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Desenho Universal para a Aprendizagem - DUA

A proposta desse tema surgiu após a participação no GT pedagógico do 

Campus São Cristóvão II, no qual alguns professores relataram o 

feedback positivo dos alunos a respeito dos áudios explicativos postados.  

Os áudios foram pensados inicialmente para alunos deficientes visuais do 

campus. No entanto os arquivos beneficiaram também outros estudantes, 

demonstrando um bom exemplo de que uma adaptação feita para um 

aluno pode auxiliar os demais.



O Desenho Universal para a Aprendizagem

(DUA) teve origem nos anos 1970 com o Design

Universal da Arquitetura, sendo definido como

planejamento de espaços e produtos com maior

acessibilidade para todos. Tal ideia foi ampliada

para o campo pedagógico com o intuito de equiparar

as oportunidades de aprendizagem de um público

com tanta diversidade, e assim romper a barreira do

currículo padronizado e inflexível.

O DUA considera a diversidade e, por

isso sugere a flexibilidade dos objetivos,

métodos, materiais e processos avaliativos. O

currículo baseado nessa proposta apresenta

opções personalizáveis, o que permite a todos

os estudantes evoluir a partir de onde eles estão

e não de onde imaginamos que estejam.

(https://www.inclutopia.com.br/l/equidade-muito-mais-

do-que-igualdade/)



O Governo dos Estados Unidos incluiu o DUA na Lei de Oportunidades em Educação Superior

(Higher Education Opportunity Act), de 2008, mencionando que o termo Desenho Universal para a

Aprendizagem diz respeito a uma série de referências cientificamente comprovadas para guiar a prática

educativa que:

- Proporciona flexibilidade nas formas que as informações são apresentadas, nos modos que os

estudantes respondem ou demonstram seus conhecimentos e habilidades e nas maneiras que os

estudantes são motivados e se comprometem com seu próprio aprendizado.

- Reduz as barreiras na forma de ensinar, proporciona adaptações, apoios/ajudas e desafios apropriados,

e mantém altas expectativas de êxito para todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiências e os

que se encontram limitados por sua competência linguística no idioma da aprendizagem.



Existem três princípios fundamentais 

baseados na investigação neurocientífica que 

orientam o DUA e fundamentam suas 

Diretrizes:



1. Proporcionar Modos Múltiplos de Apresentação (“o que” da Aprendizagem) – a informação

apresentada pode ser percebida e compreendida de diferentes modos. Como não há um meio de

representação ideal para todos, isso oportuniza modos múltiplos de apresentação dos conteúdos.

2. Proporcionar Modos Múltiplos de Ação e Expressão (“o como” da Aprendizagem) – as pessoas

diferem nas formas como buscam o conhecimento e expressam o que sabem. Alguns podem ser

capazes de expressar-se bem com um texto escrito, mas não de forma oral, e vice-versa.

3. Proporcionar Modos Múltiplos de Implicação, Engajamento e Envolvimento (“o porquê” da

Aprendizagem) - as emoções e a afetividade são elementos cruciais para a aprendizagem. As

pessoas reagem de diferentes maneiras de acordo como são provocadas e motivadas para aprender.

Alguns fatores podem influenciar a variabilidade individual afetiva e de envolvimento, como os fatores

neurológicos e os culturais, os interesses pessoais, a subjetividade e os conhecimentos prévios.



Essas diretrizes devem ser selecionas e aplicadas de acordo com as

particularidades de cada caso. Não há uma receita, e sim um conjunto

de estratégias para auxiliar na criação de oportunidades de

aprendizagem. O ideal e que sejam utilizadas para planejar e avaliar

objetivos, metodologias, materiais e métodos de avaliação, a fim de criar

um ambiente de aprendizagem acessível para todos.

Assim, seguem algumas sugestões que podem ser utilizadas:



Talvez você precise 
dividir o conteúdo

● Personalização do tamanho do texto, das

imagens, dos gráficos, das tabelas ou de

qualquer outro conteúdo visual;

● Usar diferentes cores para destacar uma

informação ou dar ênfase;

● Oferecer transcrições escritas de vídeos

ou clipes de áudio;

● Usar objetos físicos e modelos espaciais

para transmitir perspectiva ou interação;

● Inserir suportes para vocabulário e

símbolos no texto (por exemplo,

notas de rodapé com definições,

explicações, ilustrações, informações

anteriores, traduções);

● Conectar o aprendizado, estabelecendo

relações e ativando conhecimentos

prévios (por exemplo, usando imagens

visuais, fixando conceitos anteriores já

assimilados ou praticando rotinas para

dominá-los)



● Fazer conexões curriculares

explícitas/interdisciplinaridade;

● Destacar elementos-chave em textos,

gráficos, diagramas, fórmulas...;

● Indicar a atenção para os elementos

essenciais com chamadas ou avisos;

● Lembrar as habilidades adquiridas

anteriormente que podem ser usadas para

resolver problemas menos familiares;

● Oferecer indicações explícitas para cada

etapa em qualquer processo sequencial;

● Agrupar as informações em unidades

menores;

● Eliminar elementos que distraem, a

menos que sejam essenciais para o objetivo

do aprendizado;

● Fazer uso de objetos concretos (por

exemplo, modelos 3D, material dourado);

● Possibilitar a resolução de problemas

usando estratégias variadas;

● Usar mentores diferentes (por exemplo,

apoio de professores/tutores que usam

abordagens diversas para motivar, orientar,

dar feedback ou informar);



● Fornecer suportes que possam ser

removidos gradualmente a medida que a

autonomia e as habilidades aumentem;

● Oferecer listas de verificação e modelos de

planejamento do projeto para entender o

problema, definir prioridades, sequências e

tempo das etapas a seguir;

● Agregar instrutores ou mentores

que modelem o processo

pensando em voz alta;

● Fazer perguntas para orientar o

autocontrole e a reflexão;

● Fornecer tarefas que permitam

participação ativa, exploração e

experimentação;

● Criar um clima de apoio e

aceitação na sala de aula;

● Envolver todos os estudantes da

turma em debates;

● Diferenciar o grau de dificuldade ou

complexidade com que as

atividades fundamentais podem ser

concluídas;

● Oferecer instruções para orientar

os alunos sobre quando e como

pedir ajuda a outros colegas ou

professores.



● Oferecer devolutivas que promovam a perseverança, que se

concentrem no desenvolvimento da eficácia e na autoconsciência, e

que incentivem o uso de estratégias e apoios específicos para

enfrentar um desafio;

● Manipular adequadamente fobias ou medos e julgamentos sobre a

aptidão natural (por exemplo: “Como posso melhorar em áreas que

exigem mais esforços?” é melhor do que “Não sou bom em

matemática”);
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