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EMENTA 

 

Esta disciplina faz parte de um projeto específico desenvolvido pelo grupo de pesquisa  

ECOFAM cujo objetivo é co-construir um desenho político pedagógico que regulamente o 

funcionamento e ação de três instituições públicas educacionais (dois Centros de Educação 

Infantil e um Centro da Criança e do Adolescente) no território da Brasilândia. O Projeto tem 

previsão de duração de três semestres e encontra-se no primeiro deles, cujo foco é o 

delineamento das demandas da comunidade envolvida, a saber, famílias, gestão, educadores, 

crianças e adolescentes. Conta com a presença desses atores na universidade mensalmente e 

com a ida frequente dos pesquisadores ao território, com a finalidade de se estabelecer e 

fortalecer uma parceria Universidade-Comunidade nos moldes da pesquisa interventiva e de 

cunho participativo. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Aprofundar a noção de participação e diálogo a partir de aportes do pensamento de 

Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer que fundamentarão a modalidade de pesquisa 

de cunho participativo e interventivo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sistematizar as demandas produzidas pelas diferentes instâncias institucionais e 

comunitárias para que fundamentem o Projeto Político-Pedagógico Participativo 

(PPPP) das respectivas instituições; 
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 Discutir questões metodológicas de pesquisas que abordam infância, adolescência e 

práticas psicoeducativas na abordagem fenomenológica e hermenêutica; 

 Aprofundar a discussão sobre 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 para que determinadas ações e 

reinvindicações no campo da psicologia e educação sejam revistas, divulgadas e 

publicadas; 

 

 

 ATIVIDADES DO CURSO 

 

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

seminários; 

 Oficinas de produção de textos; 
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