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RESUMO EXPANDIDO
JUSTIFICATIVA: Tem-se como objetivo geral, Identificar, com base nos
levantamentos bibliográficos, as diferentes percepções acerca do uso de recursos
tecnológicos educacionais para a aprendizagem. Nos objetivos específicos,
baseados na literatura pesquisada, tem-se como meta analisar sob a óptica de
diversos autores, como os professores acolhem dominam o uso dos recursos
educacionais; Até que ponto pode ajudar ou auxiliar nos métodos de ensino;
Verificar na literatura como a psicopedagogia está envolvida com as novas
tecnologias..
DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM: Os objetivos serão alcançados através
das informações obtidas pelo levantamento bibliográfico, do qual será observado
estudos de demais autores que atuam na área, bem como sua visão dentro da
temática discutida. Selecionando artigos científicos publicados entre os períodos de
2000 a 2015, usamos como ferramenta o Google e principal site de busca a página
Scielo. Este tópico aborda o uso dos recursos tecnologicos para o desenvolvimento
da aprendizagem e como a psicopedagogia contribui para esse objetivo. Com as
pesquisas realizadas na literatura, espera-se resultados que contribuam na
construção de uma aprendizagem aplicada com os recursos tecnológicos, bem como
os docentes possam atrelar seus conhecimentos a tecnologia, potencializando a
aprendizagem.
ACHADOS: De acordo com as obras publicadas, foram obtidos os seguintes
resultados: Recursos tecnologicos na aprendizagem: 11 obras; Aprendizagem
Globalizada e Inteligências multiplas: 3 obras; Parte Histórica: 2 obras; Motivos para
usar as novas tecnologias em sala de aula: 1 obra; Relação com a psicopedagogia:
1 obra; Apps para aprendizagem: 1 obra. Inicialmente temos obras sobre recursos
tecnologicos ao longo dos anos. Estudos mostram que alguns docentes não
acompanham esse ritmo, por não ter interesse ou falta de compromisso dos órgãos
públicos. Nas obras relacionadas a Aprendizagem globalizada e inteligências
multiplas, é visto sobre vantagens e desvantagens da tecnologia na educação, pois
o que favorece alguns aprendentes, prejudicam outros devido a acessibilidade. Na

parte histórica, vimos o papel do professor em tempos antigos, visto como o detentor
do conhecimento absoluto na sala de aula. Sobre motivos para usar as novas
tecnologias em sala de aula, a literatura destaca que elas não podem ser a
detentoras da aprendizagem, precisamos entender-las como um auxílio. Na sessão
que se refere a contribuição com a psicopedagogia, a literatura traz, como o uso de
jogos e outros recursos tecnologicos a finalidade de proporcionar maior fluidez na
aprendizagem, caso contrário, a mesma fica estagnada, a aprendizagem não
acontece. Por fim, uma das obras nos traz o ralato do Khan Academy, plataforma de
aprendizagem que reúne várias disciplinas do Ensino fundamental e médio acessível
tanto por smarthfones com Android ou IOS e PC com Windows, via navegador de
internet
IMPLICAÇÕES SOCIAIS: O tema da pesquisa em questão traz para a sociedade
resultados que são explorados há algum tempo, que é justamente a melhora no
ensino público, sobre tudo, focado nas tecnologias educacionais como uma
ferramenta no apoio ao ensino, mas para isso é importante o apoio das gestões
públicas no investimento tanto de matériais como a formação dos docentes.
O QUE É ORIGINAL/VALOR DO ARTIGO: A pesquisa traz a temática através de
um olhar psicopedagógico pois, é comum ver as novas tecnologias atreladas a
educação e ensino, mas não como um processo de aprendizagem humana, que
requer passos detalhados e feedbacks específicos entre psicopedagogo e professor.
PALAVRAS-CHAVE: Novas Tecnologias. Formação de Professores. Softwares.
Psicopedagogia.
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