
ESCOLA TOMÉ GOMES DOS 
SANTOS

PARAMOTI - CE



TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: 
UM CAMINHO SEM VOLTA



Francisco Ferreira Costa1

José Silva Ribeiro2

1EEM TOMÉ GOMES DOS SANTOS
Paramoti – Ceará

frafecosta@ig.com.br 
2EEM TOMÉ GOMES DOS SANTOS

Paramoti-Ceará
coordjose@hotmail.com



RESUMORESUMO
Este artigo relata de forma sucinta as experiências em 
formação continuada sobre tecnologias da educação 
vivenciadas na Escola de Ensino Médio Tomé Gomes 

dos Santos, de Paramoti/Ceará. Traz algumas 
reflexões sobre a importância do uso das TIC pelos 

professores e estudantes, dando uma ênfase especial 
à atuação de educadores e sua predisposição para 

aprender e utilizar estes recursos em sala de aula e a 
partir daí dinamizar o currículo de forma mais criativa 

e entusiástica.



INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a educação, vem passando por várias 
inovações e uma delas e talvez a principal, se refere à

introdução das tecnologias no cotidiano da escola. Devido às 
inúmeras variáveis de contextos, as dificuldades para um 
resultado sólido ainda é um desafio para os educadores e 

gestores. O objetivo maior das TIC no meio educacional é a 
compreensão de que existe um grande potencial pedagógico e 

recursos que podem ser desenvolvidos com o ensino e a 
aprendizagem nas escolas de educação básica. Percebe-se o 
esforço para mobilizar a participação dos profissionais na 

consolidação deste propósito, porém encontra-se muita 
resistência porque a maioria não domina estes recursos 

tecnológicos e nem procura conhecê-lo melhor, no intuito de 
dinamizar e enriquecer o currículo que se trabalha.



Diante desta realidade, a EEM Tomé Gomes dos Santos, 
no Município de Paramoti, Estado do Ceará, durante o 

ano de 2009 desenvolveu um trabalho árduo com 
relação ao uso das tecnologias. Este trabalho será

relatado e avaliado neste documento como forma de 
reflexão para servir de base no planejamento de ações 

mais efetivas. 
Entende-se que a questão tecnológica representa 

grandes possibilidades no meio educacional e possui um 
potencial pedagógico muito extenso e isso já foi provado 

que funciona e que realmente tem resultados. Mesmo 
que exista resistência, dada a sua importância e 

versatilidade, pode-se afirmar que a sua inserção na 
educação é um caminho sem volta.  



Muitas vezes a importância que se dá a 
algo que exige esforço é muito pouca. É
como afirma, Brito e Purificação, (2006, 

p.19)

“Quando nos referimos à educação, queremos expressar nosso 
entendimento de que ninguém escapa  a ela. Em casa, na rua, na 

igreja ou na escola, está sempre imbricada: para aprender, 
para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer 

ou para conviver. Todos os dias misturamos vida e educação.”



Na tentativa de minimizar as consequências de um atraso 
nos processos mais atuais para se construir uma educação 
com mais qualidade, esta escola vem tentando empreender 

várias ações no sentido de envolver os educadores na 
perspectiva de evolução. Que concordando ainda com Brito 

e Purificação, (2006), a escola tem um papel muito 
importante na formação de pessoas, de opinião e de novas 

formas de pensar e conviver com o mundo.



“Devemos observar também que vivemos em uma 
sociedade tecnologizada. No cotidiano do homem do campo 

ou do homem urbano, ocorreu situações em que a 
tecnologia se faz presente e necessária. Assumimos, então, 

educação tecnológica como ferramentas que podem 
proporcionar os sujeito a construção de conhecimento, 
preparando-o para saber criar artefatos tecnológicos, 

operacionalizá-los e desenvolvê-los. Ou seja estamos em 
um mundo em que as tecnologias interferem no cotidiano, 
sendo relevante, assim, que a educação também envolva a 
democratização do acesso ao conhecimento, à produção e 

à interpretação das tecnologias.” (Brito 2006, p.19)



Os novos hábitos requeridos pelos novos cenários sociais 
exigem de educadores e estudantes uma nova gestão do 
conhecimento. Tanto na forma de conceber, transmitir e 

armazená-los. Com isso surge a necessidade da autonomia, 
da criatividade, reflexão, análise de tudo o que é introduzido 

na escola, como estratégia para dinamizar o currículo e 
manter atualizado seu corpo docente. 

Neste sentido, cada escola tem autonomia, espaço e 
credibilidade para planejar ações que possam colaborar com 
uma formação mais sólida, contextualizada e significativa 
na construção de uma proposta curricular voltada para as 

necessidades sociais atuais.



A Escola Tomé Gomes dos Santos, desde o ano de 2000 convive 
com o uso de computadores, internet e outros recursos desta 

natureza para enriquecer a dinamização da proposta pedagógica e 
do currículo. Atualmente disponibiliza aproximadamente quarenta 

computadores para o uso de seiscentos estudante e trinta 
professores. Esta condição motivou a equipe escolar a 

desenvolver em 2009 uma formação continuada, envolvendo o 
uso das tecnologias, para os professores. Esta formação foi muito 

importante para uma sensibilização do grupo docente na 
exploração das potencialidades pedagógicas das TIC.

TECNOLOGIAS NA ESCOLA



A escola como cenário importante na construção do 
saber elaborado, representa um espaço de 

construção, de conscientização e de aculturação. 
Brito e Purificação, 2006, no trecho abaixo, expressa 

uma preocupação de como as tecnologias estão 
sendo apresentadas às pessoas, trazendo uma 

reflexão para todos:

“Esse novo cidadão do mundo insere-se cada vez mais na sociedade 
das tecnologias, portanto, faz-se necessário propiciar-lhe o acesso a 
elas. Contudo, ele deve estar consciente das potencialidades dessas 

tecnologias e do uso para o bem comum.” (p.21)



Nesta perspectiva, entende-se que a escola, realmente possui 
um arcabouço extenso de possibilidades para disseminar o 
uso das tecnologias, de modo mais consciente, atrativo e 
útil. Levando ao seu público uma idéia positiva, crítica e 
diversificada das consequências do uso ou do não uso das 

ferramentas tecnológicas que o mundo dispõe.
Percebendo esta situação, a Escola Tomé Gomes e após 
algumas reuniões de planejamento, define a cada ano, 

formações continuadas para os docentes e também para 
estudantes, fora de seus horários normais de aula. Isso vem 

colaborando para que a cada dia o conhecimento seja 
melhor trabalhado e se tenha melhores resultados.



As maiores dificuldades que ainda se tem se referem 
ao fato de se ter a cada ano uma clientela nova, tanto 

de professores, como de estudantes. Isso faz com 
que a escola inicie a cada ano ações elementares, 

visto que, principalmente os professores, são 
maioria de contrato temporário e nem sempre 
continuam  na escola. Mesmo assim o uso da 
informática e de equipamentos midiáticos são 

utilizados constantemente na escola, tendo uma 
grande aceitação pelos estudantes. Isso faz com que 

a escola se torne referência para a comunidade e 
principalmente para os estudantes que a procuram.



Durante esta última década, várias formações para 
educadores, envolvendo o uso das tecnologias foram 
articuladas pela escola. Em 2009 foram abertas 30 
vagas para o curso semi presencial “Tecnologia na 
Educação: ensinando e aprendendo com as TIC”, 

com uma carga horária de 100 horas, na qual apenas 
50% dos professores se inscreveram e apenas 25% 

conseguiu concluir o mesmo. 

CURSO PARA OS PROFESSORES



A escola ofereceu também uma formação 
continuada, que ocorreu durante os encontros de 

planejamento. Esta, no entanto, os resultados foram 
bem melhores. O reflexo positivo foi observado 

através do retorno durante as aulas dos professores 
mais engajados com a formação, que a partir destes 

momentos, passaram a utilizar mais e melhor os 
equipamentos que a escola dispunha.

Estes resultados deve-se também à forma como 
foi trabalhado a formação. A mesma partiu de uma 

fundamentação teórica e depois para o manuseio dos 
equipamentos disponíveis na escola. Ou seja, o 
aprender fazendo, foi de determinante para o 

sucesso alcançado. 



A partir destes momentos, pode-se afirmar que a 
Educação à Distância ainda tem um caminho a 

percorrer para obter melhores resultados. Mesmo que o 
estudante/professor tenha autonomia para realizar suas 

atividades em qualquer momento, ainda não tem a 
motivação ou o entusiasmo  necessários para progredir. 

Isso foi comprovado pelo grupo de professores da 
escola após a formação presencial concluída. 

Para se ter educadores atualizados é necessário que a 
escola esteja sempre disposta a promover formações no 

próprio ambiente de trabalho com condições de 
aprendizagem significativa. De acordo com  Brito e 
Purificação, 2006, e que a Escola Tomé Gomes dos 

Santos tem o exemplo, não se pode deixar de exercitar a 
utilização de todos os equipamentos que a escola 

dispõe.



“(...) o professor deverá também utilizar as tecnologias 
educacionais: televisão, vídeo, retroprojetor, projetor de 

slides, computador etc., os quais poderão ajudá-lo na 
elaboração de materiais de apoio, bem como ser valiosos 

recursos para o ensino de diversas disciplinas do currículo, 
seja em sala de aula, num trabalho coletivo, seja na 

dinâmica do trabalho desenvolvido em laboratórios.”
(p.39) 



Embora Pozo, (at Salgado, 2008) afirme que 
essa é a nova cultura da aprendizagem, em que  

se deve aprender uma nova cultura, a da 
informação tecnológica, como também novas 
habilidades para a gestão do conhecimento e 

do crescimento profissional, ainda se 
apresentam neste contexto muitos entraves 

para que as tecnologias se firmem como usuais 
na prática do cotidiano escolar. 



Os momentos de formações continuada sobre Tecnologias da 
Informação e Comunicação e os cursos que foram realizados 

na Escola Tomé Gomes dos Santos, tiveram grandes 
impactos para a efetivação do uso do computador, dos 

recursos multimídia, da internet e outros equipamentos na 
busca incessante de uma mudança de paradigma e de práticas 

engessadas no interior desta escola. Embora se tenha 
professores e estudantes desinteressados em alavancar 

transformações necessárias, quando alguém encabeça uma 
idéia inovadora, dificilmente não é seguida por uma grande 

maioria.

CONCLUSÃO



Não se pode, no entanto, deixar de tentar e de levar 
para o interior das escolas as inovações do dia a dia, 

temendo ou prevendo que o fracasso impere. As 
idéias boas devem ser apoiadas e acreditadas.
Quando as inovações trazem novidades para se 

trabalhar um currículo mais significativo, todos 
ganham: gestão, docentes, estudantes e 

principalmente a sociedade, porque terá pessoas 
com um nível de proficiência mais elevado e um 
senso de criticidade para agir e com atitudes mais 
coerentes frente aos problemas que a sociedade 

apresenta na atualidade.
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