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PROPOSTA DE MINI-CURSO
1. NOME DO CURSO: O DEBATE EPISTEMOLÓGICO NO CAMPO EDUCACIONAL
2. CARGA HORÁRIA
6 horas
3. CATEGORIA
( ) Introdutório
(X) Intermediário
( ) Avançado
4. PROPONENTE
Nome: Maria Amélia Teixeira Blanco
5. POPULAÇÃO ALVO: Graduandos em fase de TCC, mestrandos e doutorandos.

6. OBJETIVO(S):
1. Apresentar as controvérsias presentes no debate epistemológico da
atualidade e suas implicações para a produção científica em Educação
Especial;
2. Analisar os fundamentos das quatro vertentes epistemológicas que serão
abordadas: empírico-analíticas, fenomenológico-hermenêuticas, críticodialético e pós-modernas;

7. EMENTA
O Mini-curso pretende apresentar os fundamentos conceituais do campo
epistemológico educacional, numa perspectiva histórica da Filosofia da Ciência, a
fim de abordar o debate metodológico em torno da pesquisa científica e, então,
analisar as implicações das vertentes epistemológicas que fundamentam o
processo de investigação. A apresentação se dividirá em três partes. Na primeira,
faremos a introdução dos conceitos epistemológicos, numa interpretação histórica
do contexto científico e filosófico. Na segunda parte, faremos a exposição dos
debates e conflitos presentes no campo metodológico/epistemológico, analisando
as implicações das vertentes epistemológicas a partir da classificação de Silvio
Sánchez Gamboa em empírico-analíticas, fenomenológico-hermenêuticas, críticodialética e pós-modernas. Por fim, na terceira parte proporemos a análise deste
quadro, avançando para as relações entre a prática científica e a vida, as
necessidades e atividades do homem e os interesses sociais que estão em jogo no
processo de produção do conhecimento, em especial à produção científica em
Educação Especial no Brasil.
8. METODOLOGIA DE ENSINO: Exposição dialogada.

9. NÚMERO DE VAGAS: 40
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