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 LAPEGE tem por objetivo produzir e divulgar conhecimento sobre o 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Desde sua criação, em 2006, este 

Laboratório dedica-se à pesquisa dos processos psicológicos através dos quais o 

ser humano torna-se capaz de ação moral e de uma vida com sentido. 

Considerando-se que é na trama das interações que crianças e jovens aprendem a 

conviver com outras pessoas, o trabalho do LAPEGE visa contribuir para a educação e o 

bem-estar das gerações futuras. Assim, este Laboratório busca construir ferramentas 

conceituais e de trabalho que respondam aos desafios de nosso tempo. Alguns dos temas 

investigados são: os projetos de vida de adolescentes que cuidam de seus irmãos 

menores, o que os jovens mais desejam, os conflitos na escola, os efeitos da falta de 

humildade na convivência entre crianças e o impacto do exacerbado materialismo no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Os temas estudados contribuem para a propagação do conhecimento na 

comunidade científica por meio de publicações em livros e periódicos da área.  O 

LAPEGE empenha-se também em levar o conhecimento produzido, por meio de 

atividades de extensão, àqueles que convivem cotidianamente com crianças e 

adolescentes, em especial pais e profissionais da área da educação.  

Concebido inicialmente por Lia Freitas, as atividades do Laboratório somente têm 

sido viáveis devido à participação de graduandos do Curso de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de mestrandos e doutorandos do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da mesma instituição. Em função do 

compromisso com a capacitação de pesquisadores e profissionais, o LAPEGE investe na 

qualidade da formação de seus membros. 

O apoio de agências de fomento – CAPES, CNPq e FAPERGS – assim como o apoio 

institucional da UFRGS, tem sido fundamental para a concretização desse trabalho. Vale 

ressaltar ainda que as parcerias estabelecidas com outras universidades, sejam elas do 

Brasil ou de outros países, também merecem destaque. Desta forma, o LAPEGE insere o 

conhecimento produzido por sua equipe no cenário nacional e internacional. 

Entende-se que a cooperação internacional na ação e na pesquisa é essencial para 

formar pessoas capazes de pensar e agir em um mundo plural. Neste sentido, 

internacionalizar significa coordenar perspectivas singulares e promover a descentração 

cultural. 
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