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EMENTA: 

 

Esta disciplina tem por objetivo geral iniciar uma discussão sobre compreensões da infância e adolescência a 

partir de duas perspectivas: a pesquisa interventiva e o pensamento fenomenológico. O projeto mais amplo, 

que leva o nome da disciplina, deverá acontecer em 4 semestres, sendo que neste o foco será, de um lado, a 

revisão de literatura sobre infância e adolescência na abordagem fenomenológica e, de outro, a apresentação 

dos equipamentos de educação parceiros. Com essas ações – entrada em campo e revisão bibliográfica – 

pretende-se compreender quais panoramas de infância e adolescência aparecem e quais ações podem ser 

desenvolvidas, no bojo das pesquisas que compõem e comporão o Projeto, que contribuam para a discussão 

sobre práticas psicoeducativas nessas instituições.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar um levantamento de pesquisas sobre o tema infância, adolescência e práticas 

psicoeducativas na abordagem fenomenológica; 

 Aprofundar estudos teóricos referentes à pesquisa ora em andamento; 

 Analisar e compreender qual lugar ocupam as crianças e adolescentes em ações psicoeducativas 

realizadas em instituições educacionais públicas; 

 Discutir a relação entre a Universidade e a Comunidade e consolidar parcerias que propiciem, de um 

lado, a prestação de serviço e, de outro, a possibilidade de sistematização de dados e realização de 

pesquisa, para que determinadas ações e reinvindicações no campo da psicologia e educação sejam 

revistas, divulgadas e publicadas. 

 

 

 ATIVIDADES DO CURSO 

 

 Oficinas para pesquisas em bases de dados sobre o tema da pesquisa; 

 Oficinas de elaboração de textos; 

 Discussões teóricas e metodológicas: aulas expositivas, apresentação de pesquisas, seminários. 
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