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Apresentação 
 

 

Eder Pires de Camargo 



apresento neste livro os resultados complementares de uma in-
vestigação iniciada em abril de 2005 quando eu estava desenvolvendo 
um projeto de pós-doutorado (projeto Fapesp n.04/13339-7). Esse 
projeto, inicialmente previsto para ser realizado em quatro anos, foi 
interrompido após treze meses por eu ter ingressado como professor 
assistente doutor no departamento de Física e Química da Faculdade 
de Engenharia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de mesquita 
Filho” (Unesp), campus de ilha solteira. 

Nos treze meses de trabalho, concentrei-me em estudar o processo 
de planejamento das atividades de ensino de Física para alunos com e 
sem deficiência visual. os resultados dessa primeira etapa de investi-
gação encontram-se explicitados em Camargo (2006, 2008), e indicam 
um primeiro conjunto de saberes docentes referentes ao processo de 
elaboração de atividades de ensino de Física para ambiente inclusivo. 

a continuidade do desenvolvimento do projeto de pós-doutorado 
deu-se em forma de plano trienal de atividades (2006-2009) realizado 
junto ao dFQ/FEis/Unesp – ilha solteira. Nessa investigação, 
concentrei-me em entender a aplicação prática dos planos de ensino 
anteriormente desenvolvidos, ou seja, olhei de perto uma realidade 
de ensino de Física que contemplou a presença de alunos com e sem 
deficiência visual. 

ApresentAção



14 EDER PIRES DE CAMARGO

as atividades foram aplicadas num Colégio Técnico industrial 
(CTi) da cidade de Bauru (sP), durante o segundo semestre de 2005. 
o número total de horas dessas atividades foi de 80. minhas ações de 
pesquisa durante o projeto trienal foram transcrever as 80 horas de 
atividades, criar categorias de análise para a compreensão de dificul-
dades e viabilidades encontradas pelos licenciandos para conduzir as 
aulas e, por fim, realizar as análises. 

dessa forma, motivado pela carência de material na área foco de 
investigação, produzi, no período de maio de 2006 até dezembro de 
2009, um corpo de conhecimentos relatados neste texto. 

Espero que os conhecimentos construídos e aqui apresentados con-
tribuam à inclusão social do discente com deficiência visual, e amplie 
as perspectivas de compreensão dos fenômenos físicos e de seu ensino. 




