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Resumo: As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) influenciam na maneira como nos
informamos, nos comunicamos e construímos conhecimentos. Este fenômeno sócio-histórico-cultural
abrange a relação entre professores e estudantes no ambiente escolar. Este resumo estendido tem como
objetivo apresentar o Programa de Difusão de Mídias e Tecnologias Educacionais da Rede Pública
Estadual de Ensino da Bahia, a Rede Anísio Teixeira. Uma proposta de apropriação tecnológica crítica,
contextualizada, colaborativa e sustentável, constituída por ações de formação, produção e
compartilhamento de Mídias e Tecnologias Educacionais Livres, que tem como fundamentos básicos:
liberdade do conhecimento, cooperação e autonomia.
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1. Rede Anísio Teixeira
Visando fortalecer a escola pública como um espaço de apropriações tecnológicas pela sua comunidade e
fomentar a realização de práticas de ensino e aprendizagem inovadoras, o Instituto Anísio Teixeira(IAT),
por meio do Programa de Difusão de Mídias e Tecnologias Educacionais da Rede Pública Estadual de
Ensino da Bahia - Rede Anísio Teixeira, desenvolve desde 2008 ações de formação, produção e
compartilhamento de Mídias e Tecnologias Educacionais Livres com professores e estudantes da escolas
publicas estaduais. Trata-se de uma proposta técnico-pedagógica de articulação e convergência entre
formação, produção e compartilhamento de mídias, que tem como base técnica o uso de softwares livres
e de licenças livres. Busca estimular a participação e a construção de vínculos entre professores e
estudantes, por meio de processos educacionais lúdicos, autorais e cooperativos. Desta forma, tenta
estabelecer um diálogo mais equilibrado entre os aspectos da cultura local e da cultura global na
construção dos conhecimentos, que podem passar a ser produzidos/entendidos de maneira mais crítica e
contextualizada pelos sujeitos da comunidade escolar.
A Rede Anísio Teixeira desenvolve mídias que podem ser acessadas e utilizadas pela rede estadual e
pelas redes municipais do nosso estado, tendo em vista que o material compartilhado está disponível na
internet para visualização e download, e possuí licenças livres que permitem a sua utilização, cópia,
distribuição e em alguns casos, modificação. A equipe do Programa é formada por professores da Rede
Pública Estadual selecionados por meio de edital, além de técnicos e educadores das áreas de informática,
comunicação e produção multimídia. As ações desenvolvidas pela Rede Anísio Teixeira têm como
público os professores, estudantes e gestores da Rede Pública Estadual de Ensino e são realizadas por
meio de três projetos: o Ambiente Educacional Web 2, a TV Anísio Teixeira3 e o Professor Web4. Os
projetos são desenvolvidos de forma complementar dentro das três linhas de ação: (i)formação,
(ii)produção, e (iii)compartilhamento de Mídias e Tecnologias Educacionais Livres.
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Trabalho dedicado a toda a equipe de educadores e colaboradores da Rede Anísio Teixeira, que torna possível o
desenvolvimento da proposta e das ações apresentadas.
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/professorweb
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2. Ambiente Educacional Web
Espaço pedagógico do Portal da Educação da Bahia no qual estudantes e professores podem acessar,
compartilhar e construir conhecimentos por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação.
Possuí um repositório de mídias educacionais livres (atualmente são 3.500 vídeos, jogos, animações,
softwares, áudios, videoaulas, livros, imagens, sequências didáticas, sites temáticos) de todas as áreas do
conhecimento(Humanas, Linguagens, Natureza e Matemática) e temas transversais(História e Cultura
Africana e Indígena; Educação Ambiental; Educação Especial; Ética e Cidadania; Gênero e Sexualidade;
Saúde; Pluralidade Cultural; Trabalho e Consumo). Além disso, possuí uma rede social educacional, o
Espaço Aberto e uma sessão de softwares livres de apoio a produção e a colaboração.
A gestão do Ambiente Educacional Web é feita por um Comitê Gestor, formado por educadores da Rede
Anísio Teixeira, que também são responsáveis pela produção, pesquisa e catalogação de Mídias e
Tecnologias Educacionais Livres e pela realização de Formações para uso, produção e compartilhamento
de Mídias e Tecnologias e Educacionais Livres. Além dos professores e estudantes das escolas, também
são beneficiados pelas formações os articuladores/formadores/orientadores dos Projetos Estruturantes da
Secretaria Estadual de Educação. Os Projetos Estruturantes desenvolvem ações de formação, orientação
pedagógica e estão responsáveis por multiplicar esses conhecimentos em todas as escolas da Rede Pública
Estadual de Ensino da Bahia.

3. TV Anísio Teixeira
A TV Anísio Teixeira é responsável pelas formações e produções audiovisuais da Rede Anísio Teixeira. A
concepção, criação e produção das peças audiovisuais educacionais fazem parte de um processo de
formação contínuo no qual os professores são motivados a compreender, criar e experimentar novos
processos educacionais, utilizando a linguagem audiovisual. As produções da TV Anísio Teixeira
abordam conteúdos curriculares e temas transversais de uma forma lúdica e interdisciplinar, e possuem o
diferencial de relacionar estes conteúdos com o cotidiano das escolas baianas e das suas comunidades,
suas histórias e suas culturas. As produções são realizadas contando com a participação de professores e
estudantes de escolas públicas de todo o estado da Bahia. Os processos de formação, criação e produção
da TV Anísio Teixeira são compartilhados com o público por meio do Blog dos Educadores 5.
Os programas e inter-programas da primeira temporada (2009-2012) foram exibidos pela TV Educativa
da Bahia (TVE), possuem versões com acessibilidade e estão disponíveis sob licenças livres para
download e visualização no Ambiente Educacional Web do Portal da Educação. Em maio de 2014, a TV
Anísio Teixeira lançou o Programa Intervalo, uma produção inspirada no intervalo escolar, realizada e
protagonizada por professores e estudantes das escolas públicas baianas. O Programa evidencia a riqueza
artística, cultural e científica da comunidade escolar baiana, dando destaque às experiências exitosas de
escolas, estudantes e professores da rede pública que fazem a diferença na educação. Dentre os quadros
do programa, são apresentadas produções visuais, literais, musicais e audiovisuais de estudantes e
professores. Além disso, o Intervalo fala de histórias da Bahia, da ciência presente no nosso cotidiano e
das diversidades culturais da nossa sociedade. Gravado em escolas públicas de todo o estado da Bahia, o
Intervalo foi desenvolvido em formato híbrido para internet e TV. Ao todo são 120 vídeos de 4 minutos,
preparados para a publicação no Ambiente Educacional Web, que compõem 40 episódios de 13 minutos,
para exibição na TV Educativa da Bahia (TVE).
Com o objetivo de contribuir para a formação dos professores como realizadores, multiplicadores e
apoiadores da produção audiovisual educacional nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, a Rede
Anísio Teixeira realiza a Formação para Produção de Conteúdos Audiovisuais nas Escolas: Mémorias e
Identidades. Esta formação conta com a parceria dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura e da
Faculdade de Comunicação(FACOM) da Universidade Federal da Bahia(UFBa), através do Programa de
Extensão Arte, Cultura e Ciência; do Coletivo de Audiovisual e do Observatório das Culturas Populares.
Além disso, a Rede Anísio Teixeira realiza o curso Intensivo de Interpretação para o Audiovisual voltado
a estudantes e professores da Rede Estadual de ensino da Bahia que tem como objetivos: capacitar
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estudantes e professores da rede pública para interpretação na TV, Web e Cinema; formar um grupo de
atores/estudantes para participação nos programas da TV Anísio Teixeira; além de formar multiplicadores
para atuarem em suas escolas estimulando o interesse pelas aulas de teatro, arte e produção audiovisual.

4. Professor Web e Professora Online
O Blog e as mídias sociais do Professor Web e da Professora On Line contam com a colaboração de
professores e de estudantes da Rede Pública na produção dos conteúdos, elaborados e estabelecidos com
base nos princípios do uso pedagógico, tecnológico, lúdico e interdisciplinar. As postagens, além de
informativas, utilizam uma linguagem leve, de fácil acesso ao estudante e ao professor, e estão
classificadas por área de conhecimento e temas transversais.
O Professor Web foi criado em 2010 a partir da necessidade de estabelecimento de uma comunicação
mais direta e menos formal com os professores e estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia
e com o público em geral. O Professor Web representa um fenótipo comum da população baiana e tenta
se aproximar de uma linguagem que dialogue tanto com professores, como estudantes. Desde 2013, o
Professor Web conta com o apoio da Professora Online em suas ações.
A equipe do Professor Web desenvolve uma produção multimidiática socioeducativa, junto com a
comunidade escolar, visando o fomento ao uso, à produção e ao compartilhamento de Mídias e
Tecnologias Educacionais Livres. Toda a produção desenvolvida exige do grupo a pesquisa de
alternativas para que as etapas de produção possam ser replicadas por professores e estudantes nas
escolas. Assim, além da preocupação em desenvolver os produtos finalizados, o grupo compartilha os
seus processos de produção por meio de tutoriais em formato de vídeo e manuais. A equipe também
desenvolve atividades presencias nas escolas públicas, as Caravanas Digitais, visando dar visibilidade às
expressões artísticas e culturais das escolas, ao mesmo tempo em que apresenta possibilidades de uso de
Mídias e Tecnologias Educacionais Livres que possam ser de interesse de estudantes e professores.

5. Considerações Finais
No período entre os anos de 2011 e 2014, escolas públicas de diversos territórios de identidade do Estado
da Bahia foram atendidas pelas formações e produções da Rede Anísio Teixeira. Todos os 16 Núcleos de
Tecnologia Educacional foram equipados com kits de produção multimídia. Nesse mesmo período, a
Rede Anísio Teixeira catalogou mais de 3.000 e produziu mais de 1.700 Mídias e Tecnologias
Educacionais Livres (vídeos, áudios, imagens, postagens, conteúdos digitais, sites temáticos e sequências
didáticas). Todas essas produções foram compartilhadas no Ambiente Educacional Web e no Blog do
Professor Web, que juntos registraram mais de 1 milhão de acessos.
Os indicadores e as metas quantitativas representam de maneira objetiva o alcance das ações
desenvolvidas pela Rede Anísio Teixeira. Porém, a equipe considera que o estímulo ao desenvolvimento
de práticas e experiências educacionais orientadas por essa proposta pedagógica de apropriação
tecnológica pode contribuir para além da melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem.
Busca-se, portanto, extrapolar o espaço constituído pela sala de aula e pelo conteúdo formal, para
fomentar construções críticas, contextualizadas, colaborativas e sustentáveis nos diferentes espaços e
momentos da vida da comunidade escolar. A disseminação de uma cultura diferenciada de apropriação
tecnológica pode estimular interações sociais e o fortalecimento de redes de aprendizagem, produção e
compartilhamento. Redes constituídas por instituições públicas, organizações da sociedade civil,
professores, estudantes, familiares, amigos e vizinhos, para finalidades diversas, de diferentes formas, nos
mais variados contextos.
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