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As relações entre os conceitos de aprendizagem de L. S. Vygotsky e Heinz Werner

Identificação da Ação

Coordenador: Bento Selau da Silva Junior

Plataforma: Pesquisa Unidade de Origem: Jaguarao

Início Previsto: 22/06/2021 Término Previsto: 22/06/2023

Área de conhecimento: Ciências Humanas

Necessário Parecer Comissão Interna de Biossegurança (CIBIO): Não

Grupo de Pesquisa: Psicologia de Vygotsky e Educação

Cursos envolvidos

Mestrado Profissional em Educação

Detalhes da Ação

Palavras-chave: Psicologia Educacional;Psicologia Histórico-Cultural;Princípio Ortogenético;L. S. Vygotsky;Heinz Werner

O objetivo dos estudos é identificar as possíveis relações entre os conceitos de aprendizagem de L. S.

Vygotsky e Heinz Werner. Metodologicamente, trata-se de um trabalho pautado pela abordagem qualitativa,

descritiva e exploratória, coletando dados a partir do procedimento metodológico da pesquisa bibliográfica.

Os dados serão provenientes de fontes bibliográficas originadas dos trabalhos de H. Werner e L. S.

Vygotsky. Os dados coletados serão tratados pela técnica de análise textual discursiva. Tem-se como

compreensão inicial de que poderá ser possível observar que Werner desenvolveu princípios que se

encaixam muito bem com o entendimento de Vygotsky a respeito de aprendizagem; apesar das

semelhanças em vários aspectos, a teoria de Werner pode adicionar algumas observações interessantes à

teoria de Vygotsky: parece que é provável utilizar o princípio orthogenético de Werner sobre o

desenvolvimento para fundamentar alguns princípios da teoria de Vygotsky; as concepções de

aprendizagem e desenvolvimento no período pré-escolar parecem ser os principais elos que ligam as

concepções de aprendizagem em Vygotsky e Werner; a teoria de Vygotsky, como um todo, entretanto,

deverá mostrar-se-á muito mais avançada do que a de Werner. 

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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22/06/2021 10:05 Solicitação de Registro Aguardando homologação do campus

09/07/2021 19:01 Aguardando homologação do campus Registrado
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