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Resumo Na década de 1990, com a assinatura da declaração de Salamanca e com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, o Brasil compromete-se efetivamente com a inclusão de alunos deficientes na 

rede regular de Ensino. Sendo assim, nos últimos anos esta política de inclusão tem se efetivado nas 

escolas, exigindo ações concretas por parte dos professores para configurar um currículo que atenda 

as particularidades desses alunos. Neste contexto, este artigo aborda a deficiência visual, pois o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta um significativo aumento de pessoas 

cegas ou com baixa visão para os próximos anos na região sul do Brasil. Com o intuito de promover 

o processo de aprendizagem de Matemática e Física, busca-se recursos didáticos alternativos que 

apresentem estímulos visuais e táteis, contemplando as diferentes condições visuais, através de 

materiais com texturas diversas e tamanhos adequados. Considerando tais aspectos, o objetivo deste 

trabalho foi o de desenvolver uma proposta interdisciplinar para alunos cegos, na qual foram 

utilizados diferentes materiais concretos para retomar conceitos de Função de 1º Grau, necessários na 

resolução de uma situação-problema envolvendo o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Assim, 

utilizando-se material concreto, simulou-se a trajetória de dois carros, em sentido contrário, propondo 

que os alunos percebessem o ponto de encontro dos mesmos em velocidades diferentes, através do 

seguinte questionamento: “A proximidade dos carros facilitou para determinar o encontro dos 

mesmos, através de uma situação concreta? Seria viável repetirmos esse procedimento para qualquer 

distância? Poderíamos utilizar a Matemática para resolver esse problema físico?” Para responder a 

essas perguntas, foram propostas situações-problema cotidianas que retomaram conceitos, tais como 

plano cartesiano, par ordenado e noções de Função do 1º Grau. Sugere-se que esta atividade seja feita 

a partir da simulação da planta baixa de uma cidade planejada, na qual o professor, partindo de 

situações de deslocamento sobre os eixos cartesianos, identifique o sentido em que o eixo das 

abscissas e das ordenadas é positivo e onde é negativo. O professor, utilizando como recurso didático 

o Multiplano Físico, finaliza propondo aos alunos que tracem os gráficos das funções exploradas nas 

situações-problema e, a partir destas, explorem conceitos como função crescente e decrescente, bem 

como raiz de uma Função de 1º Grau. 
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