
Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão

Gestão da aprendizagem em educação inclusiva: foco na defectologia de Vygotski

Identificação da Ação

Coordenador: Bento Selau da Silva Junior

Plataforma: Pesquisa Unidade de Origem: Jaguarao

Início Previsto: 10/05/2019 Término Previsto: 10/05/2021

Área de conhecimento: Ciências Humanas

Grupo de Pesquisa: Educação e defectologia de Vygotski

Cursos envolvidos

Mestrado Profissional em Educação

Detalhes da Ação

Palavras-chave: Gestão educacional;educação inclusiva;aprendizagem;defectologia;L. S. Vygotski;Psicologia Histórico-Cultural

Pesquisa que tem como objetivo investigar concepções teóricas, baseadas na defectologia de Vygotski,

que possam subsidiar a realização de novas maneiras de organização do trabalho docente,

fundamentalmente sobre a gestão da aprendizagem no âmbito da educação inclusiva. Especificamente,

objetiva: articular resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito do “Grupo de pesquisa educação

inclusiva e defectologia de Vygotski” com demais resultados provenientes desta pesquisa, provocando a

publicação de novos achados; promover o debate em torno da possibilidade de utilização do referencial

teórico da defectologia de Vygotski como subsídio para a implementação de práticas e pesquisas

aplicadas, na escola de educação básica, em educação inclusiva; compreender o desenvolvimento do

processo de aprendizagem de alunos com e sem deficiência.Metodologicamente, é um trabalho de corte

qualitativo, utilizando a abordagem da pesquisa intervencionista, do tipo pedagógica. Está vinculado a

Linha de Pesquisa 1 (LP1) “Gestão das práticas docentes na diversidade cultural e territorial”, do Programa

de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Liga-se ao

“Grupo de pesquisa educação inclusiva e defectologia de Vygotski”, registrado no CNPq e ligado à

UNIPAMPA.

Equipe Executora

Tipo Nome Integrante CPF Carga Horária Semanal

Docente Bento Selau da Silva Junior 791.685.740-53 8 horas

Histórico de Homologações

Horário Passou de Passou para
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16/04/2019 11:17 Solicitação de Registro Aguardando homologação do campus

29/05/2019 10:31 Aguardando homologação do campus Registrado
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