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EMENTA

Esta disciplina tem por objetivo geral dar continuidade à discussão sobre o método
fenomenológico como possibilidade de investigação de pesquisa e pretende, nesse
semestre, focar os elementos constitutivos da análise e interpretação de dados. O projeto
mais amplo a ser analisado denomina-se “Panoramas da infância adolescência: um estudo
fenomenológico sobre ações psicoeducativas em instituições” e é composto por diversas
pesquisas em andamento cujo foco são os desdobramentos dessas ações no cotidiano de
instituições educativas que atendem crianças e adolescentes.

A disciplina tem por objetivos específicos:
1- Preparar os alunos para a elaboração do seu artigo focando a análise e
interpretação de dados;
2- Aprofundar a discussão sobre a tarefa compreensiva e interpretativa da
hermenêutica
e
seu
caráter
crítico
em
relação
à
educação/aprendizado/compreensão e diálogo.
ATIVIDADES DO CURSO
a) Discussões teórico-metodológicas em grupo com foco nos seguintes
temas: fenomenologia e pesquisa; contribuições da hermenêutica para a
pesquisa em psicologia da educação.
b) Apresentação das pesquisas de mestrado com foco na análise e
interpretação de dados.
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RESUMO DO PROJETO “Panoramas da infância adolescência:
fenomenológico sobre ações psicoeducativas em instituições”

um

estudo

O projeto insere-se na linha de pesquisa “Práticas Institucionais na abordagem
fenomenológica”, pertencente ao “Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção
Psicoeducacional na Família, Escola e Comunidade” (ECOFAM).
Várias pesquisas comporão este projeto, desde Iniciações Científicas a projetos de
Mestrado e cada pesquisa será considerada como sub-projeto
A pesquisa tem como objetivos gerais:
1- Compreender os fundamentos de práticas institucionais na interface da
psicologia e educação segundo a perspectiva fenomenológica.
2- investigar quais panoramas de infância e adolescência se desvelam a
partir de ações psicoeducativas em instituições educacionais formais e
não formais.
3- contribuir para uma concepção fenomenológica de “desenvolvimento
humano”.
A pesquisa tem como objetivos específicos
1.
analisar e compreender qual lugar ocupam as crianças e adolescentes em
ações psicoeducativas realizadas em instituições educacionais públicas;
2.
compreender percepções, expectativas, queixas e demandas que se revelam
no encontro entre crianças, adolescentes, famílias, e educadores integrantes de
instituições educativas.
3.
estreitar 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.
4.
Investir na formação de pesquisadores implicados com o tema, com o
método fenomenológico e com a educação pública.

