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O objetivo geral desta disciplina é dar continuidade à discussão sobre compreensões da infância e
adolescência a partir da a pesquisa interventiva e do pensamento fenomenológico. O projeto mais amplo, que
leva o nome da disciplina, deverá acontecer em 4 semestres; no primeiro semestre de 2018 o foco será na
continuidade da discussão sobre o método fenomenológico e na introdução de elementos constitutivos da
análise e interpretação de dados. Pretende-se aprofundar, de um lado, modalidades de pesquisa interventiva e
seu modo de interrogar e, de outro, introduzir uma reflexão sobre possibilidades de sistematizar e dar
visibilidade consistência à pesquisa de base fenomenológica e hermenêutica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Discutir metodologicamente as pesquisas que abordam infância, adolescência e práticas
psicoeducativas na abordagem fenomenológica;
 Aprofundar estudos metodológicos referentes à pesquisa ora em andamento;
 Analisar e compreender qual lugar ocupam as crianças e adolescentes em ações psicoeducativas
realizadas em instituições educacionais públicas;
 Continuar a discussão 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.
 Discutir possibilidades da análise fundamentada no pensamento fenomenológico, fenomenológicoexistencial e hermenêutica.

ATIVIDADES DO CURSO
 Discussões teóricas e metodológicas: aulas expositivas, apresentação de pesquisas, seminários;
 Palestras de convidados sobre a questão metodológica das pesquisas qualitativas de base
fenomenológica;
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