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RESUMO
Contexto. Estima-se que cerca de 24% da população brasileira são pessoas com deficiência,
mas ainda não representam nem 1% dos trabalhadores com registro formal em carteira de
trabalho, justificado, principalmente, pela falta de qualificação profissional, segundo as
empresas. Cientes de que a educação é um pilar que prepara as pessoas para o trabalho, este
estudo focaliza os princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e seu potencial
ao âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso. Objetivo geral. O estudo tem como objetivo
mapear práticas educativas baseadas nos princípios do DUA, já testadas em pesquisas globais,
para produção de um guia de boas práticas educativas, como produto educacional vinculado à
pesquisa. Metodologia. É uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, em que foi
realizada a coleta de dados por meio de uma revisão sistemática da literatura sobre estudos
científicos nacionais e internacionais, que analisaram alguma prática educativa baseada no
DUA aplicada em sala de aula com alunos com deficiência. Coleta e análise de dados. Os
dados foram obtidos utilizando a técnica de análise de conteúdo, por meio do detalhamento dos
estudos primários, em que foram observados, principalmente, os dados analisados pelos
pesquisadores e os resultados apresentados nos estudos. Resultados. A análise das práticas
educativas revisadas resultou em nove exemplos de boas práticas, que serviram de base para o
desenvolvimento do produto educacional. Os resultados demonstraram que as diretrizes do
DUA contribuem de forma significativa para a inclusão escolar de alunos com deficiências
quando as técnicas são aplicadas de forma planejada. Produto e aplicação. Foi produzido o ebook Guia de Boas Práticas Educativas baseadas no Desenho Universal para Aprendizagem.
Ele foi aplicado em um ambiente web, baseado em marketing científico digital e métricas de
mídias sociais utilizando os indicadores alcance, engajamento, reação e conversão. O relatório
de aplicação do produto apontou resultados positivos em todos os indicadores, com o alcance
de 2.095 pessoas e conversão de 65% dessas para o site do produto. Conclusões. As práticas
educativas extraídas dos estudos são aplicáveis no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso
e mostram que o DUA tem potencial para contribuir de diferentes maneiras na eliminação de
barreiras metodológicas nos contextos educacionais, por exemplo, fornecendo a todos os
indivíduos oportunidades iguais para aprender.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Práticas Educativas. Desenho Universal para
Aprendizagem. Educação Profissional e Tecnológica.
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ABSTRACT
Context. It is estimated that about 24% of the Brazilian population are people with disabilities,
but they still do not represent even 1% of workers with formal registration in the work card,
justified mainly by the lack of professional qualification, according to the companies. Aware
that education is a pillar that prepares people for work, this study focuses on the principles of
Universal Design for Learning (UDL) and its potential within the scope of Federal Institute of
Mato Grosso. Objective. The study aims to map educational practices based on the principles
of UDL already tested in global surveys to produce a guide to good educational practices, as an
educational product linked to research. Methodology. It is an exploratory research with a
qualitative approach, in which data was collected through a systematic review of the literature
on national and international scientific studies that analyzed some educational practice based
on UDL in environments with students with disabilities. Data collection and analysis. The
data were obtained using the content analysis technique, through a detailed analysis of the
primary studies, where the data analyzed by the researchers and the results presented in the
studies were mainly observed. Results. The analysis of the educational practices reviewed
resulted in 9 examples of good practices that served as a basis for the development of the
educational product. The results demonstrate that the UDL guidelines contribute significantly
to the school inclusion of students with disabilities when the techniques are applied in a planned
manner. Product and application. The e-book “Guide to Good Educational Practices based
on Universal Design for Learning” was produced. It has been applied in a web environment
based on digital scientific marketing and social media metrics using the reach, engagement,
reaction and conversion indicators. The product application report showed positive results in
all indicators, with the reach of 2095 people, and conversion of 65% of these to the product
website. Conclusions. The educational practices extracted from the studies are applicable
within the scope of the Federal Institute of Mato Grosso and show that the UDL has the potential
to contribute in different ways to the elimination of methodological barriers in educational
contexts, for example, providing all individuals with equal opportunities to learn.
Keywords: Inclusive Education. Educational Practices. Universal Design for Learning.
Professional and Technological Education.
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1

INTRODUÇÃO
Este estudo se inicia com a introdução, que trará o tema a ser pesquisado, a motivação

pessoal da escolha do curso e do tema, a contextualização, os estudos sobre a temática que
antecederam esta pesquisa e, por fim, a pergunta norteadora da pesquisa e os objetivos a serem
atingidos.
1.1

TEMA DA PESQUISA
A temática central desta pesquisa é o Desenho Universal para Aprendizagem.

1.1.1

Motivação pessoal
Cursar um mestrado para mim sempre foi uma aspiração. Cabe registrar que essa

aspiração sempre foi, de forma precípua, voltada para a aquisição de conhecimento e de
crescimento pessoal e, somente acessoriamente, para a ascensão profissional.
A busca por um programa na minha área de atuação e na região onde resido e trabalho,
desde sempre, se mostrou infrutífera, pois não havia (e ainda não há) oferta de mestrado na área
da Tecnologia da Informação em Mato Grosso, e a impossibilidade de afastamento remunerado
para cursar em outro estado, pela empresa em que trabalho, acabou me afastando dessa meta.
Isso até eu conhecer o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica
(ProfEPT).
O “T” do ProfEPT me chamou a atenção. Nele, vislumbrei uma possibilidade de se
tratar de um programa voltado à área de Tecnologia e com alguma relação com a área de TI,
mas, após analisar os documentos do programa, constatei se tratar de um mestrado da área de
ensino.
Não houve frustação, pelo contrário, notei outros fatores muito importantes do
Programa que me fizeram ficar entusiasmado com o curso. Um deles foi a forma de seleção
muito democrática e baseada em critérios objetivos; outro foi a possibilidade de cursá-lo sem a
necessidade de afastamento do emprego. Contudo, o que realmente me chamou a atenção foi a
vertente do curso voltada para o mundo do trabalho e a possibilidade de criação de um produto
educacional, com aplicação imediata, com vistas a melhorar a educação de pessoas com
deficiência. Essa possibilidade está prevista na linha de pesquisa Práticas Educativas em
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), no macroprojeto Inclusão e diversidade, em
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espaços formais e não formais de ensino na EPT. A opção por essa linha de pesquisa, além do
óbvio alcance social, foi impulsionada por questões pessoais e familiares que citarei a seguir.
Eu trabalho desde 2001 na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, minha esposa
é funcionária pública estadual e trabalha na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Somos casados há 14 anos e temos quatro filhos — todos homens. Os dois mais velhos, de 10
e 13 anos, são filhos adotivos, cujas adoções ocorreram em situações e processos distintos, no
ano de 2010. Adotamos o nosso filho de 10 anos quando ele ainda era um bebê, aos 3 meses de
vida. O mais velho — que hoje está com 13 anos — foi adotado quando tinha 3 anos e possui
dificuldades de aprendizagem na escola, além de limitação motora no lado direito do corpo
(hemiparesia à direita).
Essas limitações foram decorrentes de um tumor cerebral diagnosticado logo após o
processo de adoção. Para a ressecção do tumor, foi necessária a realização de três complexas
cirurgias, sendo que as duas últimas, devido à difícil localização do tumor, foram realizadas em
um hospital de referência em neurocirurgia pediátrica em Porto Alegre (RS).
Por conta dessas limitações, intelectuais e físicas, temos tido dificuldades em encontrar
uma escola que promova a inclusão do nosso filho no ambiente escolar. Essa dificuldade, que
é real e preocupante, se estende a todos os pais que, diária e incansavelmente, lutam por
melhores condições de vida para os seus filhos, buscando, além da reabilitação, uma educação
que os faça ser independentes no futuro, por meio de uma formação profissional. Sabemos que,
enquanto forem crianças e estiverem sob a guarida dos pais, o problema não parece ser tão
grande, mas, na vida adulta, é fundamental que os indivíduos sejam independentes tanto para o
crescimento pessoal quanto para o profissional, de forma a se manter economicamente.
Seguindo essa linha de pensamento, será apresentado a seguir, o cenário atual da
inclusão no ambiente escolar, o panorama trabalhista e a capacitação profissional das pessoas
com deficiências. A partir dessa contextualização, serão expostos o problema e o objetivo da
pesquisa.
1.1.2

Contextualização
Estudos sobre a inclusão de pessoas com deficiência e com outras necessidades

educacionais específicas têm sido alvo de discussões e reflexões ao longo dos anos. Não
diferente, pesquisas sobre o ingresso e permanência desses sujeitos nas instituições de ensino
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profissionalizante têm ocupado espaço nos debates educacionais e remetem à trajetória da
democratização do ensino em todos os níveis e modalidades.
No contexto das políticas públicas educacionais, em especial, no que tange à educação
inclusiva, existem normativas que preveem e asseguram a inclusão escolar de pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades — público-alvo da
educação especial —, além de garantir o “acesso ao ensino regular com participação,
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da
modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior [...]”
(BRASIL, 2008, p. 14).
Apesar do considerável número de dispositivos legais na forma de leis, decretos,
portarias, resoluções e instruções no âmbito da Legislação Federal, observa-se que as
abordagens e amparos às pessoas com deficiência são evidentes e significativos para a educação
básica. No que tange ao ensino profissionalizante, tais discussões ainda são principiantes e
singulares e, embora estejam ganhando espaço e expressividade nos debates educacionais, é
possível constatar um vazio histórico relacionado às políticas públicas destinadas às pessoas
com deficiência no ensino profissionalizante e, em especial, sobre as perspectivas de futuro
profissional dessas pessoas.
O direito à educação, que é inalienável e universal, viabiliza a realização de outros
direitos, pois prepara as pessoas para o trabalho e para a obtenção de uma renda que lhes garanta
viver com independência e dignidade.
De fato, o trabalho, além de proporcionar satisfação, realização pessoal e atendimento
das necessidades básicas, também é um agente de transformação social que possibilita meios
para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.
Nesse sentido, o trabalho, como princípio educativo na perspectiva do trabalhador,
como diz Frigotto (1989), implica superar a visão utilitarista e reducionista. Esse processo é
coletivo e organizado, que busca, de forma prática, a transformação das realizações sociais
desumanizadoras e, portanto, desedificativas. A consciência crítica é o primeiro elemento desse
processo que permite perceber que é “dentro destas velhas e adversas relações, onde o trabalho
se torna expressão de vida e, portanto, educativo” (FRIGOTTO, 1989, p. 8).
Em se tratando da inclusão de pessoa com deficiência (PcD) no mundo do trabalho,
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, apesar de
representarem cerca de 24% da população brasileira, as pessoas com deficiência ainda não
representam nem 1% dos trabalhadores com carteira assinada.
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Visando atingir essa população, a legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as
empresas com 100 ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas
com deficiência. Essa reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas e está
prevista no art. 93 da Lei n.º 8.213/1991 (BRASIL, 1991).
Atualmente, são mais de 46 milhões de pessoas com deficiência, das quais 9 milhões
estão aptas para o trabalho. Dessas, apenas 321 mil estão contratadas, em um universo de 827
mil postos de trabalho disponibilizados pela Lei de Cotas (IBGE, 2012).
Corroborando com esses dados, uma pesquisa realizada pela consultoria Santo Caos
(SANTO CAOS, 2019) identificou o seguinte paradoxo: deficientes desempregados
procurando por ocupações e empresas que querem, mas não conseguem cumprir a cota. O
estudo chamado PCD S/A foi realizado de julho a outubro de 2015, em 23 estados brasileiros
— excluindo apenas Rondônia, Roraima e Amapá — e contou com 461 entrevistados, entre
eles, gestores, PcDs, opinião pública e especialistas. Um dos motivos apontados pelos gestores
no estudo para o não preenchimento das vagas é a falta de pessoas suficientemente capacitadas
para ocuparem as vagas.
Trazendo essa discussão para o ensino profissionalizante, essa lacuna nos remete para a
seguinte questão: como ocorre a capacitação profissional das pessoas com deficiência no
âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia?
Embora não seja a pergunta da pesquisa, essa indagação é importante para inserir nesse
contexto o importante papel da educação profissional na vida das pessoas com deficiência.
A forma de atendimento a esse público no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 2019–2023 (IFMT, 2018),
documento oficial que pauta as ações da instituição pelos próximos cinco anos.
Segundo o atual PDI–IFMT, são tarefas do corpo técnico da instituição o
desenvolvimento de ações que busquem identificar, orientar e realizar adaptações curriculares,
bem como a construção de estratégias que facilitem a aprendizagem de estudantes em condições
especiais, complementando, ainda, que o currículo não é algo abstrato e estático, muito pelo
contrário, ele deve ser construído, planejado e desenvolvido, dependendo do contexto, dos
níveis de ensino e das modalidades de educação atendidas.
De forma adicional, o IFMT estabelece no PDI–IFMT a importância de se assegurar aos
portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino, mobilidade
e utilização de equipamentos e instalações, nesse sentido, adota como referência a Norma
Brasileira nº 9.050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da
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Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e
Equipamentos Urbanos e o Plano de Promoção e Garantia de Acessibilidade do IFMT. A
referida norma obedece aos princípios do Desenho Universal (DU) que, por sua vez, serviu de
referência para a criação do Desenho Universal de Aprendizagem (DUA), cujos conceitos
possuem verossimilhança com os objetivos do IFMT definidos no PDI–IFMT. “O DUA tem
como finalidade o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitam o acesso ao
currículo, a participação e o progresso de todos os alunos, independentemente das suas
capacidades” (CAST, 2015, p. 90, grifo nosso).
Ainda de acordo com o DUA:
[...] as estratégias de ensino utilizadas devem proporcionar a apresentação da
informação e conteúdo a partir de diferentes vias, como por exemplo, visual, auditiva,
tátil e etc. Este princípio parte do pressuposto de que as turmas são caracterizadas por
alunos com uma extensa variabilidade de estilos de aprendizagem o que demanda
formas flexíveis e variadas de apresentação da informação e conteúdo. (CAST,
2015, p. 99, grifo nosso)

No PDI–IFMT 2019–2023:
O processo de inclusão é uma construção, num esforço conjunto para se buscar as
melhores alternativas e estratégias a serem oferecidas. Uma das principais questões
que se colocará inicialmente para o docente e tutor diante da inclusão é: como tornar
o conhecimento proposto na disciplina acessível para todos os estudantes
atendendo a diversidade e especificidades?
[...]
A acessibilidade da Instituição, concebida em consonância com os princípios da
educação inclusiva, busca a superação de barreiras metodológicas com
disponibilidade de comunicação, de tecnologias assistivas, compreendendo
equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação
em formatos alternativos.” (PDI-IFMT, 2019, p. 226-227, grifo nosso)

Nota-se, nos trechos acima, que os conceitos e finalidades do IFMT definidos no PDI–
IFMT 2019–2023 estão em perfeita harmonia com a finalidade e objetivos do DUA.
No Brasil, o DUA ainda é uma área de estudo bastante recente e, por isso, ainda há
poucas publicações disponíveis. Em contrapartida, em âmbito mundial, principalmente nos
Estados Unidos e Europa, o modelo tem inspirado um número relevante de pesquisadores.
Diante de todo o contexto apresentado, da aderência do PDI do IFMT com os conceitos
do DUA e cientes de que a educação é um pilar que prepara as pessoas para o trabalho e para
uma vida independente e digna, estabelecemos, como temática do trabalho, os princípios do
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Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e a sua aplicabilidade no âmbito do IFMT.
Assim, buscamos estudos já realizados nessa área, os quais descrevemos a seguir.
1.2

ESTUDOS ANTECEDENTES
Para a produção deste trabalho, realizamos um estudo do panorama da temática nas

pesquisas acadêmico-científicas, conforme preceitua Casiraghi (2010, p. 35), que diz que a
“tarefa do pesquisador que desenvolve uma pesquisa é apresentar uma análise do panorama de
um determinado assunto”. Essa abordagem possui extrema importância para a produção de
conhecimento e, nesse caso, para identificar de que forma a temática da educação inclusiva na
perspectiva do Desenho Universal para Aprendizagem é desdobrada no campo científico.
Para realização deste estudo, utilizamos, como base de coleta de dados, o banco de
informações do Google Acadêmico e do Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), mediante a busca pelas palavras:
Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e as variáveis: da, para, na, de; em inglês,
Universal Design for Learning (UDL), e as estratégias de critério de relevância, idioma em
português e busca por frase exata.
A partir do resultado desta busca, verificamos que estudos produzidos, em sua maioria,
em âmbito internacional, apontam as contribuições do DUA para a escolarização do aluno com
deficiência, os quais nos permitiu perceber que, embora o tema tenha grande repercussão nas
pesquisas educacionais em âmbito mundial, ainda é pouco abordado nas produções científicas
brasileiras. Verificamos uma enormidade de trabalhos em inglês e, mesmo necessitando de um
melhor estudo devido à necessidade de uma tradução fidedigna, foi possível constatar que,
enquanto, no Brasil, os poucos estudos na área abrangem mais a formação de professores,
estudos realizados no exterior, em língua inglesa, apontam, além dessa, uma grande diversidade
de pesquisas focadas em práticas educacionais inclusivas baseadas nos princípios do DUA.
Resumimos, na Figura 1 a seguir, as principais contribuições de estudos que nos
antecederam na temática, escolhidos por apresentarem textos em língua portuguesa e serem
publicados no Brasil. Justificamos a escolha por estudos brasileiros para entendermos o
panorama atual e a sua abrangência dentro dessa temática no país.
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Figura 1 – Estudos antecedentes selecionados
Sondermann,
Albernaz e Baldo
(2013)

Tiziotto
(2014)

Souza e Pereira
(2015)

Prais
(2016)

Pacheco
(2017)

Avaliou e
apresentou os
impactos na
motivação e
autoeficácia para
a aprendizagem
em cursos
superiores à
distância,
permeados pelos
princípios do
DUA.

Baseado no
DUA, avaliaram
as adequações
pedagógicas
empregadas na
EJA – Educação
de Jovens e
Adultos, em
salas que
possuem alunos
PcDs.

Interpretou as
contribuições
de uma ação
didática
formativa com
licenciandos de
Pedagogia
subsidiadas
pelos
princípios do
DUA.

Apresentou
uma sequência
didática para o
ensino de
Ciências,
construída a
partir do DUA.

Zerbato
(2018)

)

Implantou um
curso de
capacitação
em práticas da
Educação à
Distância para
professores,
disposto em
um AVA
(Ambiente
Virtual de
Aprendizagem)

Elaborou e
implemento a
avaliação de um
Programa de
Formação de
professores
sobre DUA pelo
viés colaborativo.

Fonte: elaborado pelo autor a partir das informações coletadas em Autor (2020).

Os estudos selecionados demonstram que, no Brasil, o emprego do DUA tem se
destinado, em sua maioria, à formação de professores e ao ensino à distância, revelando a
importância da realização de pesquisas que abordem a contribuição no campo da prática
docente e para a inclusão educacional no contexto do ensino profissionalizante. As pesquisas
apontam também a necessidade de implantação do DUA na elaboração e aplicação de
atividades pedagógicas inclusivas.
Fica evidente, nos estudos antecedentes apresentados, uma preocupação com a inclusão
educacional, ao mesmo tempo em que são indicados os pressupostos do DUA em qualquer
contexto escolar, apontando evidências qualitativas da aprendizagem dos alunos com ou sem
deficiência, após terem empregado o DUA e, ainda, são abordadas as possibilidades de novas
implementações.
Pensando em um trabalho que traga um rápido retorno educacional e com possibilidade
de aplicação imediata nos Institutos Federais, neste estudo, reuniremos, em um único
documento, as melhores práticas educativas de aprendizagem baseadas no DUA, já testadas em
pesquisas científicas realizadas em âmbito mundial, tanto em textos na língua portuguesa
quanto na língua inglesa.
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1.3

PERGUNTA NORTEADORA DA PESQUISA
Diante de todo o contexto apresentado e considerando ainda a aderência do PDI do

IFMT com os conceitos do DUA e a legislação vigente, realizamos um estudo das melhores
práticas educativas de inclusão, com base nos princípios do Desenho Universal para
Aprendizagem (DUA), visando responder à seguinte indagação: que práticas educativas
baseadas nos princípios do DUA, já validadas em pesquisas globais1, podem ser aplicadas
no Instituto Federal de Mato Grosso?
1.4

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Dessa forma, visando encontrar resposta a essa indagação, ficou definido o seguinte

objetivo geral da pesquisa: mapear práticas educativas baseadas nos princípios do DUA, já
validadas em pesquisas globais, para a produção de um guia de boas práticas educativas.
Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos:
- identificar e descrever as boas práticas educativas de inclusão em pesquisas globais;
- comparar as boas práticas educativas de inclusão com as diretrizes e pontos de
verificação do DUA, conferindo-lhes conformidade;
- desenvolver e aplicar o produto educacional em um contexto real utilizando
prioritariamente o ambiente web.
1.5

BREVE DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO
No capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórica, que está dividida em duas partes.

Na primeira parte, discorremos sobre a contribuição de Lev Semionovich Vygotsky para a
concepção teórica do DUA e, na segunda parte, apresentamos a base teórica e histórica do tema
da pesquisa, incluindo os princípios e diretrizes que o fundamentam.
No capítulo 3, abordaremos o encaminhamento metodológico, onde apresentaremos a
uma visão geral da metodologia, o contexto e documentos da pesquisa, assim como a obtenção
e análise dos dados.

1

Pesquisas globais: pesquisas científicas realizadas em âmbito mundial.
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No capítulo 4, são apresentados os resultados da pesquisa, imprescindíveis para a
construção do produto educacional.
O capítulo 5 é dedicado ao produto educacional, em que são apresentados suas
características e desenvolvimento.
No capítulo 6 é apresentado o relatório de aplicação do produto educacional,
demonstrando como foi aplicado, o ambiente e o público envolvido.
No capítulo 7, apresentamos o desenho final da pesquisa, demonstrando graficamente
como a pesquisa foi construída e todas as suas fases.
Finalizando, no capítulo 8, apresentamos as considerações finais.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente referencial teórico buscou trazer um aporte histórico e teórico da temática

em estudo em uma perspectiva histórico-cultural apoiada nas reflexões de Lev Semionovich
Vygotsky (1896–1934), cuja teoria serviu de base para o desenvolvimento do Desenho
Universal para Aprendizagem (DUA).
2.1

VYGOTSKY E A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Vygotsky foi um dos poucos estudiosos que, em sua época, se interessou por pesquisa

sobre a aprendizagem das pessoas com deficiência, estudando os aspectos que envolvem a
construção do sujeito a partir das experiências adquiridas pela interação com o outro. Vygotsky
acreditava que as pessoas com deficiência podiam obter progressos em seu processo de
aprendizagem desde que, precocemente, em ambiente receptivo, fossem estimuladas por meio
de recursos educacionais adequados. Para Vygotsky, a aprendizagem é essencialmente social e
as funções psicológicas humanas são constituídas a partir de habilidades e conhecimentos
socialmente disponíveis.
Vygotsky (1997) dedicou uma grande atenção à defectologia, argumentando que, da
mesma forma que crianças com desenvolvimento típico evoluem de acordo com as relações
que estabelecem com o meio social, o desenvolvimento de crianças com deficiência também
está sujeito às interações sociais das quais elas participam.
A investigação na área de defectologia, em relação ao desenvolvimento infantil, era feita
apenas de forma quantitativa, ou seja, os métodos para o trabalho com pessoas com deficiência
eram realizados a partir de medidas, daquilo que consegue ou não realizar. Utilizando os
métodos quantitativos, é possível mensurar o grau de deficiência intelectual (DI), entretanto,
não se pode caracterizar a deficiência em si, nem mesmo a estrutura da personalidade de cada
pessoa.
Ao analisar crianças com deficiências apenas pelas suas limitações orgânicas, ou seja,
características quantitativas, não se oportuniza trabalhar com as potencialidades que elas têm,
analisadas por meio das características qualitativas, as quais poderiam apresentar caso fossem
devidamente estimuladas pelas trocas sociais e meio cultural, assim como pelos professores e
colegas mais experientes. Vygotsky afirmava que a aprendizagem de crianças com deficiência
deveria ser baseada em suas características qualitativas: suas habilidades. “Em defectologia se
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começou antes a calcular e a medir que a experimentar, observar, analisar, diferenciar e
generalizar, descrever e definir qualitativamente” (VYGOTSKY, 1997, p. 11).
Para Vygotsky (1997, p. 12), “a criança cujo desenvolvimento está complicado pelo
defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos normais, senão
desenvolvida de outro modo”. Podemos entender que Vygotsky afirma que, além das
características advindas da deficiência, o tipo de personalidade e o desenvolvimento da criança
podem influenciar na distinção entre o desenvolvimento de crianças com e sem deficiência,
apresentando-se mais vagaroso ou não. Entende que “desde o ponto de vista fisiológico,
enquanto aos princípios, não existe diferença alguma entre a educação de uma criança
deficiente e a educação de uma criança normal” (VYGOTSKY, 1997, p. 198).
A teoria histórico-cultural estabelece que as crianças com deficiência possuem um
desenvolvimento diferente das crianças com desenvolvimento típico, mas não seriam menos
desenvolvidas que estas. Nas crianças com deficiência, o desenvolvimento biológico e cultural
não acontece ao mesmo tempo como nas demais crianças, eles divergem em maior ou menor
grau, dessa forma, alguns signos e ferramentas são internalizados mais tardiamente por essas
crianças (VYGOTSKY, 1995).
Assim, a prática educativa deve ser trabalhada a partir do que a criança já consegue
fazer e do que ela pode obter por meio da mediação de alguém mais experiente ou do professor,
e não estar apoiada no que a criança não consegue resolver em função da deficiência. Para Silva
Junior (2013), é fundamental para o pedagogo identificar a deficiência de uma pessoa, bem
como conhecer os aspectos psicológicos envolvidos nos processos de desenvolvimento e
aprendizagem e, desse modo, o professor pode implementar ações pedagógicas mais produtivas
para o seu aluno.
Isto posto, a coletividade é um fator de extrema importância, que deve ser considerado
nos estudos de Vygotsky sobre o desenvolvimento das crianças, ou seja, as funções psicológicas
superiores devem se desenvolver na interação entre duas ou mais pessoas (TONINI; COSTAS,
2008). Cada criança possui um nível de desenvolvimento (zonas de desenvolvimento) único,
portanto, as trocas existentes em um grupo representam um ganho valioso para os processos de
desenvolvimento.
A heterogeneidade é algo que deve receber uma atenção especial, por valorizar as
diferenças e a colaboração entre os alunos. Se todas as crianças de uma única sala de aula
estivessem na mesma zona de desenvolvimento, pouco se avançaria qualitativamente, pois as
trocas feitas nesse ambiente têm um valor imensurável para o desenvolvimento e aprendizagem
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das crianças. Outra tese importante para o desenvolvimento das funções superiores é que ela se
realiza por meio de uma necessidade, ou seja, “se a criança não tem necessidade de pensar,
nunca pensará” (VYGOTSKY, 1997, p. 183).
Para o autor, a defectologia tradicional estava impregnada da ideia de homogeneidade
e unidade do processo de desenvolvimento infantil, não valorizando as singularidades, o que
Vygotsky dividiu em: sintomas primários da deficiência — que compreende os aspectos
relativos à deficiência em si, biológicos — e sintomas secundários da deficiência —
compreendido por meio da cultura (VYGOTSKY, 1995).
Os sintomas primários têm origem na própria deficiência, ao passo que, enquanto a
deficiência não for totalmente eliminada, o sujeito não consegue superá-la, pois são as
limitações propriamente advindas da deficiência biológica e, como esta é dificilmente
reversível, torna-se mais difícil eliminá-la. Segundo Vygotsky (1997, p. 222), “os sintomas
primários que nascem diretamente do próprio núcleo do defeito, se encontram tão intimamente
ligados a este núcleo que não se consegue vencê-los enquanto não seja eliminado o próprio
defeito”.
Dessa forma, se professores direcionarem a aprendizagem de crianças com deficiências
considerando apenas as limitações impostas pela deficiência primária, o fracasso no
desenvolvimento será iminente “[...] e como, na enorme maioria dos casos, a eliminação do
defeito é algo praticamente impossível, resultando naturalmente que a luta contra os sintomas
primários também está condenada de antemão a esterilidade e ao fracasso” (VYGOTSKY,
1997, p. 222).
Já os sintomas secundários estão ligados ao desenvolvimento incompleto das funções
psicológicas superiores ocasionados pelo desenvolvimento cultural incompleto. Isso ocorre
pelo isolamento social, pela exclusão dos ambientes sociais e quando a ação pedagógica é tardia
ou incorreta (TONINLI; COSTAS, 2008).
Muitas vezes, por razão de uma deficiência, a família tem vergonha ou medo de expor
seu familiar na escola ou de participar de atividades em diversos ambientes. Isso poderá ser
uma das alavancas para desenvolver o que Vygotsky chamou de deficiência secundária e que,
muitas vezes, é mais danosa para a pessoa com deficiência do que as próprias complicações
advindas da deficiência em si.
A complicação secundária do atraso mental é sempre, e em primeiro lugar, o
primitivismo como insuficiência geral do desenvolvimento cultural a causa do
insuficiente desenvolvimento orgânico do cérebro e, em segundo, certa falta de
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desenvolvimento da vontade, um atraso na etapa infantil do domínio de si mesmo e
dos processos da própria conduta. Finalmente, em terceiro e último lugar a
complicação fundamental do atraso mental resulta em um insuficiente
desenvolvimento geral de toda a personalidade da criança. (VYGOTSKY, 1995, p.
154)

Assim, os sintomas secundários que Vygotsky descreve são o resultado de uma
incompletude do desenvolvimento cultural da criança com deficiência, pelo fato desta não
participar de ambientes que carreguem constructos simbólicos e culturais humanos, sofrendo
uma educação insuficiente, uma negligência pedagógica e/ou de pouco contato com outras
crianças da sua idade, podendo, dessa forma, ter seu desenvolvimento social de forma
inacabada (VYGOTSKY, 1997). Por isso a importância dada por Vygotsky aos sintomas
secundários, pois, se uma criança com deficiência é privada de participar desses ambientes e
das trocas que neles acontecem, poderá apresentar um desenvolvimento mais tardio em função
desse isolamento cultural e não em virtude apenas das questões orgânicas da deficiência.
A exígua ou inexistente inserção cultural da criança com deficiência não resultará em
uma total passividade do desenvolvimento, pois, a todo momento, os sintomas secundários
influirão positiva ou negativamente no desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
Nesse sentido, a ação pedagógica tem valor inestimável, podendo contribuir ou prejudicar o
desenvolvimento da criança com deficiência. O olhar, tão apurado e ainda atual, de Vygotsky
para questões relacionadas ao desenvolvimento e aprendizagem de crianças com deficiência
muito contribui para o trabalho da defectologia.
Os estudos de Vygotsky sobre desenvolvimento e aprendizagem foram utilizados como
base para o desenvolvimento do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), iniciado no
Center for Applied Special Technology (CAST), por Anne Meyer e David Rose. O modelo de
aprendizagem desenvolvido pelo CAST procede do trabalho de Lev Vygotsky, cujas teorias
argumentavam que a aprendizagem se desenrola em três caminhos paralelos: “reconhecimento
da informação a ser aprendida, aplicação de estratégias para processar essa informação e
envolvimento com a tarefa de aprendizagem” (COYNE et al., 2006, p. 2-3).
2.2

DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM (DUA)
O ano de 1984, nos Estados Unidos, foi de promessa excepcional em tecnologia e

educação. Enquanto computadores pessoais, como o Macintosh, começaram a remodelar a vida
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cotidiana e o trabalho, a reforma da escola se tornou um tema quente em todo o país, com ênfase
especial em educar todos os alunos com altos padrões.
No mesmo ano, cinco médicos do Hospital Infantil North Shore em Salem, MA: Anne
Meyer, David Rose, Grace Meo, Skip Stahl e Linda Mensing, se reuniram e conceberam o
Center for Applied Special Technology (CAST) para explorar maneiras de usar novas
tecnologias de forma a proporcionar melhores experiências educacionais aos alunos com
deficiência. O foco dos pesquisadores era entender como a tecnologia da computação poderia
melhorar a aprendizagem de alunos com dificuldades de aprendizagem.
À medida que os pesquisadores do CAST testavam e refinavam seus princípios,
prioridades e visão ao longo da primeira década, eles chegaram a um novo entendimento de
como melhorar a educação usando métodos e materiais flexíveis. Eles chamaram essa
abordagem de Universal Design for Learning (UDL), que, em português, é conhecido por
Desenho Universal para Aprendizagem (DUA).
O termo Desenho Universal para Aprendizagem significa uma estrutura cientificamente
válida para orientar a prática educacional, que: (a) fornece flexibilidade na forma como as
informações são apresentadas, na maneira como os alunos respondem ou demonstram
conhecimentos e habilidades e no modo como os alunos estão envolvidos; e (b) reduz as
barreiras na instrução, oferece acomodações adequadas, apoios e desafios e mantém altas
expectativas de desempenho para todos os alunos, incluindo alunos com deficiência.
Em uma definição simples, o DUA é um conjunto de princípios para a elaboração de
um currículo que fornece a todos os indivíduos oportunidades iguais para aprender. Foi
projetado para atender a todos os alunos, independentemente de habilidade, incapacidade,
idade, sexo ou fundo cultural e linguístico. O DUA fornece um plano para projetar metas,
métodos, materiais e avaliações no intento de atingir todos os alunos, incluindo aqueles com
necessidades diversas.
O DUA baseia-se em resultados de pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento,
como: educação, psicologia do desenvolvimento, ciências cognitivas, neurociências (MEYER;
ROSE; GORDON, 2014) e ainda nos princípios do Desenho Universal (DU), definido por Ron
Mace e seus colegas da Universidade Estadual da Carolina do Norte como o design de produtos
e ambientes construídos, os quais são utilizáveis por todas as pessoas, na “maior extensão
possível, sem a necessidade de adaptação de design especializado” (KATZ, 2013, p. 26).
O Desenho Universal (DU) é instituído com base no princípio da acessibilidade,
utilizado por arquitetos e engenheiros, e orienta que projetos de ambientes e objetos sejam
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desenhados, possibilitando o acesso de todos, independentemente das necessidades físicas e
cognitivas (EDYBURN, 2010). O DUA amplia o conceito de desenho universal em dois modos
básicos: primeiro, ele aplica a ideia de flexibilidade, inerente ao currículo educacional, e
segundo, coloca o desenho universal um passo à frente, por meio do apoio não apenas para o
melhor acesso e informação dentro da sala de aula, mas também para o melhor acesso à
aprendizagem (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
O DUA se relaciona também com conceitos descritos por Vygotsky, que se preocupou
com o processo de ensino e aprendizagem, estabelecendo a importância de “andaimes” no
favorecimento da aprendizagem, ponto que se constitui como um dos principais a se considerar
na abordagem curricular do DUA. Como afirma Quaglia (2015, p. 12), essa abordagem não
envolve um conjunto de novas técnicas pedagógicas, “mas em vez disso, organiza, sintetiza, e
desenvolve práticas existentes que docentes mais experientes já usam regularmente nas suas
salas de aula”.
O desenvolvimento de pesquisas em neurociências, realizadas pelo CAST e inspiradas
no trabalho de Vygotsky, resultou em uma estrutura baseada em três redes neurais primárias
envolvidas no processo de aprendizagem: a rede afetiva, a rede de reconhecimento e a rede
estratégica, cada uma de um local específico no cérebro (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
A estrutura do DUA deriva de uma ampla base de pesquisa sobre como o cérebro
aprende (como é refletido nas redes afetivas, de reconhecimento e estratégicas) e de uma base
igualmente ampla de pesquisa educacional a respeito dos componentes principais do ensino
eficaz (como são refletidos nas técnicas ideais para a construção de engajamento, conhecimento
e habilidades). Outros fatores que contribuem para a estrutura são os rápidos desenvolvimentos
nas tecnologias digitais, o trabalho com indivíduos, educadores e escolas, assim como o
conceito de desenho universal no desenvolvimento e arquitetura de produtos (MEYER; ROSE;
GORDON, 2014).
No início, o DUA priorizou estudos com foco na utilização da tecnologia como forma
de facilitar a inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem. Atualmente, a abordagem
do DUA entende que as ações educativas devem ser elaboradas de modo a permitir que todos
os alunos, independentemente de suas dificuldades, possam fazer parte da aprendizagem
comum, não precisando, necessariamente, de utilização de programas e tecnologias específicas
(KING-SEARS, 2009; QUAGLIA, 2015; ROSE; MEYER, 2002). Na opinião de Katz (2014),
essa abordagem facilita a aplicação das práticas e atende a um ponto importante, que é a justiça
social, contribuindo, assim, para a inclusão de todos os alunos no currículo e na vida escolar.
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O DUA não é uma lista de verificação ou fórmula prescritiva com métodos e
ferramentas definidos a serem aplicados em todas as situações. Tal abordagem seria substituir
um novo conjunto de práticas rígidas pelas antigas. A estrutura do DUA é translacional — um
meio de traduzir pesquisa e inovação em prática —, fornecendo princípios orientadores. A partir
desses princípios, derivamos diretrizes para criar e escolher ferramentas, métodos e práticas,
cujas especificidades dependem do contexto: níveis de desenvolvimento dos alunos, escolas e
comunidades variadas e as tendências dos professores que estão ensinando, entre muitas outras
variáveis (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
O DUA pode ajudar a remodelar o ensino e a aprendizagem, orientando o design de um
sistema totalmente novo, com flexibilidade em seu núcleo. As novas mídias destruíram o antigo
modelo de habilidades básicas. A ideia de que o domínio das habilidades relacionadas à
impressão e ao texto (decodificação, compreensão e redação de texto) define toda a extensão
da alfabetização perdeu credibilidade. O ambiente digital, com conectividade, multimídia,
comunicações em tempo real, autoria distribuída e muitas outras qualidades, abriu as portas
para uma ampla paleta de habilidades e opções de comunicação, o que é mais crítico, talvez,
em relação à oportunidade para os alunos agirem sobre os materiais de forma a entender, alterar
e torná-los seus (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
Por meio de colaborações estratégicas, o CAST está expandindo o campo do
planejamento curricular, desenvolvimento de software, preparação e suporte de professores e
pesquisa educacional com soluções baseadas em DUA.
Nesse contexto, foram desenvolvidos pelo CAST os três princípios do DUA para
orientar o design, a seleção e a aplicação de ferramentas, métodos e ambientes de aprendizagem.
Embora os princípios tenham passado por uma elaboração e revisão consideráveis desde o
início, há uma década, eles permanecem fundamentalmente os mesmos.
Cada um dos princípios está ligado a uma das três redes cerebrais primárias envolvidas
no processo de aprendizagem:
1) Proporcionar múltiplos modos de apresentação é o primeiro princípio e pede
maneiras variadas de apresentar ou acessar informações, conceitos e ideias (o "o
quê" da aprendizagem).
2) Proporcionar múltiplos modos de ação e expressão é o segundo princípio e solicita
maneiras variadas de planejar e executar tarefas de aprendizagem (o "como" da
aprendizagem).
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3) Proporcionar múltiplos modos de autoenvolvimento (engajamento) é o terceiro
princípio e demanda maneiras variadas de se envolver e manter-se engajado no
aprendizado (o "porquê" da aprendizagem).
Fundamentado na pesquisa de diferenças de aprendizes e configurações instrucionais
eficazes, os princípios do DUA se relacionam às três redes cerebrais primárias envolvidas no
processo de aprendizagem, sendo elas:
a) redes de conhecimento: ligadas ao “o quê” da aprendizagem. Referem-se à maneira
pela qual os alunos reúnem fatos e categorizam o que veem, ouvem ou leem. Estão relacionadas
com o primeiro princípio do DUA — o da apresentação da informação e conteúdo;
b) redes estratégicas: relacionadas ao “como” da aprendizagem. Referem-se à maneira
pela qual planejamos e executamos as tarefas, bem como à maneira como os alunos organizam
e expressam suas ideias. Estão relacionadas ao segundo princípio do DUA — da ação e
expressão;
c) redes afetivas: relacionadas ao “porquê” da aprendizagem, no sentido de como os
alunos ficam motivados, interessados e desafiados para aprendizagem. Está ligada ao terceiro
princípio do DUA, isto é, do autoenvolvimento.
A Figura 2 (redes cerebrais e princípios do DUA) ilustra graficamente a relação das
redes cerebrais com os princípios do DUA:
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Figura 2 – Princípios básicos do DUA

Fonte: adaptado pelo autor (2020), de CAST (2011).

Esses princípios, baseados no modelo de aprendizagem de três redes, levam em
consideração a variabilidade de todos os alunos, incluindo os que foram relegados às margens
de nossos sistemas educacionais, mas agora são reconhecidos como parte do espectro previsível
de variação. Um ponto essencial do DUA é o entendimento de que o que é "essencial para
alguns" é quase sempre "bom para todos" (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
Em resumo, a abordagem do DUA permite a aplicação de práticas educativas que
consideraram a diversidade dos alunos, pensando no que aprendem, como aprendem e porque
aprendem (RAPP, 2014). Por meio de abordagens flexíveis, o DUA permite a definição de
objetivos educativos e o equacionamento de estratégias, materiais e formas de avaliação
pertinentes a todos os alunos, e não apenas para alguns (CAST, 2015).
Após apresentarmos a origem, definição e principais características do DUA,
descrevemos com mais detalhes os seus três princípios.
2.2.1

Princípio 1 – Proporcionar múltiplos modos de apresentação
O primeiro princípio baseia-se em proporcionar múltiplos modos de apresentação da

informação e conteúdo. Sendo assim, as estratégias de ensino utilizadas devem proporcionar a
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apresentação da informação e conteúdo a partir de diferentes vias, por exemplo, visual, auditiva,
tátil etc.
Esse princípio parte do pressuposto de que as turmas são caracterizadas por alunos com
uma extensa variabilidade de estilos de aprendizagem, o que demanda formas flexíveis e
variadas de apresentação da informação e conteúdo.
Segundo Meyer, Rose e Gordon (2014), proporcionar múltiplos modos da apresentação
da informação e conteúdo exige do professor estratégias de ensino diversificadas, que atentem
para as diferentes formas de percepção, compreensão e interpretação dos alunos com relação à
nova informação. Essa diversidade metodológica dá-se pela variabilidade apresentada pelos
estudantes no que tange à base de conhecimentos prévios, às diferentes formas de acessar a
nova informação e conteúdo e às formas de compreender, generalizar e transferir os
conhecimentos adquiridos.
Essa variabilidade pode vir de diversos fatores, como: biológicos, contexto familiar,
formação cultural, escolaridade, nível socioeconômico, entre outros.
Transformar o ambiente e a prática escolar para atender à variabilidade dos alunos
requer a compreensão de que nenhum meio de apresentação é ideal para todos os alunos, áreas
e circunstâncias. Apresentar o conteúdo de diferentes maneiras é também explicitar aspectos
do conteúdo — muitas vezes esquecidos — e destacar informações, relacionando com outras
áreas do conhecimento, de forma a auxiliar os alunos a compreender ideias e conceitos.
2.2.2

Princípio 2 – Proporcionar múltiplos modos de ação e expressão
Segundo Rose e Gravel (2010), esse segundo princípio preconiza que o professor

mobilize, nas atividades propostas, vários meios de ação e de expressão do conteúdo.
O professor deve apoiar o desenvolvimento das funções executivas, que, de acordo com
Cosenza e Guerra (2011, p. 87), “possibilitam nossa interação com o mundo frente às mais
diversas situações que encontramos. Incluem-se nestas funções a identificação de metas, o
planejamento do comportamento e a sua execução e o monitoramento do desempenho até que
o objetivo seja consumado”.
No processo de ação e expressão do conteúdo, cabe ao professor fixar metas, monitorar
o progresso do aluno, ajustar as abordagens de acordo com a turma e desenvolver estratégias
para gerenciar as informações e recursos utilizados.
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Esse princípio entende que os alunos têm diferentes formas de agir e expressar suas
aprendizagens, o que demanda um planejamento com formas alternativas de participação nas
situações escolares.
Alunos com paralisia cerebral, por exemplo, podem ter dificuldade em manipular um
lápis, podendo utilizar, para uma atividade escrita, o computador com os recursos de
acessibilidade compatíveis à sua condição física; assim como alunos disléxicos podem
compreender melhor um texto quando lido oralmente pelo professor ou colega.
A confiança do aluno para aprender tarefas desafiadoras é estimulada quando possui
exemplos alternativos que propiciem a execução dessa atividade (MEYER; ROSE; GORDON,
2014). Cabe ao professor demonstrar os diferentes caminhos que podem ser percorridos para a
execução de uma tarefa, bem como permitir que os alunos processem e interajam com a
informação e conteúdo usando diferentes estratégias.
2.2.3

Princípio 3 – Proporcionar múltiplos modos de autoenvolvimento (engajamento)
O terceiro princípio do DUA refere-se a proporcionar múltiplos modos de

autoenvolvimento, ou seja, fornecer opções para o envolvimento e motivação do aluno com o
processo de ensino e aprendizagem. A motivação representa um elemento crucial para a
aprendizagem, e os alunos diferem acentuadamente nas maneiras pelas quais podem se envolver
ou se motivar para aprender. Há uma variedade de fontes que pode influenciar a oscilação
individual da motivação, como fatores neurológicos e culturais, interesses pessoais,
conhecimentos prévios e outros (MEYER; ROSE; GORDON, 2014).
Segundo Cosenza e Guerra (2011), as emoções podem ter efeitos positivos na
aprendizagem e, por esse motivo, é importante que o ambiente escolar mobilize emoções
positivas, como entusiasmo, curiosidade, envolvimento e desafio.
O ambiente escolar precisa ser estimulante, de forma que as pessoas se sintam
valorizadas, ao mesmo tempo em que as ameaças precisam ser identificadas e reduzidas.
2.2.4

Estrutura do DUA
Além dos princípios, a estrutura do DUA também é composta por diretrizes e pontos de

verificação. Assim, a estrutura completa é organizada em uma hierarquia de três níveis:
princípios, diretrizes e pontos de verificação.
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Os três princípios guiam o DUA e fornecem a estrutura subjacente para as diretrizes.
As nove diretrizes, tomadas em conjunto, levam ao objetivo final do DUA, que é
desenvolver alunos especialistas que sejam, cada um à sua maneira, engenhosos, experientes,
estratégicos e direcionados a um objetivo, com propósito e motivação.
Os 31 pontos de verificação são desdobramentos das diretrizes e fornecem sugestões
mais detalhadas.
Em resumo, conforme apresentado na Figura 3 (Organizador gráfico do DUA), os
princípios são divididos em diretrizes, e cada uma delas tem pontos de verificação, os quais
recebem uma numeração fixa para facilitar a identificação. Em suma, eles são organizados a
partir de princípio (menos detalhe) até ponto de verificação (mais detalhes). São, ao todo, 3
princípios, 9 diretrizes e 31 pontos de verificação.
Figura 3 – Organizador gráfico do DUA

Fonte: CAST (2011).

Nesse sentido, incluímos como apêndice (Apêndice A), os trechos do documento UDL
Guidelines Version 2.0, produzido pelo CAST, compilado por David H. Rose, cofundador e
diretor de Educação do CAST, e Jenna Gravel, doutoranda em Harvard. Trata-se de um resumo
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de toda a estrutura do DUA, compreendendo os princípios, diretrizes e pontos de verificação.
O documento original está disponível no sítio da instituição, somente na língua inglesa. Os
trechos em questão são parte do documento e foram traduzidos para a língua portuguesa pelo
autor, com auxílio de profissionais da área.
A inclusão desse material é de suma importância para a análise dos resultados, pois ele
é a base para analisarmos as práticas educativas e os exemplos de boas práticas encontrados
nos estudos selecionados.
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3

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Neste capítulo, é apresentado o encaminhamento metodológico adotado nesta pesquisa,

incluindo a natureza, o tipo de pesquisa, o contexto, a forma de obtenção e análise dos dados,
que forneceram suporte adequado para o atingimento do objetivo da pesquisa e
desenvolvimento do produto educacional. Iniciamos o capítulo com o infográfico (Figura 4)
que mostra uma visão geral da metodologia.
Figura 4 – Visão geral da metodologia

Fonte: elaborado pelo autor (2020).
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3.1

NATUREZA DA PESQUISA
A presente pesquisa pretende, com os seus resultados, contribuir para a solução de um

problema por meio de um produto educacional, que poderá ser aplicado de imediato no Instituto
Federal de Mato Grosso, motivo pelo qual está classificada, quanto à natureza, como aplicada.
Essa classificação está de acordo com Gil (2010, p. 27), que diz que a pesquisa aplicada “é
voltado à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica”.
Quanto à abordagem, a pesquisa é considerada como qualitativa porque não se
preocupa com a quantificação das amostras e, sim, com a análise e compreensão das práticas
estudadas e com as influências delas nas relações sociais (MINAYO, 2001).
O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos
estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. A metodologia
qualitativa preocupa-se bem analisar e interpretar aspectos mais profundos,
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais
detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.
(LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 269)

Quanto aos objetivos, é considerada como uma pesquisa exploratória, pois vai ao
encontro dos preceitos de Gil (2010), o qual diz que esse tipo de pesquisa objetiva obter maior
familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Além disso, pode-se dizer que
pesquisas assim definidas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou, até
mesmo, a descoberta de intuições.
Quanto aos procedimentos, o escopo desta pesquisa envolve como técnica de pesquisa
a condução de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), com o objetivo de identificar,
analisar e interpretar as evidências, no que se refere às práticas educativas baseadas nos
princípios do DUA, já validadas em pesquisas globais, para produção de um guia de boas
práticas educativas.
3.2

CONTEXTO E DOCUMENTOS DA PESQUISA
Uma revisão sistemática da literatura é um meio de identificar, avaliar e interpretar a

pesquisa disponível relevante para uma questão de pesquisa específica, área de tópico ou
fenômeno de interesse. Estudos individuais que contribuem para uma revisão sistemática são
chamados estudos primários, e uma revisão sistemática é uma forma de estudo secundário
(KITCHENHAM et al., 2007). De acordo com os autores, o objetivo de uma revisão sistemática
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é encontrar o maior número possível de estudos primários relacionados à questão de pesquisa,
usando uma estratégia de busca imparcial (KITCHENHAM et al., 2007), O rigor do processo
de busca é um fator que distingue as revisões sistemáticas das tradicionais.
Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma
estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e
sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada (MANCINI;
SAMPAIO, 2007).
Esta fase da pesquisa, foi dividida em seis partes:
a) A fonte de informações e o acesso ao material
Uma RSL, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que
utiliza, como fonte de dados, a literatura sobre determinado tema (MANCINI; SAMPAIO,
2007). O levantamento dos dados envolvendo essa revisão sistemática foi realizado a partir de
estudos científicos indexados nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library
Online) e ERIC (Education Resources Information Center).
A busca se deu combinando palavras-chave/descritores e operadores booleanos OR e
AND, utilizando a seguinte string de busca: (title:(("Desenho Universal para Aprendizagem")
OR ("Universal Design for Learning"))) OR (abstract:(("Desenho Universal para
Aprendizagem") OR ("Universal Design for Learning"))) AND language:("en" OR "pt") AND
pubyear:("2019" OR "2018" OR "2017" OR "2016" OR "2015" OR "2014" OR "2013"OR
"2012" OR "2011").
b) O tipo de documento analisado
Fazem parte da pesquisa estudos científicos primários em forma de artigos, revisados
por pares, publicados em periódicos científicos e disponíveis na íntegra.
A opção por estudos primários se deu por se tratar de uma RSL que, de acordo com
(CHARTERS, 2007; KITCHENHAM, 2007), revisa estudos primários relativos a uma questão
de pesquisa, com o objetivo específico de integração/síntese de evidências relacionadas a essa
questão de pesquisa.
c) O universo de documentos de interesse
O universo de documentos de interesse desta pesquisa compreende estudos científicos
desenvolvidos em âmbito mundial, nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de
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2011 a 2019, que tenham como tema de estudo o Desenho Universal para Aprendizagem
(DUA). A definição do ano de 2011 se deu por ser o ano de publicação pelo CAST das diretrizes
do DUA 2.0, que inclui alterações estruturais e de conteúdo em relação a versão 1.0. A inclusão
de estudos em inglês se deu por ser o idioma predominante nas pesquisas realizadas acerca do
tema, verificado por ocasião do levantamento dos estudos antecedentes.
d) Os critérios de delimitação da amostra do material e o processo de seleção
Foram separados para análise os estudos que cumpriram os seguintes requisitos: estudos
científicos primários desenvolvidos em âmbito mundial, publicados entre os anos de 2011 e
2019, nos idiomas português e inglês, em forma de artigos, revisados por pares, publicados em
periódicos científicos e disponíveis na íntegra, que analisaram alguma prática educativa
baseada no DUA aplicada em sala de aula com alunos com deficiência.
e) Seleção dos estudos
Foram encontrados 316 estudos no caminho de busca adotado com os descritores
“Desenho Universal para Aprendizagem” e “Universal Design for Learning”. Destes, um total
de 310 foram localizados na base de dados de ERIC e 6 na SciELO. Todos os 310 estudos da
base ERIC foram publicados na língua inglesa, enquanto, na base SciELO, apenas três foram
publicados na língua inglesa e três na língua portuguLesa. Durante o processo de seleção, foram
excluídos 306 estudos, sendo 70 na primeira etapa de exclusão (estudos não revisados por
pares); 155 na segunda etapa (estudos com textos completos indisponíveis); 17 na terceira etapa
(estudos de pesquisas secundárias) e 64 na quarta etapa (estudos que não analisaram alguma
prática educativa baseada no DUA aplicada em sala de aula com alunos com deficiência),
restando, ao final, 10 estudos para a fase de análise.
A seleção dos estudos, compreendendo todos os critérios de exclusão previamente
definidos, foi desenvolvida conforme demonstrado na Figura 5. Ao final, dos 316 estudos
iniciais, restaram 10, sendo que 306 não atenderam aos critérios para fazer parte desta
investigação (Tabela 1) e foram excluídos.
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Figura 5 – Critérios de exclusão

Fonte: adaptado pelo autor (2020), a partir de Pequeno da Silva et al. (2019, p. 4).
Tabela 1 – Exclusão dos estudos
Base de
dados

Total

ERIC
SciELO
Total

310
6
316

Não
revisado
por pares
70
0
70

Texto não
disponível
íntegra
155
0
155

Pesquisas
secundárias
14
3
17

Estudos sem
prática DUA
com alunos PcD
61
3
64

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Total
excluídos
300
6
306
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f) A descrição do corpus selecionado para análise (a amostra em si)
Após a aplicação dos critérios de exclusão, os estudos selecionados foram relacionados
na Tabela 2, abaixo, para a composição do corpus da pesquisa. “O corpus é o conjunto dos
documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN,
1977, p. 96).
Os dez estudos selecionados foram numerados de 1 a 10 para facilitar a identificação
nas outras fases.
Tabela 2 – Amostra (corpus da pesquisa)
N.º do
artigo

Autores

Título
Using Evidence-Based Multimedia to
Improve Vocabulary Performance of
Adolescents With LD: A UDL Approa
Accessible by design: Applying UDL
principles in a first year undergraduate
course

Ano

1

Kennedy, M. J., C. NewmanThomas, J. P. Meyer, K. D.
Alves, and J. W. Lloyd

2

Kumar, K. L., and M. Wideman

3

Katz, J., and L. Sokal

Universal Design for Learning as a Bridge
to Inclusion: A Qualitative Report of
Student Voices

2016

4

Hitchcock, C. H., K. Rao, C. C.
Chang, and J. W. L. Yuen

TeenACE for Science: Using Multimedia
Tools and Scaffolds to Support Writing

2016

5

Hall, T. E., N. Cohen, G. Vue,
and P. Ganley

Addressing Learning Disabilities with
UDL and Technology: Strategic Reader

2015

6

Loman, S., Strickland-Cohen, M.
K., & Walker, V. L.

Promoting the Accessibility of SWPBIS for
Students With Severe Disabilities

2018

7

Knight, V. F., Spooner, F.,
Browder, D. M., Smith, B. R., &
Wood, C. L.

8

Marino, M. T., Gotch, C. M.,
Israel, M., Iii, E. V, Basham, J.
D., & Becht, K.

Using Systematic Instruction and Graphic
Organizers to Teach Science Concepts to
Students With Autism Spectrum Disorders
and Intellectual Disability
UDL in the Middle School Science
Classroom: Can Video Games and
Alternative Text Heighten Engagement and
Learning for Students With Learning
Disabilities?

9

Andersen, L.; Nash, B.

Making science accessible to students with
significant cognitive disabilities

10

Coyne, P.; Evans, M.; Karger, J.

Use a UDL Literacy Environment by
Middle School Students with intellectual
and developmental disabilities

Fonte: estudos selecionados pelo autor (2020).

2013

2014

2013

2014

2016

2017

Públicoalvo
141 alunos,
sendo 32
PcDs
155 alunos,
sendo 5
PcDs
50 profs. e
101 alunos,
sendo 11
PcDs
50 alunos,
sendo 4
PcDs
398 alunos,
sendo 91
PcDs
3 alunos,
todos PcDs
(autismo)
3 alunos
com DI
(moderada
a grave)
150 profs. e
398 alunos,
sendo 57
PcDs
Alunos
com
deficiência
intelectual
10 alunos
com DI e 7
profs.

Nível
Ensino médio
Ensino
superior

Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio
Ensino
fundamental
Ensino
fundamental

Ensino médio

Ensino médio

Ensino
fundamental
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3.3

SOBRE A OBTENÇÃO DE DADOS
Os estudos selecionados na fase anterior foram submetidos a uma pré-análise, que é a

fase de organização dos dados a serem efetivamente analisados. Os dados foram obtidos por
meio de análise detalhada dos estudos primários, denominados corpus da pesquisa. Nessa
análise, foram observados, principalmente, os dados analisados pelos pesquisadores e os
resultados apresentados no estudo. Também foram observados os dados primários relacionados
e disponibilizados no corpo do estudo, por exemplo, questionários, entrevistas, imagens e
áudios.
Esta etapa, segundo Bardin (2011), envolve a técnica de leitura flutuante, ou seja, um
primeiro contato com os documentos que foram submetidos à análise, a escolha deles, a
elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material.
Nesse sentido, os dados foram organizados por práticas educativas de inclusão, levando
em consideração a base teórica do DUA, de acordo com os seguintes critérios: a prática
educativa (ii) proporciona modos múltiplos de apresentação; (ii) proporciona modos múltiplos
de ação e expressão e (iii) proporciona modos múltiplos de engajamento.
3.4

SOBRE A ANÁLISE DE DADOS
Após a coleta dos dados, é necessária a utilização de metodologia adequada para

analisá-los qualitativamente. Segundo André e Lüdke (1986), analisar os dados qualitativos
significa trabalhar todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos das observações,
as transcrições de entrevistas, as análises de documentos e as demais informações disponíveis.
Nesta pesquisa, utilizamos, para a análise de dados, a metodologia de análise de
conteúdo, que é descrito por André e Lüdke (1986) como:
A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e
interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos com vista a reinterpretar
as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai
além de uma leitura comum. (ANDRÉ; LUDKE, 1986, p. 28)

Assim, a análise de conteúdo utilizada na pesquisa foi organizada conforme abaixo:
a) Técnica de análise de dados
A técnica de análise de dados utilizada foi a de conteúdo, de Bardin (1977, p. 37), que
é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por procedimentos
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sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens”.
Em síntese, é uma técnica de análise de dados que serve para condensar ideias e
construir categorias.
b) Etapas da análise de dados
No escopo de técnicas da análise de conteúdo de Bardin (1977, 2011), utilizamos, nesta
pesquisa, a técnica de análise temática, que é uma das formas que melhor se adequa às
investigações qualitativas. Essa técnica de análise é constituída por três etapas: (i) pré-análise;
(ii) exploração do material e (iii) tratamento dos resultados e interpretação.
c) Categorias de análise dos dados
De acordo com Bardin (2011), grande parte dos procedimentos de análise organizamse ao redor de um processo de categorização. Nesta pesquisa, visando analisar as práticas
educativas de inclusão baseadas no DUA, de forma apriorística, foram pré-definidas três
categorias de análise, de acordo com o princípio do DUA, aplicado na prática educativa adotada
no estudo. Nesse sentido, as categorias utilizaram o princípio de: (i) apresentação; (ii) ação e
expressão e (iii) engajamento.
Para análise, todos os artigos foram lidos na íntegra, sob a técnica da análise de conteúdo
na qual foram identificadas as semelhanças entre os estudos para que fosse possível agrupá-los
por meio de categorias temáticas, utilizando a técnica de relevância implícita, que consiste na
análise de um tema importante que guarda, em si, riqueza e relevância para o estudo (Bardin,
2011).
A divisão ocorreu segundo as três categorias definidas na fase de análise de dados. Após
leitura crítica de todos os estudos, foi possível extrair, das intervenções realizadas pelos
pesquisadores, em cada um dos estudos analisados, um exemplo de boa prática alinhada com o
referencial teórico do DUA e com a questão de pesquisa.
d) Base teórico-metodológica
Utilizamos, na pesquisa, uma abordagem empírica combinada com o método indutivo
comparativo.
Os dados extraídos e tratados desta análise, são apresentados no capítulo seguinte em
forma de resultados.
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4

RESULTADOS
Este trabalho buscou mapear as práticas educativas de inclusão baseadas no Desenho

Universal para Aprendizagem, a partir da literatura nacional e internacional. Não obstante a
busca tenha resultado em uma quantidade considerável de artigos, quando aplicado os critérios
de seleção, foi possível observar que a grande maioria dos estudos diz respeito às considerações
teóricas sobre o tema e que apenas 10 dos 316 estudos analisaram alguma prática educativa
baseada no DUA aplicada em sala de aula com alunos com deficiência.
Assim, a despeito de termos uma contribuição teórica sólida na área, emerge a
necessidade de pesquisas que apliquem de fato práticas educativas baseada no DUA em sala de
aula com alunos com deficiência, possibilitando uma análise mais aprofundada dos reais efeitos
da aplicação em público diverso e heterogêneo.
A análise dos dados demográficos do corpus da pesquisa permitiu verificar a
prevalência de estudos no continente norte-americano, corroborando com os achados
verificados durante a pesquisa dos estudos antecedentes, que apontou a escassez de pesquisas
do tipo no Brasil, conforme demonstrado na Figura 6. Outro dado importante mostra que, na
sua maioria, os estudos foram focados no ensino médio e que a maior parte deles realizou
intervenção pedagógica na área de Ciências.
Figura 6 – Dados gerais do corpus da pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor (2020).
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A seguir, o mapeamento dos estudos, com foco na prática educativa aplicada no estudo.
4.1 MAPEAMENTO
A Tabela 3 mostra a classificação dos estudos quanto à categoria de análise, aos recursos
utilizados em cada uma das investigações e à disciplina ou curso afetado pela investigação.
Tabela 3 – Classificação dos estudos e resultados
Princípio DUA
aplicado

N.º do
artigo

Recursos utilizados

Disciplina

1

Utilizou uma ferramenta educacional baseada em multimídia chamada
podcasts de aquisição de conteúdo (CAPs).

História

8

Utilizou videogames e textos impressos alternativos para atividades de
Ciências alinhadas com o DUA.

Ciências

2

Aplicou os princípios do DUA por meio de vários recursos
tecnológicos.

Enfermagem

4

Utilizou um software para auxiliar os alunos no processo de redação.

Ciências

7

Utilizou organizadores gráficos (GOs) em conjunto com a instrução
sistemática.

Ciências

9

Utilizou um conjunto de 43 padrões alternativos de conteúdos
científicos e criou uma avaliação alternativa em cada uma das três
séries do ensino médio.

Ciências

3

Examinou os efeitos do Modelo de Três Blocos do DUA que visa
atender às necessidades de diversos alunos em um ambiente comum
de aprendizagem.

Pedagogia

5

Utilizou o Strategic Reader, um sistema baseado em tecnologia, criado
pelo CAST, que visa melhorar a instrução e compreensão de leitura.

Literatura

6

Utilizaram o DUA para implementar adaptações nos planos de aula de
três escolas primárias com alunos com deficiências graves.

Alfabetização

10

Examinou o potencial de usabilidade e valor do Udio, um ambiente
virtual de alfabetização digital DUA.

Alfabetização

Apresentação

Ação e expressão

Engajamento

Fonte: elaborado pelo autor (2020).
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Com base nos conteúdos abordados nas pesquisas, identificamos, a seguir, os principais
resultados que evidenciaram a prática educativa adotada. Os resultados dos estudos foram
divididos em três grupos, de acordo com a categoria selecionada, e serão apresentados a seguir.
4.1.1

Práticas educativas que aplicaram o princípio de apresentação
Nesta categoria, foram selecionados dois estudos. São estudos em que, na investigação

realizada pelos pesquisadores, o principal princípio do DUA aplicado foi o de apresentação.
No artigo 1, de Kennedy et al. (2013), os resultados apontaram que, quando instruídos
com podcasts construídos sobre princípios do DUA, o aluno PcD aprende termos e conceitos
em um ritmo mais rápido e de maneira mais poderosa do que quando ensinado usando uma
abordagem tradicional. Além disso, os autores concluíram que, embora os alunos sem
deficiência ensinados usando podcasts ainda superassem alunos com deficiência, com base na
média de pontuações pós-teste, o aluno PcD ensinado usando podcasts superou, em algumas
lições, os alunos sem deficiência ensinados usando a abordagem tradicional. Ponderaram que,
apesar do escopo limitado do estudo, trata-se de um achado encorajador.
O artigo 8, de Marino et al. (2014), enfocou o uso de videogames e textos alternativos
impressos para aumentar o envolvimento com o currículo de Ciências do ensino médio para
alunos com deficiência intelectual. Os videogames educacionais são recursos amplamente
disponíveis que fornecem aos professores os meios para criar materiais curriculares de Ciências
que refletem os princípios do DUA. Achados de Marino et al. (2014), no estudo, indicaram que
a utilização de videogames e textos complementares foi eficaz em fornecer aos alunos vários
meios de apresentação, ao mesmo tempo que propiciava atividades práticas, e que houve maior
envolvimento dos alunos se comparado com materiais curriculares de Ciências tradicionais.
4.1.2

Práticas educativas que aplicaram o princípio de ação e expressão
Nesta categoria, foram selecionados quatro estudos. São estudos em que a prática

educativa adotada na investigação utilizou precipuamente o princípio de ação e expressão.
Kumar e Wideman (2014), no artigo 2, concluíram que os alunos responderam muito
positivamente ao design do curso e sentiram que a combinação de DUA ao longo do curso
resultou em maior flexibilidade, presença social, redução do estresse e maior sucesso. No geral,
os alunos se sentiram mais no controle de seu próprio processo de aprendizagem e com poderes
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para fazer escolhas pessoais no apoio à sua própria aprendizagem. O novo desenho do curso
também aumentou a satisfação do ponto de vista do instrutor e reduziu a necessidade de
intervenção do departamento de serviços para deficientes do campus.
No estudo 04, Hitchcock et al. (2016) conduziram um estudo para alunos com
deficiência intelectual, no qual utilizaram a tecnologia somada a estratégias de autorregulagem
para diminuir a defasagem desses alunos em relação ao esperado para a idade e série. Os autores
analisaram os conteúdos curriculares do curso de Ciências na educação básica e estabeleceram
objetivos pedagógicos específicos para os alunos com deficiência intelectual. Para avaliar se os
objetivos foram alcançados, se os alunos, de fato, adquiriram os conceitos propostos, foi
elaborado um sistema de avaliação (testes). Nesse estudo, tanto o método quanto a avaliação
foram flexibilizados e adaptados. Os autores tiveram resultados positivos e concluíram que
alunos com deficiência intelectual são capazes de aprender mais rápido quando são realizadas
adaptações curriculares (método e objetivos) orientadas pelo DUA.
O artigo 7, de Knight et al. (2013), objetivou avaliar a eficácia dos GOs (gráficos
organizadores) e da instrução sistemática na compreensão do vocabulário científico e na
demonstração precisa do conceito de “convecção” por alunos com deficiência intelectual. Os
pesquisadores encontraram uma relação funcional entre a intervenção e o número de etapas
corretas concluídas na análise da tarefa para demonstrar o conceito de convecção. Além disso,
todos os alunos dominaram as etapas da análise da tarefa em oito (ou menos) sessões. Os autores
observaram que, dependendo da abordagem, os GOs podem ser usados para aprimorar as três
áreas do DUA: representação, ação e expressão e engajamento.
No artigo 9, o estudo realizado por Andersen e Nash (2016), na disciplina de Ciências,
trouxe reflexões interessantes em relação à aprendizagem dos alunos com deficiência
intelectual. Os autores tiveram como objetivo principal na pesquisa elaborar um currículo com
conteúdo relevante para os alunos com deficiência intelectual e avaliações alternativas usando
o DUA. Eles concluíram que, para os alunos com deficiência intelectual, a prática de ensino
atual não favorece o entendimento conceitual e, consequentemente, o desenvolvimento
cognitivo. Pontuaram que os objetivos conceituais traçados para esses alunos são simplificados
e empobrecidos, resultando num currículo de “segunda linha”, baseado no déficit da criança.
Além disso, constataram a falta de conhecimento por parte dos professores sobre como os
alunos com deficiência aprendem. Os autores concluíram que os alunos com deficiência
intelectual são capazes de adquirir conceitos científicos quando há um aumento no tempo, na
análise da tarefa e no uso das diretrizes do DUA.
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4.1.3

Práticas educativas que aplicaram o princípio de engajamento
Nesta categoria, foram selecionados quatro estudos. São estudos em que a prática

educativa adotada na investigação utilizou o princípio de engajamento como ação principal.
No artigo 3, de Katz e Sokal (2016), o objetivo do estudo foi investigar em mais detalhes
as mudanças que ocorreram para os alunos em salas de aula que implementaram o DUA e os
possíveis fatores que influenciaram a mudança. Segundo os autores, os resultados foram muito
positivos e apoiaram a capacidade do DUA de defender os princípios de toda a escolaridade.
Concluíram que os alunos, como um grupo, progrediram em direção a uma concepção mais
sofisticada de aprendizagem, afastaram-se da aprendizagem dependente do professor e
começaram a perceber seu papel de agentes em sua própria aprendizagem.
Hall et al. (2015), no artigo 5, em um estudo experimental, avaliaram a eficácia do
Strategic Reader (um ambiente de aprendizagem digital criado pelo CAST para melhorar a
instrução e compreensão da leitura). Usando análises de dados quantitativos e qualitativos, os
pesquisadores encontraram fortes evidências de que os alunos que usaram a ferramenta
apresentaram um crescimento significativo nas pontuações de compreensão. Verificaram que a
diferença no crescimento da pontuação é especialmente grande para alunos com deficiências
de aprendizagem. Além disso, os alunos com deficiências relatam estar substancialmente mais
engajados com a utilização da ferramenta. Em suma, os resultados fornecem caminhos
promissores tanto para o design curricular quanto para pesquisas futuras no design de ambientes
digitais.
No estudo 06, Loman, Strickland-Cohen e Walker (2018) utilizaram um modelo
experimental baseado no DUA para avaliar os efeitos dos planos de aula adaptados e do
comportamento inadequado de alunos com deficiências graves no contexto escolar. Os
comportamentos inadequados dos três estudantes analisados diminuíram com a inserção dos
princípios do DUA nos planos de aula e no cotidiano escolar. Todos os participantes mostraram
melhora, com uma redução significativa de comportamentos problemáticos em ambientes
escolares. Os professores responsáveis pela implementação consideraram a intervenção e os
materiais correspondentes socialmente válidos.
Coyne, Evans e Karger (2017), no artigo 10, verificaram que os alunos com DI demoram
mais tempo para se alfabetizar que os alunos típicos, resultando numa discrepância entre idade
cronológica e conteúdo esperados. Propuseram, então, oferecer um modelo de alfabetização
alternativo para esses alunos, de forma on-line e baseado nos princípios do DUA. Os resultados
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desse estudo sugeriram que: os alunos foram capazes de se envolver em um ambiente que
fornece interações socialmente autênticas, com colegas, em torno de textos relevantes para a
idade; otimiza a escolha individual e a autonomia e fornece níveis adequados de desafio e apoio.
Ademais, enfatizaram que o estudo atual tem implicações significativas para a pesquisa e
práticas instrucionais na alfabetização.
Todos os dez estudos selecionados tiveram resultados que permitiram aos pesquisadores
concluírem que o DUA consegue atingir todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências,
oportunizando melhores condições para aprender.
Na seção a seguir, utilizemos esses estudos para extrair deles os exemplos de boas
práticas DUA que poderão ser aplicadas pelos educadores no dia a dia de sala de aula e que
farão parte do produto educacional.
4.2 EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS
Os resultados descritos na seção anterior abarcaram as práticas educativas baseadas nos
princípios do DUA, de onde foram encontrados os nove exemplos de boas práticas listadas na
Tabela 4 (exemplos de boas práticas).
Tabela 4 – Exemplos de boas práticas
N.º do artigo

Exemplo de boa prática

Ponto de verificação atendido

1

Use materiais digitais quando possível.

2.5 - Ilustrar com exemplos usando
diferentes mídias.

8

Compartilhe conteúdo de várias maneiras.

1.1 - Disponibilize meios de personalizar a
apresentação da informação.

2

Tire proveito dos suportes de software.

4.2 - Otimize o acesso a ferramentas e
tecnologias de apoio.

4e9

Ofereça opções para demonstrar o conhecimento.

5.2 - Utilize várias ferramentas para a
construção e composição.

7

É possível utilizar pouca ou nenhuma tecnologia.

5.1 - Utilize vários meios para se
comunicar.

3

Metas bem definidas sempre expostas.

8.1 - Destaque a importância das metas e
dos objetivos.

5

Feedback regular.

8.4 - Elevar o reforço ao saber adquirido.

6

Espaços de trabalho flexíveis.

7.1 - Otimize a autonomia e a escolha
pessoal.

10

Conheça pontos fortes e fracos dos alunos.

7.2 - Otimize a relevância, o valor pessoal
e a autenticidade.

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2020).
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Em atendimento ao objetivo da pesquisa, elencamos, a seguir, nove exemplos de boas
práticas educativas de como utilizar os conceitos do DUA em sala de aula. São exemplos de
boas práticas extraídas da análise dos estudos pesquisados, todas com resultados satisfatórios
do ponto de vista da inclusão.
Os exemplos extraídos desta pesquisa são estratégias exitosas utilizadas pelos
pesquisadores em cada um dos dez estudos analisados. Nos dez estudos, foi possível encontrar
nove práticas, que serão exemplificadas nos próximos tópicos desta seção. Todas foram
analisadas à luz do referencial teórico do DUA, observando, principalmente, o alinhamento
com os 31 pontos de verificação das nove diretrizes do DUA, apresentados na Figura 3
(organizador gráfico do DUA).
4.2.1

Use materiais digitais quando possível
Embora isso esteja melhorando, muitas salas de aula ainda usam materiais em papel.

Não se trata de abolir o papel, mas os materiais digitais podem facilitar muito a implementação
do DUA na sala de aula. O DUA reconhece que, se os alunos não podem acessar informações,
eles não podem aprendê-las. Assim, em uma sala de aula DUA, os materiais são acessíveis a
todos os tipos de alunos. Os alunos devem ter muitas opções de leitura, incluindo impressão,
digital, conversão de texto em fala e audiolivros. Para texto digital, também existem opções
para ampliação de texto, além de alternativas para cor e contraste da tela. Os vídeos têm
legendas e há transcrições para o áudio. Isso é particularmente útil para estudantes que precisam
de ferramentas de leitura de dislexia.
Este exemplo foi extraído do artigo 1. Nele, foi utilizada uma ferramenta digital de áudio
(podcast) para disseminação e aquisição do conteúdo de História. Esse exemplo está alinhado
com o ponto de verificação 2.5 – Ilustrar com exemplos usando diferentes mídias (Figura 3),
no qual, em seu detalhamento, ilustra que, na sala de aula, o recurso mais usado para transmitir
informação são os textos escritos. Estes, porém, nem sempre são os melhores meios para
apresentar conceitos e explicar processos. Além disso, constituem um problema para os
estudantes que possuem dificuldades de leitura. Fornecer alternativas, especialmente, por meio
de ilustrações, simulações, imagens ou gráficos interativos, pode tornar a informação contida
nos textos mais compreensível para qualquer estudante e acessível para os indivíduos que não
dominam a leitura de textos (CAST, 2011).
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4.2.2

Compartilhe conteúdo de várias maneiras
Além de ter conteúdo disponível em formato digital, também é importante compartilhar

esse conteúdo de várias maneiras. Isso pode ajudar a garantir que ele se encaixe nos pontos
fortes e fracos dos alunos. Por exemplo, se estiver ensinando uma unidade sobre área e
perímetro, talvez saiba que alguns alunos se sairão muito bem lendo o livro, enquanto outros se
beneficiarão assistindo a um vídeo. Depois de entender o conceito, deixe todo mundo “sujar as
mãos” trabalhando sozinho com os manipuladores ou em grupo para resolver um problema da
vida real. A oferta de vários meios de representação ajuda a garantir que os alunos que têm
dificuldade em uma área não fiquem sempre atrás de seus colegas.
A utilização desse exemplo foi observada na análise do artigo 8, em que os
pesquisadores utilizaram videogames e textos impressos em formatos alternativos para
compartilhar o conteúdo da disciplina de Ciências. Esse exemplo está alinhado com o ponto de
verificação 1.1 – Disponibilize meios de personalizar a apresentação da informação (Figura
3). Esse ponto de verificação preceitua que, nos materiais escritos, a informação é fixa e
permanente. Nos materiais digitais, devidamente elaborados, a apresentação da informação
deverá ser flexível e personalizável (customizable) (CAST, 2011).
4.2.3

Tire proveito dos suportes de software
O número de aplicativos, extensões, sites e ferramentas educacionais disponíveis hoje

para os alunos é quase infinito. Existem ferramentas que podem auxiliar o aluno com
dificuldades na leitura, redação, Matemática, História, Química e em praticamente todas as
disciplinas. É essencial permitir que os alunos aproveitem dessas ferramentas. Isso não apenas
lhes permite ter sucesso de forma independente, dentro e fora da sala de aula, como também
disponibiliza um tempo precioso aos professores para ajudar ainda mais alunos.
O exemplo em questão emergiu da análise do artigo 2, em que foram utilizados diversos
softwares de apoio (planilhas, apresentações, editores de texto, ferramentas de
videoconferência) disponíveis no mercado para auxiliar na aprendizagem dos alunos do curso
de Enfermagem. Esse exemplo está de acordo com o ponto de verificação 4.2 – Otimize o acesso
a ferramentas e tecnologias de apoio (Figura 3), o qual diz, no seu texto de suporte, que
disponibilizar às crianças ferramentas não é, por si só, suficiente. É necessário proporcionar
apoio para o uso da ferramenta de forma eficaz. Muitos alunos precisam de ajuda para navegar
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no ambiente de trabalho (quer em nível do espaço físico, quer em nível do currículo), e a todos
os estudantes deve ser dada a oportunidade de usar as ferramentas que garantam o objetivo de
uma participação total e efetiva na sala de aula (CAST, 2011).
4.2.4

Ofereça opções de demonstrar o conhecimento
Compartilhar conteúdo de várias maneiras é apenas parte do processo. Outra parte

consiste em oferecer aos alunos opções para demonstrarem o conhecimento adquirido. Em uma
sala de aula tradicional, geralmente, há apenas uma maneira do aluno concluir uma tarefa. Com
o DUA, existem várias opções, por exemplo, os alunos podem fazer apresentação de slides ou
oral, criar um podcast ou um vídeo para mostrarem o que sabem. Eles podem até ter permissão
para desenhar uma história em quadrinhos. Existem inúmeras possibilidades de concluir tarefas,
desde que os alunos cumpram os objetivos da lição. Na internet, existem diversas ferramentas
gratuitas que podem ser muito úteis.
O exemplo acima foi utilizado dos artigos 4 e 9. No artigo 4, os pesquisadores
disponibilizaram a ferramenta TeenACE for Science (TAS), que é uma intervenção escrita que
combina componentes de Tecnologia Multimídia e DUA para ajudar os alunos a desenvolverem
habilidades de redação expositiva em Ciências. Já no artigo 9, foi utilizado um conjunto de 43
padrões alternativos de conteúdos científicos e foi criada uma avaliação alternativa em cada
uma das três séries do ensino médio. O exemplo está alinhado com o ponto de verificação 5.2
– Utilize várias ferramentas para a construção e composição (Figura 3), o qual prescreve, no
seu texto, que as ferramentas multimídias contribuem com uma vasta gama de opções flexíveis
e acessíveis pelas quais aprendentes podem ter mais sucesso e participar ativamente nas suas
aprendizagens e na articulação dos seus conhecimentos (CAST, 2011).
4.2.5

É possível utilizar pouca ou nenhuma tecnologia
Embora tenha papéis importantes o conteúdo digital, o suporte de software e outras

ferramentas relacionadas à tecnologia, é importante saber que a tecnologia não é necessária
para implementar o DUA. Claro, isso pode ajudar, mas se você estiver em uma sala de aula
com pouca ou nenhuma tecnologia, isso não significa que não pode implementar o DUA. O
DUA é sobre remover barreiras. Uma maneira de fazer isso é fornecendo uma variedade de
opções ao apresentar conteúdo ou pedir aos alunos que demonstrem seus conhecimentos. Em
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vez de usar a tecnologia, você ainda pode oferecer vários meios de representação com coisas,
como organizadores gráficos e quadros portáteis que os alunos podem usar como cartões de
resposta. O objetivo é garantir que todos os alunos tenham uma maneira de participar e
aprender.
O exemplo, extraído do artigo 7, utiliza gráficos organizadores feitos em papel, sem a
utilização de nenhuma tecnologia e atende ao ponto de verificação 5.1 – Utilize vários meios
para comunicar (Figura 3), o qual diz que é importante providenciar meios alternativos de
expressão. Essas alternativas minimizam as barreiras de comunicação entre aprendentes com
necessidades especiais e aumentam a possibilidade de esses desenvolverem uma diversidade de
formas de expressão, num mundo cada vez mais rico em recursos, materiais e suportes (CAST,
2011).
4.2.6

Metas bem definidas sempre expostas
Ter metas ajuda os alunos a saber sobre o que estão trabalhando para alcançar. É por

isso que as metas são sempre aparentes em uma sala de aula do DUA. Um exemplo disso é
publicar metas para lições específicas nesse ambiente escolar. Os alunos também podem
escrever ou inserir objetivos da lição em seus cadernos. O professor se refere aos objetivos da
lição durante a própria aula.
Esse exemplo foi extraído do artigo 3. Nele, os pesquisadores definiram com os alunos
as metas e objetivos a serem atingidos e, periodicamente, faziam o acompanhamento. Esse
exemplo está alinhado com o ponto de verificação 8.1 – Destaque a importância das metas e
dos objetivos (Figura 3), o qual prescreve que:
Alguns alunos e alunas precisam de apoio para se lembrarem da meta inicial ou para
manterem uma visão consistente das recompensas ao alcançarem essa meta. Para
esses estudantes é importante oferecer lembretes periódicos e contínuos, recordando
os fins a atingir, assim como a sua importância, para que os aprendentes persistam no
seu esforço e na sua concentração face às distrações. (CAST, 2011, p. 31)

4.2.7

Feedback regular
Com o DUA, os alunos recebem feedback — geralmente todos os dias — referente ao

desempenho deles. No final de uma aula, os professores podem conversar com os alunos sobre
os objetivos da aula. Os alunos são incentivados a refletir a respeito das escolhas que fizeram
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na sala de aula e se atingiram as metas. Se eles não atingiram as metas, são incentivados a
pensar no que poderia ter ajudado a fazê-lo.
O exemplo em questão foi verificado no artigo 5. A utilização da ferramenta Strategic
Reader, sistema baseado em tecnologia para melhorar a instrução de compreensão de leitura,
permite o acompanhamento em tempo real do professor e a interação constante com o aluno.
Esse exemplo atende ao disposto no ponto de verificação 8.4 – Aumentar o feedback orientado
para o domínio (Figura 3), o qual diz, em seu texto, que a avaliação (assessment) do
envolvimento e compromisso dos alunos é mais produtiva quando a retroação (feedback) é
significativa, construtiva, acessível, consequente e oportuna. Mas o tipo de retroação também
é fundamental para ajudar os alunos a manterem a motivação e o esforço essenciais à
aprendizagem (CAST, 2011).
4.2.8

Espaços de trabalho flexíveis
O DUA promove flexibilidade no ambiente de aprendizagem. É por isso que, em uma

sala de aula do DUA, existem espaços de trabalho flexíveis para os alunos. Isso inclui espaços
para trabalho individual silencioso, em pequenos e grandes grupos e instruções em grupo. Se
os alunos precisarem diminuir o ruído, poderão optar por usar fones de ouvido durante o
trabalho independente.
Esse exemplo foi extraído do artigo 6. Nele, os professores adaptaram seus planos de
aula com suportes visuais adicionais, narrativas sociais e procedimentos de instrução
sistemáticos, flexibilizando o ambiente de aprendizagem, estando de acordo com o ponto de
verificação 7.1 – Otimize a autonomia e a escolha pessoal (Figura 3), o qual diz que é
apropriado oferecer opções quanto ao modo como cada objetivo pode ser atingido, bem como
quanto às ferramentas, contextos de aprendizagem, apoios, ambientes etc. Proporcionar opções
aos aprendentes contribui para o desenvolvimento da autodeterminação, orgulho nos resultados
alcançados e aumento do nível de compromisso com a aprendizagem (CAST, 2011).
4.2.9

Conheça os pontos fortes e fracos de seus alunos
Todos os alunos são únicos e a maneira como aprendem melhor pode ser tão

individualizada quanto uma impressão digital. Alguns podem ler e trabalhar melhor de maneira
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independente, enquanto outros se destacam depois de assistir a vídeos e trabalhar em grupos,
por exemplo. O objetivo é entender seus pontos fortes e fracos, aplicando-os nas lições.
Esse exemplo foi utilizado na investigação do artigo 10, em que os professores, já
conhecendo as características dos alunos, ofereceram um modelo de alfabetização alternativo,
de forma on-line e baseado nos princípios do DUA. Esse exemplo está alinhado com o ponto
de verificação 7.2 – Otimize a relevância, o valor pessoal e a autenticidade (Figura 3), o qual
preceitua que os alunos sentem-se mais motivados e envolvidos com informações e atividades
que lhes são relevantes e valiosas, tendo em conta os seus interesses e metas (CAST, 2011).
Na seção a seguir, são verificados se esses resultados (9 exemplos de boas práticas) são
compatíveis com a política educacional do IFMT e se podem ser utilizados na instituição.
4.3

ADERÊNCIA DOS RESULTADOS COM O IFMT
Os resultados da pesquisa visam responder à pergunta norteadora da pesquisa: que

práticas educativas baseadas nos princípios do DUA, já testadas em pesquisas globais, podem
ser aplicadas no Instituto Federal de Mato Grosso?
Para isso, é necessário analisar se as práticas educativas encontradas nos resultados
atendem aos critérios que possibilitam afirmar que elas são aplicáveis à instituição e se são
aderentes às diretrizes adotadas pelo IFMT.
No intuito de realizar essa análise, utilizou-se, como parâmetro, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2019–2023), documento em que se definem a missão, a
visão e os valores da instituição, bem como as principais políticas, metas e ações do IFMT,
devendo nortear a forma como as muitas áreas de abrangência do instituto serão conduzidas
pelos próximos cinco anos.
Em relação à educação inclusiva, o documento coloca em pauta uma importante questão
que se buscou responder também nessa pesquisa, que é sobre como tornar acessível o
conhecimento proposto nas disciplinas atendendo às diversidades que se apresentam e
promovendo a inclusão desses alunos (PDI–IFMT, 2019). Essa questão é o ponto central de
toda estrutura do DUA, e caracteriza toda prática educativa baseada nos seus princípios, como
é o caso das práticas educativas presentes nos resultados desta pesquisa. Assim, uma vez que
os resultados atendem a esses princípios, por consequência, eles também ajudam o PDI–IFMT
a sanar uma das suas principais questões.
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Nesse sentido, este estudo também responde ao que para o IFMT, conforme disposto no
PDI–IFMT, é umas das principais questões para a promoção da inclusão na instituição. Senão
vejamos, se os resultados deste estudo nos permitiram concluir que a implementação dos
princípios do DUA contribui para tornar o conhecimento acessível a todos os alunos,
fornecendo a todos os indivíduos oportunidades iguais para aprender, então, é possível concluir
que: se o IFMT adotar o DUA em suas atividades educacionais, utilizará princípios e diretrizes
que torna ‘o conhecimento proposto na disciplina acessível para todos os estudantes atendendo
a diversidade e especificidades’ (PDI–IFMT, 2019, p. 226), respondendo assim à questão em
pauta.
Só por este trecho do documento, poderíamos afirmar que as práticas educativas
extraídas desta investigação são aplicáveis ao IFMT, mas não é só isso que corrobora para essa
afirmação. Em outro trecho, o documento diz que:
[...] a acessibilidade da Instituição, concebida em consonância com os princípios da
educação inclusiva, busca a superação de barreiras metodológicas com
disponibilidade de comunicação, de tecnologias assistivas, compreendendo
equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação
em formatos alternativos. (PDI-IFMT, 2019, p. 227, grifo nosso)

A apresentação do conteúdo em formatos alternativos é a definição quase que literal do
primeiro princípio do DUA: Proporcionar modos múltiplos de apresentação. O princípio
define que as estratégias de ensino utilizadas devem proporcionar a apresentação da
informação e do conteúdo a partir de diferentes vias, por exemplo, visual, auditiva etc.
Para não restar dúvidas que os exemplos de boas práticas educativas resultantes do
estudo são aplicáveis ao IFMT, do ponto de vista do PDI–IFMT, elencamos, na Tabela 5, os
nove exemplos de boas práticas e o trecho correspondente ao documento (PDI–IFMT) que
demonstra a aderência dessas práticas com a proposta de inclusão do IFMT prevista no atual
PDI–IFMT.
Tabela 5 – Exemplos de boas práticas e aderência com PDI-IFMT
N.º do artigo

Exemplo de boa prática

Aderência com o PDI–IFMT 2019–2023

1

Use materiais digitais quando possível.

[...] apresentação da informação em formatos alternativos.
(PDI–IFMT, 2019, p. 227)

8

Compartilhe conteúdo de várias maneiras.

[...] apresentação da informação em formatos alternativos.
(PDI–IFMT, 2019, p. 227)
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N.º do artigo

Exemplo de boa prática

Aderência com o PDI–IFMT 2019–2023

2

Tire proveito dos suportes de software.

4e9

Ofereça opções de demonstrar o
conhecimento.

7

É possível utilizar pouca ou nenhuma
tecnologia.

[...] material impresso na fonte solicitada, material em
braile. (PDI–IFMT, 2019, p. 225)

3

Metas bem definidas sempre expostas.

[...] organização de agendas de trabalho, disponibilizadas
em aulas e materiais. (PDI–IFMT, 2019, p. 225)

5

Feedback regular.

[...] o docente conversa com a turma e convida todos a
pensar em estratégias para tornar a disciplina acessível.
(PDI–IFMT, 2019, p. 226)

6

Espaços de trabalho flexíveis.

[...] espaços de uso coletivo por meio da eliminação de
barreiras arquitetônicas. (PDI-IFMT, 2019, p. 225)

10

Conheça pontos fortes e fracos dos alunos.

[...] acompanhamento ao estudante, com diálogo constante
e realização de adaptações curriculares. (PDI–IFMT,
2019, p. 224)

[...] incorporar recursos de tecnologia assistida que
auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade.
(PDI–IFMT, 2019, p. 227)
[...] adaptação de provas para qualquer meio adequado e
que atenda às necessidades do aluno, com tecnologias
assistidas adequadas. (PDI–IFMT, 2019, p. 225)

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

Verifica-se, após análise comparativa, que os exemplos de boas práticas resultantes da
pesquisa estão aderentes ao PDI–IFMT, sendo possível afirmar que os resultados de todas as
práticas educativas baseadas no DUA selecionadas neste trabalho podem ser aplicados no
IFMT, sem nenhum prejuízo às políticas, metas e ações definidas no PDI para a instituição.
Os resultados da pesquisa também buscam atingir o objetivo deste estudo, que é mapear
práticas educativas baseadas nos princípios do DUA, já testadas em pesquisas globais, para
produção de um guia de boas práticas educativas.
Os nove exemplos de boas práticas baseados nos princípios do DUA, mapeados nesta
investigação, foram utilizados para o desenvolvimento do produto educacional — objeto deste
estudo. Todos os exemplos foram extraídos de estudos primários, aplicados em um contexto
educacional, em estudos revisados por pares e estão perfeitamente alinhados com os princípios,
diretrizes e pontos de verificação do DUA.
Então, nesse quesito, também podemos concluir que o objetivo geral da pesquisa foi
plenamente atendido.
O capítulo a seguir apresenta o desenvolvimento do produto educacional.
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5

PRODUTO EDUCACIONAL
O produto educacional, desenvolvido a partir dos resultados da pesquisa, será abordado

neste capítulo, em que serão explicitados o processo de construção, as características e a forma
como foi aplicado. No final do capítulo, publicaremos o relatório de aplicação.
5.1 CONSTRUÇÃO DO PRODUTO
Como produto educacional vinculado à pesquisa foi produzido o e-book Guia de Boas
Práticas Educativas baseadas no Desenho Universal para Aprendizagem. Ele foi produzido a
partir do resultado da pesquisa e tem como principal função compartilhar com educadores em
geral, em uma linguagem mais popular, os exemplos de boas práticas resultantes da
investigação.
Em atendimento ao documento de Área de Ensino – 2016, que disciplina a classificação
dos produtos educacionais dos mestrados profissionais da área de Ensino, o produto atende aos
quatro parâmetros previstos no documento CAPES (2017), quais sejam: (1) Validação
Obrigatória do produto por comitês ad hoc e banca de dissertação; (2) Registro do Produto em
um sistema de informações de âmbito nacional ou internacional, por exemplo, ISBN, ISSN; (3)
Utilização, nos sistemas de educação, saúde, cultura ou CT&I e (4) Acesso livre (on-line) em
redes fechadas ou abertas, nacionais ou internacionais.
De acordo com a tipologia estabelecida pela CAPES, o produto educacional está
classificado como Material Didático e Instrucional:
Material Didático e Instrucional: Propostas de ensino tais como sugestões de
experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de
intervenção, roteiros de oficinas; Material textual tais como manuais, guias, textos de
apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos,
histórias em quadrinhos e similares, dicionários, relatórios publicizados ou não,
parciais ou finais de projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos.
(CAPES, 2016, s.p.)

Todo o processo de produção foi realizado pelo pesquisador, a saber: mapeamento das
práticas educativas; definição da estrutura; produção textual; produção de imagens (capa e
miolo) e edição, seguindo o rito técnico normal de uma produção gráfica. O infográfico da
Figura 7 detalha as etapas utilizadas na construção do produto, a partir dos resultados da
pesquisa.
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As sessões do e-book ficaram assim definidas: Visão geral do DUA (explanação geral
sobre o assunto, a origem e os objetivos); Estrutura do DUA (a forma como são estruturados os
princípios, diretrizes e pontos de verificação); DUA na prática (exemplos de boas práticas
extraídos dos resultados da pesquisa); Saiba mais (fontes oficiais de consulta sobre o DUA) e
Sobre (informações técnicas do e-book).
Figura 7 – Infográfico de construção do e-book

Fonte: elaborado pelo autor (2020).
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Para publicação do e-book, foi desenvolvido um site, que foi utilizado também na
aplicação do produto.
O site está disponível no endereço: https://www.praticaseducativasdua.com.br/, que tem
as características de um portal web responsivo, possui sistemas web embarcados e provê quatro
estágios de visualização, mantendo a navegação satisfatória de seus conteúdos nos diferentes
tipos de dispositivos (smartphones, tablets, notebooks e desktops).
O site foi codificado utilizando as tecnologias de programação web HTML5, CSS3,
JQUERY, JAVA SCRIPT, AJAX, PHP7 e MYSQL e possui as seguintes funcionalidades:
seção para download do e-book; seção com formulário de contato para interação orgânica dos
usuários com o autor; contador de acessos e de downloads do e-book e integração com as redes
sociais. Essas funcionalidades possibilitam a aplicação do produto utilizando o conceito de
marketing científico digital, com métricas de visibilidade e engajamento.
O site possibilita baixar o e-book a qualquer tempo mantendo fixado na tela inicial um
menu com o link para download (Figura 8 – Tela inicial do site).
Figura 8 – Tela inicial do site

Fonte: extraído pelo autor do site: https://www.praticaseducativasdua.com.br (2020).

5.2 O PRODUTO E SUAS CARACTERÍSTICAS
Todas as características do produto estão elencadas na Tabela 6 (Ficha técnica do
produto educacional).
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Tabela 6 – Ficha técnica do produto educacional
Ficha técnica do produto Educacional
Título

Guia de Boas Práticas Educativa baseadas no Desenho Universal para Aprendizagem.

Origem

Trabalho de dissertação intitulado "Desenho Universal para Aprendizagem – Práticas Educativas em Prol da Educação
Inclusiva" do programa de Mestrado ProfEPT do IFMT.

Área do conhecimento

Área de Ensino.

Público-alvo

Profissionais da educação.

Classificação

Material didático e instrucional (de acordo com a tipologia definida pela CAPES).

Finalidade

Compartilhar com educadores em geral, em uma linguagem mais popular, os exemplos de boas práticas baseadas no DUA
extraídos da investigação.

Organização

O produto é um guia com exemplos de boas práticas, composto de material textual e infografia.

Aplicação

O produto foi aplicado utilizando o conceito de marketing científico digital com métricas de visibilidade e engajamento.

Validação

O produto será validado pela banca formada por professores doutores na fase de defesa da dissertação.

Registro

O produto está registrado com ISBN 978-65-00-04014-2.

Disponibilidade

Irrestrita, em meio digital.

Licença

Creative Commons Attribution (CC BY), que permite copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato,
além de adaptar, transformar e criar, a partir do material, para qualquer fim.

Divulgação on-line

Site do projeto: http://www.praticaseducativasdua.com.br.

Idioma

Português.

Cidade

Cuiabá (MT).

Ano

2020.

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

A capa do produto educacional foi desenvolvida levando em contas a identidade visual
definida para o produto (Figura 9).
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Figura 9 – Capa do produto educacional

Fonte: criada pelo autor (2020).

O produto educacional foi aplicado em um contexto real e gerou o relatório de aplicação
que será apresentado a seguir.
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6

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO
O produto educacional foi aplicado utilizando o conceito de marketing científico digital

com métricas de visibilidade e engajamento de mídias sociais.
O relatório de aplicação do produto, presente neste capítulo, também foi desenvolvido
com mesmo texto e teor, em formato digital, utilizando os recursos de infografia. Possui 14
páginas e ficará disponível no site oficial do produto após a validação pela banca examinadora.
6.1

JUSTIFICATIVA
Este documento visa atender à exigência prevista no regulamento do programa de

mestrado ProfEPT e consiste em um relatório da aplicação do produto educacional
desenvolvido na pesquisa. O produto, um e-book denominado Guia de boas práticas educativas
baseadas no Desenho Universal para Aprendizagem, foi aplicado por meio de plataformas
digitais utilizando mídias sociais, conceitos de marketing científico digital e métricas de mídias
sociais. Essa forma de aplicação está em consonância com SciELO (2014), para o qual é
esperado que os pesquisadores "disseminem as novas pesquisas nas redes sociais mais
pertinentes, utilizando o Twitter, o Facebook e/ou outros sistemas”, além de “desenvolver
mecanismos que fomentem a presença nos sistemas orientados a gestão de informação e
comunicação de pesquisadores”, como redes sociais acadêmicas e não acadêmicas (SciELO,
2014, p. 20).
6.2

MARKETING CIENTÍFICO DIGITAL E MÉTRICAS DE MÍDIAS SOCIAIS
O marketing científico digital pode ser considerado um conjunto de ações planejadas e

orientadas com base nas teorias e estratégias de marketing, utilizando-se dos recursos de
comunicação interativa da web social, os quais são aplicados com o intuito de estreitar o
relacionamento com e para além da comunidade científica a qual se aplica, sobretudo, para a
ampliação do debate acadêmico e popularização de produtos científicos a públicos não
especializados (ARAUJO, 2018). Para Macedo (2014), o marketing científico digital pode ser
um grande aliado da ciência com a aplicação e uso das métricas de mídias sociais para
monitoramento de ações de divulgação e análise de desempenho dessas ações. Nesse sentido,
as principais métricas que o marketing digital tem a oferecer ao marketing científico são
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visibilidade, influência, engajamento e conversão (MACEDO, 2014). Nesse relatório,
utilizaremos os indicadores alcance, engajamento e reação, próprios da rede social Facebook e,
principalmente, o indicador conversão.
(i)

Indicador alcance: o indicador alcance mede o número de pessoas que viram
os anúncios pelo menos uma vez. O alcance é diferente das impressões, que
podem incluir várias visualizações dos anúncios pelas mesmas pessoas
(FACEBOOK, 2020).

(ii)

Indicador engajamento: o indicador engajamento mede o número total de
ações que as pessoas executam envolvendo seus anúncios. O envolvimento com
a publicação inclui todas as ações realizadas pelas pessoas envolvendo os
anúncios durante a veiculação. O envolvimento com a publicação pode incluir
ações, como reação, comentário ou compartilhamento, reivindicação de oferta,
visualização de foto ou vídeo ou clique em links (FACEBOOK, 2020).

(iii)

Indicador reação: o indicador reação mede o número de reações nos anúncios.
O botão de reações em um anúncio permite compartilhar diferentes reações ao
conteúdo: Curtir, Amei, Haha, Uau, Triste ou Grr. A métrica de reações às
publicações conta todas as reações que as pessoas tiveram nos anúncios
enquanto eles estiverem em exibição. As reações às publicações indicam que os
anúncios são relevantes para o público-alvo, o que ajuda no desempenho dos
anúncios. Quando as pessoas reagem a uma publicação, elas começam
automaticamente a seguir outras reações e comentários, o que pode envolvê-las
em uma conversa contínua na sua página. É importante medir como os anúncios
ajudam a influenciar essas reações (FACEBOOK, 2020).

(iv)

Indicador conversão: as métricas de conversão medem resultados e eventos
relevantes, geralmente baseadas em metas (MACEDO, 2014). As visitas que o
website do produto ou determinado artigo recebem, originadas das páginas do
Facebook, são consideradas de conversão (ARAÚJO, 2018). Tais visitas
revelam o quanto o conteúdo é atrativo em relação aos demais itens do resultado
de busca. O número de downloads dos artigos ou, até mesmo, o crescimento do
número de seguidores da página também pode ser considerado uma medida de
conversão, importante de ser acompanhada.
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6.3

ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL
A estratégia visa utilizar o poder influenciador das mídias sociais para atrair mais

tráfego para o site do produto educacional, objetivando o acesso desses ao e-book por meio de
download.
Para colocar em prática a estratégia de aplicação, foi necessária a implementação das
seguintes etapas:
1. Criação de uma página no Facebook com informações do produto educacional.
2. Impulsionamento da página do Facebook por um período de nove dias (5 a 14 de
junho de 2020).
3. Atingir o máximo de engajamento na página do Facebook visando à conversão para
o site oficial do produto educacional.
4. Monitoramento de acesso ao site e dos downloads do e-book Guia de boas práticas
educativas DUA.
5. Monitoramento dos feedbacks espontâneos dos usuários via formulário de contato do
site.
O endereço da página do Facebook é www.facebook.com/praticaseducativasdua.
O objetivo final da estratégia é o download do e-book, possibilitado pela conversão das
pessoas alcançadas no Facebook para o site do produto.
6.4

PÚBLICO-ALVO
Os participantes da aplicação do produto educacional foram selecionados pela

plataforma Facebook, dentre os seus usuários, de acordo com os critérios definidos pelo
pesquisador. Foram selecionados os usuários do Facebook que:
- se interessam por Educação profissional, Educação ou Educação inclusiva.
- moram no Brasil; e
- têm idade entre 18 e 65 anos.
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6.5

DADOS GERAIS DO IMPULSIONAMENTO
Durante os nove dias de aplicação do produto educacional, entre 5 e 14 de junho de

2020, 2.095 pessoas foram alcançadas pelo impulsionamento. O impulsionamento foi realizado
pelo Facebook na página criada pelo pesquisador na plataforma e, ao final da ação, gerou as
seguintes informações estatísticas (Figura 10).
Figura 10 – Informações estatísticas do impulsionamento

Fonte: elaborada pelo autor (2020).
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6.6

RESULTADO DOS INDICADORES EM NÚMEROS
Os indicadores alcance, engajamento, reações e conversões tiveram os seguintes

resultados, apresentados na Figura 11 (Números dos indicadores).
Figura 11 – Números dos indicadores

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

® Detalhamento em números
- Houve o alcance de 2.095 pessoas.
- Das 2.095 pessoas alcançadas:
- 890 realizaram algum tipo de engajamento;
- 868 emitiram alguma reação;
- 1.368 realizaram a conversão para o site do produto educacional.
O indicador de conversão foi medido pelo contador de acesso do site oficial do produto
durante o período da aplicação. A taxa de conversão foi superior a 65%.
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6.7

NÚMEROS DO INDICADOR CONVERSÃO
São os números registrados durante o período de nove dias de aplicação do produto no

site oficial do produto educacional, de usuários advindos da plataforma Facebook (Figura 12).
Figura 12 – Indicador conversão

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

6.8

DETALHAMENTO DOS CONTATOS
São os usuários que realizaram download do e-book e resolveram, de livre e espontânea

vontade, se manifestar sobre o produto por meio do formulário de contato do site. Dos 102
usuários que realizaram download, 22 entraram em contato e se manifestaram da seguinte forma
(Figura 13):
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Figura 13 – Contatos

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

6.9

CONCLUSÕES DO RELATÓRIO
O produto educacional foi aplicado em um contexto real utilizando os conceitos de

marketing científico digital e métricas de mídias sociais. O resultado quantitativo da aplicação
demonstra que o produto alcançou um número considerável de pessoas, teve ótima conversão
para o site do produto e um bom número de downloads no período.
Qualitativamente, o resultado aponta que a aceitação do produto foi muito boa. Na
análise das mensagens enviadas, de forma espontânea, pelas pessoas que realizaram o
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download, verifica-se que não houve nenhuma mensagem com críticas negativas e que a
maioria demonstrou interesse em aprofundar estudos sobre o tema, o que aponta ainda o pouco
conhecimento do assunto entre as pessoas interessadas em educação no Brasil.
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7

DESENHO FINAL DA PESQUISA
A Figura 14 expõe todas as fases realizadas neste estudo, demonstrando, graficamente

e de forma resumida, suas etapas, da seleção dos estudos até a aplicação do produto educacional.
Tem o objetivo de mostrar como a pesquisa foi construída (as built) e se ocorreram muitas
diferenças em relação ao projeto inicial.
Na pesquisa em questão, informamos que metodologicamente a pesquisa manteve o que
foi planejado, tendo apenas algumas pequenas alterações na estrutura do texto, sugeridas pelos
membros da banca durante o exame de qualificação.
Figura 14 – Etapas realizadas na pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor (2020).
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, buscamos responder à pergunta: que práticas educativas baseadas nos

princípios do DUA, já validadas em pesquisas globais, podem ser aplicadas no Instituto Federal
de Mato Grosso?
Os resultados apontam que as práticas educativas extraídas dos estudos são aplicáveis
no âmbito dos Institutos Federais e, adicionalmente, ajudaram a responder a uma importante
questão colocada no PDI da instituição: como tornar o conhecimento proposto na disciplina
acessível para todos os estudantes atendendo à diversidade e especificidades? (PDI–IFMT,
2019, p. 226, grifo nosso).
Os resultados também mostram que as práticas educativas baseadas no DUA são
aplicáveis em qualquer nível educacional, pois os estudos selecionados abordaram os três níveis
de ensino: fundamental, médio e superior. Isso demonstra que o DUA pode, de fato, contribuir
de várias maneiras na eliminação de barreiras existentes nos vários contextos educacionais.
Retomamos também os objetivos delineados nesta pesquisa para informar que todos
foram plenamente atendidos quanto ao resultado das ações e da metodologia adotada.
- Realizamos o mapeamento das práticas educativas e extraímos delas os exemplos de
boas práticas.
- Os exemplos de boas práticas foram examinados à luz do referencial teórico do DUA
e alinhados com as suas diretrizes.
- O resultado gerou nove exemplos de boas práticas, que foram a base do material
utilizado no desenvolvimento do produto educacional.
- O produto educacional desenvolvido é um guia de boas práticas educativas em forma
de e-book, disponibilizado em um site responsivo, criado especificamente para esse fim.
- O produto foi aplicado em um contexto real utilizando os conceitos de marketing
científico digital e métricas de mídias sociais.
- O relatório de aplicação do produto concluiu que o produto alcançou um número
considerável de pessoas, teve ótima conversão para o site do produto e, principalmente, ótima
aceitação daqueles que realizaram o seu download.
A linguagem simples e direta do e-book é um diferencial na forma de abordar o assunto
e de disponibilizar para a sociedade, de maneira popular, o resultado de uma pesquisa
acadêmica. Isso pode ser um catalizador para que mais educadores incluam, nas suas atividades
educacionais, os conceitos do DUA.
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Os resultados demonstraram que as diretrizes do DUA contribuem de forma
significativa na inclusão escolar de alunos com deficiências quando as técnicas são aplicadas
de forma planejada. Contudo, é importante entender que apenas a aplicabilidade das técnicas e
da metodologia não bastam, é necessária a compreensão de quem são os sujeitos aprendentes,
as pessoas afetadas por essa condição. A variabilidade na forma de aprender é uma realidade, e
com isso ocorrem situações que ultrapassam as definições de deficiência. A compreensão sobre
deficiência, como uma condição humana, aliada aos princípios do DUA, pode potencializar
uma mudança na maneira como tratamos a deficiência no ambiente escolar e por conseguinte,
na forma como se desenvolve a aprendizagem.
O fato do DUA ser ainda uma temática recente, com poucos publicações de pesquisas
que focaram a aplicação de práticas educativas baseada no DUA em sala de aula com alunos
com deficiência, acabou sendo um limitador para o presente estudo. Apenas nove estudos
atenderam todos os critérios de inclusão e foram selecionados para a fase de análise. Um
número maior de pesquisas possibilitaria uma análise mais aprofundada dos reais efeitos da
aplicação em público tão diverso e heterogêneo, além de possibilitar o achado de mais
evidências de boas práticas.
Assim, este estudo verificou que, embora termos uma contribuição teórica sólida na
área, é premente a necessidade de pesquisas que sejam efetivamente aplicadas para analisar os
efeitos da aplicação dos princípios do DUA em salas de aulas que tenham alunos com
deficiência, subsidiando, assim, a prática dos profissionais da área. O estudo indica vantagens
claras para esses alunos nos estudos pesquisados.
Nesse sentido, estudos futuros devem levar em consideração o potencial do DUA em
projetar ambientes inclusivos, e realizarem exames mais aprofundados e minuciosos, com
pesquisas mais abrangentes e com aplicação de pré e pós testes, possibilitando assim uma
análise mais robusta dos reais efeitos do DUA na inclusão escolar.
Por fim, repensar a forma de ensinar, a partir da compreensão que os alunos são
diferentes, e aprendem de maneiras diferentes, requer um esforço conjunto de diversos
profissionais e de saberes específicos, principalmente quando consideradas as especificidades
de cada aluno e a diversidade de cada sala de aula. Talvez o grande desafio a ser enfrentado
pelos profissionais preocupados com a educação seja o de transformar as escolas em espaços
para todos, mais democráticos, com ambientes inclusivos e que facilitem verdadeiramente a
aprendizagem de todos.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – TRECHOS DA PUBLICAÇÃO UDL GUIDELINES VERSION 2.02
Princípio I – Fornecer múltiplos modos de representação
Os alunos diferem da forma como percebem e compreendem informações que lhes são
apresentadas, por exemplo, aqueles com deficiência sensorial (cegueira ou surdez); com
deficiências de aprendizagem (dislexia); com diferenças linguísticas ou culturais e assim por
diante, podendo exigir diferentes formas de abordar o conteúdo. Outros podem simplesmente
compreender informações mais rápida ou eficientemente por meios visuais ou auditivos em vez
de texto impresso. A aprendizagem e a transferência de aprendizagem também ocorrem quando
múltiplas representações são usadas, pois permitem que os alunos façam conexões dentro e
entre conceitos. Em suma, não há um meio de representação ideal para todos os alunos, sendo
assim, fornecer opções de representação é essencial.
Diretriz 1 – Fornecer opções para a percepção
O aprendizado é impossível se a informação for imperceptível ao aluno. É difícil quando as
informações são apresentadas em formatos que requerem esforço ou assistência extraordinárias.
Para reduzir as barreiras da aprendizagem, é importante garantir que as informações-chave
sejam igualmente perceptíveis a todos os alunos por: 1) fornecer as mesmas informações por
meio de diferentes modalidades (por exemplo, da visão, audição ou toque) e 2) fornecer
informações em um formato que permita a ajustes do usuário (por exemplo, textos que podem
ser ampliados ou sons que podem ser amplificados). Tais múltiplas representações não apenas
garantem que as informações sejam acessíveis aos alunos com deficiências sensoriais e
percepcionais particulares, como também mais fáceis de acessar e compreender para muitos
outros.
Ponto de verificação 1.1 – Oferecer formas de personalizar a exibição de informações
Nos materiais de impressão, a exibição de informações é fixa e permanente. Em materiais
digitais devidamente preparados, a exibição das mesmas informações é muito maleável e
personalizável. Por exemplo, uma caixa de chamada de informações de fundo pode ser exibida
2

Foram categorizados como apêndice e não anexo, uma vez que os trechos apresentados, apesar de comporem,
em sua essência, da publicação UDL GUIDILINES VERSION 2.0, foram traduzidos para a língua portuguesa de
forma livre pelo autor, com auxílio de profissionais da área, extraindo-se as informações entendidas como
essenciais para integrar parte da pesquisa.
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em um local diferente ou ampliada; enfatizada pelo uso de cor ou excluída inteiramente. Tal
maleabilidade oferece opções para aumentar a clareza perceptiva e a saliência das informações
a uma ampla gama de alunos e ajustes para preferências dos outros, embora essas
personalizações sejam difíceis com materiais de impressão. Eles são comumente disponíveis
automaticamente em materiais digitais, mesmo não podendo supor que, por ser digital, é
acessível, pois muitos materiais digitais são igualmente inacessíveis. Educadores e alunos
devem trabalhar juntos para alcançar o melhor match de recursos com as necessidades de
aprendizagem.
Ponto de verificação 1.2 – Oferecer alternativas para informações auditivas
O som é uma maneira particularmente eficaz de transmitir o impacto da informação e é por isso
que o design sonoro é tão importante nos filmes, uma vez que a voz humana é particularmente
eficaz para transmitir emoção e significado. No entanto, as informações transmitidas apenas
pelo som não são igualmente acessíveis a todos os alunos e são especialmente inacessíveis para
alunos com deficiência auditiva; para os alunos que precisam de mais tempo para processar
informações ou para os alunos que têm dificuldades de memória. Além disso, ouvir-se é uma
habilidade estratégica complexa que deve ser aprendida. Para garantir que todos os alunos
tenham acesso ao aprendizado, as opções devem estar disponíveis para qualquer informação,
incluindo aquelas apresentadas oralmente.
Ponto de verificação 1.3 – Oferecer alternativas para informações visuais
Imagens, gráficos, animações, vídeos ou textos são, muitas vezes, a maneira ideal de apresentar
informações, especialmente quando as informações são sobre as relações entre objetos, ações,
números ou eventos. Mas tais representações visuais não são igualmente acessíveis a todos os
alunos, especialmente aos alunos com deficiência visual ou àqueles que não estão
familiarizados com o tipo de gráfico que está sendo usado. As informações visuais podem ser
bastante densas, particularmente em relação à arte visual, que pode ter múltiplos significados e
interpretações complexas, dependendo dos fatores contextuais e da base de conhecimento do
espectador. Para garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário às informações, é
essencial fornecer alternativas não visuais. O texto é um caso especial de informação visual,
sendo a transformação do texto em áudio um dos métodos mais facilmente realizados para
aumentar a acessibilidade. A vantagem do texto sobre o áudio é a sua permanência, mas
fornecer texto que é facilmente transformado em áudio realiza essa permanência sem sacrificar
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as vantagens do áudio. A voz digital de aplicativos que transforma texto em fala é cada vez
mais eficaz, porém ainda decepciona em sua capacidade de levar as informações valiosas em
prosódia.
Diretriz 2 – Forneça opções para linguagem, expressões matemáticas e símbolos
Os alunos variam em suas instalações com diferentes formas de representação — linguísticas e
não linguísticas. O vocabulário que pode aguçar e esclarecer conceitos para um aluno pode ser
opaco e estranho ao outro. Um sinal igual (=) pode ajudar alguns alunos a entender que os dois
lados da equação precisam ser equilibrados, mas pode causar confusão a um aluno que não
entende o que significa. Um gráfico que ilustra a relação entre duas variáveis pode ser
informativo para um aluno e inacessível ou intrigante para outro. Uma imagem que carrega
significados para alguns alunos pode ter significados muito diferentes para os alunos de
diferentes origens culturais ou familiares. Como resultado, as desigualdades surgem quando a
informação é apresentada a todos os alunos por meio de uma única forma de representação.
Uma importante estratégia instrucional é garantir que as representações alternativas sejam
fornecidas não apenas para a acessibilidade, mas para a clareza e compreensão de todos os
alunos.
Ponto de verificação 2.1 – Esclareça vocabulário e símbolos
Os elementos semânticos pelos quais as informações são apresentadas — as palavras, símbolos,
números e ícones — são diferencialmente acessíveis aos alunos com origens, idiomas e
conhecimento léxico distintos. Para garantir a acessibilidade para todos, o vocabulário-chave,
rótulos, ícones e símbolos devem estar vinculados ou associados a representações alternativas
de seu significado (por exemplo, a um glossário ou definição incorporado, a um equivalente
gráfico, a um gráfico ou a um mapa), assim como expressões, expressões arcaicas, frases
culturalmente exclusivas e gírias devem ser traduzidas.
Ponto de verificação 2.2 – Esclarecer sintaxe e estrutura
Elementos únicos de significado (como palavras ou números) podem ser combinados para gerar
novos significados. Esses novos significados, no entanto, dependem da compreensão das regras
ou estruturas (como a sintaxe em uma frase ou as propriedades das equações) de como esses
elementos são combinados. Quando a sintaxe de uma frase ou a estrutura de uma representação
gráfica não é óbvia ou familiar para os alunos, a compreensão sofre. Para garantir que todos os
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alunos tenham acesso igualitário à informação, forneça representações alternativas que
esclareçam ou explicitem as relações sintáticas ou estruturais entre elementos de significado.
Ponto de verificação 2.3 – Suporte à decodificação de texto, notação matemática e
símbolos
A capacidade de decodificar fluentemente palavras, números ou símbolos que foram
apresentados em um formato codificado (por exemplo, símbolos visuais para texto, símbolos
táteis para Braille e expressões algébricas para relacionamentos) requer prática para qualquer
aluno, mas alguns deles alcançarão, automaticamente, de forma mais rápida, do que outros. Os
alunos precisam de exposição consistente e significativa aos símbolos para que possam
compreendê-los e usá-los com efetividade. A falta de fluência ou automaticidade aumenta
muito a carga cognitiva de decodificação, reduzindo, assim, a capacidade de processamento e
compreensão das informações. Para garantir que todos os alunos tenham acesso igual ao
conhecimento, pelo menos quando a capacidade de decodificar não é o foco da instrução, é
importante fornecer opções que reduzam as barreiras cuja decodificação levanta para os alunos
que não são familiares ou disfluentes com os símbolos
Ponto de verificação 2.4 – Promover a compreensão entre idiomas
A linguagem dos materiais curriculares é geralmente monolíngue, mas, muitas vezes, os alunos
em sala de aula não são, por isso a promoção da compreensão interlinguística é especialmente
importante. Para os novos alunos da língua dominante (por exemplo, inglês nas escolas
americanas) ou para os alunos de língua acadêmica (o discurso dominante na escola), a
acessibilidade da informação é muito reduzida quando não há alternativas linguísticas
disponíveis. Fornecer alternativas, especialmente para informações-chave ou vocabulário, é um
aspecto importante da acessibilidade.
Ponto de verificação 2.5 – Ilustre por meio de várias mídias
Os materiais de sala de aula são frequentemente dominados por informações em texto. Mas o
texto é um formato fraco para apresentar muitos conceitos e explicar a maioria dos processos.
Além disso, o texto é uma forma particularmente fraca de apresentação para alunos com
deficiências relacionadas a texto ou idiomas. Fornecer alternativas, especialmente ilustrações,
simulações, imagens ou gráficos interativos, pode tornar as informações em texto mais
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compreensíveis para qualquer aluno e acessíveis para quem a acharia completamente
inacessível no texto.
Diretriz 3 – Fornecer opções para a compreensão
O objetivo da educação não é tornar as informações acessíveis, mas, sim, ensinar os alunos a
transformar informações acessíveis em conhecimentos utilizáveis. Décadas de pesquisa em
ciência cognitiva demonstraram que a capacidade de transformar informações acessíveis em
conhecimentos utilizáveis não é um processo passivo, mas ativo. A construção de
conhecimentos usuáveis, de conhecimentos acessíveis, para futuras tomadas de decisão,
depende não só de meramente perceber informações, mas de ‘habilidades ativas de
processamento de informações’, como atendimento seletivo, integração de novas informações
com conhecimento prévio, categorização estratégica e memorização ativa. Os indivíduos
diferem muito em suas habilidades no processamento de informações e no acesso a
conhecimentos prévios, por meio dos quais podem assimilar novas informações. O desenho
adequado e a apresentação de informações — responsabilidade de qualquer currículo ou
metodologia instrucional — podem fornecer os andaimes necessários para garantir que todos
os alunos tenham acesso ao conhecimento.
Ponto de verificação 3.1 – Ativar ou fornecer conhecimento de fundo
As informações são mais acessíveis e provavelmente serão assimiladas pelos alunos quando
são apresentadas de uma forma a primar, ativar ou fornecer qualquer conhecimento prérequisito. Barreiras e iniquidades existem quando alguns alunos não têm o conhecimento de
fundo que é fundamental para assimilar ou usar novas informações. No entanto, há também
barreiras para os alunos que têm o conhecimento de fundo necessário, mas podem não saber
que é relevante. Essas barreiras são possíveis de serem reduzidas quando se têm opções
disponíveis que fornecem ou ativam conhecimentos prévios relevantes ou vinculam-se às
informações pré-necessárias em outros lugares.
Ponto de verificação 3.2 – Padrões de destaque, características críticas, grandes ideias e
relacionamentos
Uma das grandes diferenças entre especialistas e novatos em qualquer domínio é a facilidade
com que eles distinguem o que é crítico do que é sem importância ou irrelevante. Uma vez que
os especialistas reconhecem rapidamente as características mais importantes da informação,
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eles alocam seu tempo de forma eficiente, identificando rapidamente o que é valioso,
encontrando os "ganchos" certos com os quais assimilar as informações mais valiosas ao
conhecimento existente. Como consequência, uma das maneiras mais eficazes de tornar as
informações mais acessíveis é fornecer pistas explícitas ou solicitações que auxiliam os
indivíduos a atender a esses recursos que mais importam, evitando aqueles menos importantes.
Ponto de verificação 3.3 – Orientar processamento, visualização e manipulação de
informações
A transformação bem-sucedida da informação em conhecimentos usuáveis, muitas vezes,
requer a aplicação de estratégias mentais e habilidades para "processamento" de informações.
Essas estratégias cognitivas, ou metacognições, envolvem a seleção e manipulação da
informação para que ela possa ser mais bem resumida, categorizada, priorizada, contextualizada
e lembrada. Embora alguns alunos, em qualquer sala de aula, possam ter um repertório
completo dessas estratégias, juntamente com o conhecimento de quando aplicá-las, a maioria
dos alunos não tem. Materiais bem projetados podem fornecer modelos personalizados e
incorporados, andaimes e feedback para ajudar os alunos que têm habilidades muito diversas,
no uso dessas estratégias, de forma eficaz.
Ponto de verificação 3.4 – Maximizar transferência e generalização
Todos os alunos precisam ser capazes de generalizar e transferir seu aprendizado para novos
contextos. Os alunos variam na quantidade de andaimes que precisam para a memória e
transferência, a fim de melhorar sua capacidade de acessar seu aprendizado prévio. É claro que
todos os alunos podem se beneficiar da assistência na transferência das informações que têm
para outras situações, já que o aprendizado não é sobre fatos individuais isolados e os alunos
precisam de múltiplas representações para que isso ocorra. Sem esse suporte e uso de múltiplas
representações, informações podem ser aprendidas, mas são inacessíveis em novas situações.
Os suportes à memória, generalização e transferência incluem técnicas projetadas para
aumentar a memorabilidade das informações, bem como aquelas que solicitam e orientam os
alunos a empregar estratégias explícitas.
Princípio II – Fornecer múltiplos modos de ação e expressão
Os alunos diferem da maneira que podem navegar em um ambiente de aprendizagem e
expressar o que sabem, por exemplo, indivíduos com prejuízos significativos de movimento
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(paralisia cerebral); aqueles que lutam com habilidades estratégicas e organizacionais
(distúrbios da função executiva); aqueles que têm barreiras linguísticas e assim por diante,
abordam tarefas de aprendizagem de forma muito diferente. Alguns podem ser capazes de se
expressar bem em texto escrito, mas não na fala, e vice-versa. Deve-se reconhecer também que
a ação e a expressão exigem muita estratégia, prática e organização, e essa é outra área na qual
os alunos podem diferir. Na realidade, não há um meio de ação e expressão ideal para todos os
alunos, por isso é essencial fornecer opções de ação e expressão.
Diretriz 4 – Fornecer opções para ação física
Um livro didático ou livro de trabalho em formato de impressão fornece meios limitados de
navegação ou interação física (por exemplo, páginas giratórias, caligrafia em espaços
fornecidos). Muitas peças interativas de software educacional similarmente fornecem apenas
meios limitados de navegação ou interação (por exemplo, usando um joystick ou teclado). A
navegação e a interação nessas formas limitadas levantarão barreiras para alguns alunos —
aqueles com deficiência física, cegueira, discografia ou que precisam de vários tipos de suportes
executivos de funcionamento, sendo assim, é importante fornecer materiais com os quais todos
os alunos possam interagir. Materiais curriculares devidamente projetados fornecem uma
interface perfeita com tecnologias assistivas comuns pelas quais indivíduos com deficiências
de movimento podem navegar e expressar o que sabem — para permitir navegação ou interação
com um único switch, por meio de switches ativados por voz, teclados expandidos e outros.
Ponto de verificação 4.1 – Varie os métodos de resposta e navegação
Os alunos diferem amplamente em sua capacidade de navegar em seu ambiente físico. Para
reduzir as barreiras ao aprendizado, que seriam introduzidas pelas demandas motoras de uma
tarefa, forneça meios alternativos de resposta, seleção e composição. Além disso, os alunos
diferem amplamente em seus meios ideais para navegar, por meio de informações e atividades.
Para proporcionar igualdade de oportunidades de interação com experiências de aprendizagem,
um instrutor deve garantir que existam múltiplos meios de navegação e controle acessíveis.
Ponto de verificação 4.2 – Otimizar o acesso a ferramentas e tecnologias assistivas
Fornecer uma ferramenta a uma criança, muitas vezes, não é suficiente. Precisamos ofertar o
suporte para usar a ferramenta de forma eficaz. Muitos alunos precisam de ajuda para navegar
em seu ambiente (tanto em termos de espaço físico quanto no currículo), e todos os alunos
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devem ter a oportunidade de usar ferramentas que possam ajudá-los a cumprir a meta de
participação plena na sala de aula. No entanto, um número significativo de alunos com
deficiência tem que usar regularmente tecnologias assistivas para navegação, interação e
composição. É fundamental que as tecnologias e currículos instrutivos não imponham barreiras
inadvertidas ao uso dessas tecnologias assistivas. Uma consideração importante do design, por
exemplo, é garantir que haja comandos de teclado para qualquer ação do mouse, de forma que
os alunos possam usar tecnologias assistivas comuns que dependam desses comandos.
Também é importante, no entanto, garantir que tornar uma lição fisicamente acessível não
remova inadvertidamente seu desafio ao aprendizado.
Diretriz 5 – Forneça opções de expressão e comunicação
Não há meio de expressão que seja igualmente adequado para todos os alunos ou para todos os
tipos de comunicação. Pelo contrário, há mídias que parecem pouco adequadas para alguns
tipos de expressão e de aprendizado. Enquanto um aluno com dislexia pode se destacar na
contação de histórias na conversa, ele também pode vacilar ao contar a mesma história por
escrito. É importante oferecer modalidades alternativas de expressão tanto em nível do campo
de jogo entre os alunos quanto para permitir que o aluno expresse adequadamente (ou
facilmente) conhecimentos, ideias e conceitos no ambiente de aprendizagem.
Ponto de verificação 5.1 – Use vários meios de comunicação
A menos que mídias e materiais específicos sejam críticos para o objetivo (por exemplo,
aprender a pintar especificamente com óleos, aprender a escrever à mão, com caligrafia), é
importante fornecer mídia alternativa para a expressão. Tais alternativas reduzem as barreiras
específicas da mídia à expressão entre os alunos com uma variedade de necessidades especiais,
como também aumentam as oportunidades para todos os alunos desenvolverem uma gama
ampla de expressão em um mundo rico em mídia. Por exemplo, é importante que todos os
alunos aprendam a composição, não apenas escrevendo, mas saibam o meio ideal para qualquer
conteúdo específico de expressão e público.
Ponto de verificação 5.2 – Use várias ferramentas para construção e composição
Há uma tendência na escolaridade de focar em ferramentas tradicionais em vez das
contemporâneas. Essa tendência tem vários passivos: 1) não prepara os alunos para o seu futuro;
2) limita a gama de conteúdo e métodos de ensino que podem ser implementados; 3) restringe
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a capacidade dos alunos de expressar conhecimento sobre o conteúdo (avaliação) e, o mais
importante, 4) constrita os tipos de aluno que podem ser bem-sucedidos. As ferramentas de
mídia atuais fornecem um kit de ferramentas mais flexível e acessível com o qual os alunos
podem participar com mais sucesso de seu aprendizado e articular o que sabem. A menos que
uma lição seja focada em aprender a usar uma ferramenta específica (por exemplo, aprender a
desenhar com uma bússola), os currículos devem permitir muitas alternativas. Como qualquer
artesão, os alunos devem aprender a usar ferramentas que são uma combinação ideal entre suas
habilidades e as demandas da tarefa.
Ponto de verificação 5.3 – Construir fluências com níveis graduados de suporte para
prática e desempenho
Os alunos devem desenvolver uma variedade de fluências (por exemplo, visual, áudio,
matemática, leitura etc.). Isso significa que eles, muitas vezes, precisam de vários andaimes
para ajudá-los à medida que praticam e desenvolvem a independência. Os currículos devem
oferecer alternativas nos graus de liberdade disponíveis, com oportunidades altamente
escavadas e apoiadas proporcionalmente a alguns e amplos graus de liberdade para outros que
estejam prontos para a independência. A fluência também é construída por meio de muitas
oportunidades de desempenho, seja na forma de um ensaio, seja de uma produção dramática.
O desempenho ajuda os alunos porque permite que eles sintetizem seu aprendizado de maneiras
pessoalmente relevantes. No geral, é importante oferecer opções que construam fluências dos
alunos.
Diretriz 6 – Fornecer opções para funções executivas
No mais alto nível da capacidade humana de agir com habilidade, estão as chamadas "funções
executivas". Associadas a redes que incluem o córtex pré-frontal, essas capacidades permitem
que os seres humanos superem reações impulsivas e de curto prazo ao seu ambiente e, em vez
disso, estabeleçam metas de longo prazo, planejem estratégias eficazes para atingir essas metas,
monitorem seu progresso e modifiquem estratégias conforme necessário. Em suma, eles
permitem que os alunos aproveitem seu ambiente. De importância crítica para os educadores é
o fato de que as funções executivas têm capacidade muito limitada devido à memória de
trabalho. Isso é verdade porque a capacidade executiva é drasticamente reduzida quando: 1) a
capacidade de funcionamento executivo deve ser dedicada ao gerenciamento de habilidades e
respostas de "nível inferior" que não sejam automáticas ou fluentes, portanto, a capacidade para
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funções de "nível superior" é tomada, e 2) a capacidade executiva em si é reduzida devido a
algum tipo de incapacidade de nível mais elevado ou à falta de fluência com estratégias
executivas. A estrutura da UDL normalmente envolve esforços para expandir a capacidade
executiva de duas maneiras: 1) por andaimes de nível inferior, de modo que eles requerem
menos processamento executivo, e 2) por andaimes de alto nível de habilidades executivas e
estratégias para que sejam mais eficazes e desenvolvidas. As diretrizes anteriores abordaram
andaimes de nível inferior, essa diretriz aborda maneiras de fornecer andaimes para as próprias
funções executivas.
Ponto de verificação 6.1 – Guiar a definição de metas apropriada
Não se pode supor que os alunos estabeleçam metas adequadas para orientar seu trabalho, mas
a resposta não deve ser fornecer metas para os alunos. Tal remédio de curto prazo faz pouco
para desenvolver novas habilidades ou estratégias em qualquer aprendiz. Por isso, é importante
que os alunos desenvolvam a habilidade de estabelecer metas eficazes. A estrutura da UDL
incorpora andaimes graduados para aprender a estabelecer metas pessoais que são desafiadoras
e realistas.
Ponto de verificação 6.2 – Planejamento de suporte e desenvolvimento de estratégia
Uma vez estabelecida uma meta, aprendizes efetivos e solucionadores de problemas planejam
uma estratégia, incluindo as ferramentas que usarão para atingir esse objetivo. Para crianças
pequenas em qualquer domínio, alunos mais velhos em um novo domínio ou qualquer aluno
com uma das deficiências que comprometem funções executivas (por exemplo, deficiência
intelectual), a etapa de planejamento estratégico é frequentemente omitida, e práticas de
tentativa e erro tomam seu lugar. Para ajudar os alunos a se tornarem mais planos e estratégicos,
uma variedade de opções se faz necessária, como "lombadas" cognitivas que os levam a "parar
e pensar"," andaimes graduados que os ajudam a realmente implementar estratégias ou o
engajamento nas tomadas de decisão com mentores competentes.
Ponto de verificação 6.3 – Facilitar o gerenciamento de informações e recursos
Um dos limites da função executiva é aquele imposto pelas limitações da chamada memória de
trabalho. Esse “bloco de notas”, para manter pedaços de informação em que possam ser
acessados como parte da compreensão e solução de problemas, é muito limitado para qualquer
aluno e, ainda mais severamente limitado, para muitos alunos com dificuldades de
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aprendizagem cognitivas. Como resultado, muitos desses alunos parecem desorganizados,
esquecidos e despreparados. Sempre que a capacidade de memória de trabalho não for relevante
para a construção em uma aula, é importante fornecer uma variedade de suportes internos e
auxiliares organizacionais externos — exatamente aqueles tipos que os executivos usam —
para manter as informações organizadas e "em mente".
Ponto de verificação 6.4 – Aumentar a capacidade de monitoramento do progresso
O aprendizado não pode acontecer sem feedback, e isso significa que os alunos precisam de
uma visão clara do progresso que estão (ou não) fazendo. Quando as avaliações e feedbacks
não informam as instruções ou quando estas não são dadas aos alunos em tempo hábil, a
aprendizagem não pode mudar porque os alunos não sabem o que fazer de diferente. Essa falta
de conhecimento sobre o que melhorar pode fazer com que alguns alunos pareçam
"perseverantes", descuidados ou desmotivados. Para esses alunos, o tempo todo, e para a
maioria dos alunos, algumas vezes, é importante garantir que as opções possam ser
personalizadas, de forma a fornecer feedback mais explícito, oportuno, informativo e acessível.
Especialmente importante é fornecer feedback "formativo", que permite aos alunos monitorar
seu próprio progresso de forma eficaz e usar essas informações para orientar seu próprio esforço
e prática.
Princípio III – Forneça múltiplos modos de engajamento
O afeto representa um elemento crucial para a aprendizagem, e os alunos diferem
acentuadamente nas maneiras pelas quais podem se envolver ou se motivar para aprender. Há
uma variedade de fontes que pode influenciar a variação individual no afeto, incluindo
neurologia, cultura, relevância pessoal, subjetividade e conhecimento prévio, junto com
diversos outros fatores. Alguns aprendizes são altamente engajados pela espontaneidade e
novidade, enquanto outros são desligados, até mesmo assustados, por esses aspectos, preferindo
uma rotina rígida. Alguns alunos podem gostar de trabalhar sozinhos, enquanto outros preferem
trabalhar com seus colegas. Na realidade, não existe um meio de engajamento que seja ideal
para todos os alunos em todos os contextos, por isso é essencial fornecer várias opções de
engajamento.
Diretriz 7 – Fornecer opções para recrutamento de interesse
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Informações que não são atendidas, que não envolvam a cognição dos alunos, são, de fato,
inacessíveis. É inacessível tanto no momento quanto no futuro, pois informações relevantes
passam despercebidas e não são processadas. Como resultado, os professores dedicam um
esforço considerável para recrutar a atenção e o engajamento do aluno, mas os alunos diferem
significativamente em relação ao que atrai sua atenção e engaja seu interesse. Nesse sentido, o
aluno difere ao longo do tempo e circunstância; seus “interesses” mudam à medida que:
desenvolvem e ganham novos conhecimentos e habilidades; seus ambientes biológicos se
alteram; se desenvolvem em adolescentes e adultos autodeterminados. Assim, é importante ter
formas alternativas de recrutar o interesse do aluno, formas que reflitam as importantes
diferenças individuais entre os alunos.
Ponto de verificação 7.1 – Otimizar a escolha individual e a autonomia
Em um ambiente instrutivo, muitas vezes, é inapropriado fornecer a escolha do objetivo de
aprendizagem em si, mas, em muitos casos, é apropriado oferecer escolhas sobre como esse
objetivo pode ser alcançado, no contexto para alcançar o objetivo, nas ferramentas ou suportes
disponíveis e assim por diante. Oferecer escolhas aos alunos pode desenvolver
autodeterminação, orgulho na realização e aumentar o grau de conexão com o seu aprendizado.
No entanto, é importante notar que os indivíduos diferem em que tipo de escolhas preferem ter.
Portanto, não basta simplesmente apresentar a escolha. O tipo certo de escolha e o nível de
independência devem ser otimizados para garantir o engajamento.
Ponto de verificação 7.2 – Otimizar relevância, valor e autenticidade
Os indivíduos são engajados por informações, bem como por atividades relevantes e valiosas
para seus interesses e objetivos. Isso não significa, necessariamente, que a situação tem que ser
equivalente à vida real, já que a ficção pode ser tão envolvente para os alunos quanto a não
ficção, mas tem que ser relevante e autêntica para os objetivos individuais dos alunos e os
objetivos instrutivos. Os indivíduos, raramente, estão interessados em informações e atividades
que não têm relevância ou valor. Em um ambiente educacional, uma das formas mais
importantes que os professores recrutam interesse é destacar a utilidade e relevância de
aprender, demonstrando-as por meio de atividades autênticas e significativas. É um erro, é
claro, assumir que todos os alunos encontrarão as mesmas atividades ou informações
igualmente relevantes ou valiosas para seus objetivos. Para recrutar todos os alunos de forma
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igual, é fundamental fornecer opções que otimizem o que é relevante, valioso e significativo
para o aluno.
Ponto de verificação 7.3 – Minimizar ameaças e distrações
Uma das coisas mais importantes que um professor pode fazer é criar um espaço seguro para
os alunos. Para isso, os professores precisam reduzir potenciais ameaças e distrações no
ambiente de aprendizagem. Quando os alunos têm que focar sua atenção em ter necessidades
básicas atendidas ou evitar uma experiência negativa, eles não podem se concentrar no processo
de aprendizagem. Embora a segurança física de um ambiente de aprendizagem seja
naturalmente necessária, tipos mais sutis de ameaças e distrações também devem ser atendidos.
O que é ameaçador ou potencialmente distrativo depende das necessidades individuais e
antecedentes dos alunos. Um aprendiz de inglês pode achar a experimentação de idiomas
ameaçadora, enquanto alguns alunos podem achar muita estimulação sensorial distraindo. O
ambiente de instrução ideal oferece opções que reduzem ameaças e distrações negativas para
que todos criem um espaço seguro no qual o aprendizado possa ocorrer.
Diretriz 8 – Fornecer opções para manter esforço e persistência
Muitos tipos de aprendizado, particularmente o aprendizado de habilidades e estratégias,
requerem atenção e esforço sustentados. Quando motivados a fazê-lo, muitos alunos podem
regular sua atenção e afeto, a fim de sustentar o esforço e concentração que tal aprendizado
exigirá. No entanto, os alunos diferem consideravelmente em sua capacidade de se autorregular
dessa forma. Suas diferenças refletem disparidades em sua motivação inicial, capacidade e
habilidades para a autorregulação, sua suscetibilidade à interferência contextual e assim por
diante. Um objetivo fundamental é construir as habilidades individuais em autorregulação e
autodeterminação que equalizem tais oportunidades de aprendizagem (ver diretriz 9). Enquanto
isso, o ambiente externo deve fornecer opções que possam equalizar a acessibilidade, apoiando
alunos que diferem em motivação inicial, habilidades de autorregulação etc.
Ponto de verificação 8.1 – Aumentar a saliência de metas e objetivos
Ao longo de qualquer projeto sustentado ou prática sistemática, existem muitas fontes de
interesse e engajamento que competem por atenção e esforço. Para alguns alunos, eles precisam
de apoio para lembrar o objetivo inicial ou para manter uma visão consistente das recompensas
de atingir esse objetivo. Para esses alunos, é importante construir, em "lembretes" periódicos
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ou persistentes tanto do objetivo quanto de seu valor, para que eles sustentem esforço e
concentração diante dos distratores.
Ponto de verificação 8.2 – Varie demandas e recursos para otimizar desafio
Os alunos variam não apenas em suas habilidades e habilidades, mas também nos tipos de
desafios que os motivam a fazer o seu melhor trabalho. Todos os alunos precisam ser
desafiados, mas nem sempre da mesma maneira. Além de fornecer níveis e tipos de demandas
adequadamente variados aos alunos, precisam ser fornecidos com os tipos certos de recursos
necessários para o sucesso da conclusão da tarefa. Os alunos não podem atender a uma demanda
sem recursos apropriados e flexíveis. Fornecer uma gama de demandas e uma gama de recursos
possíveis permite que todos os alunos encontrem desafios que sejam otimizados. Equilibrar os
recursos disponíveis para enfrentar o desafio é vital.
Ponto de verificação 8.3 – Colaboração e comunidade de Foster
No século XXI, todos os alunos devem ser capazes de se comunicar e colaborar efetivamente
dentro de uma comunidade de alunos. Isso é mais fácil para alguns do que para outros, mas
continua sendo um objetivo para todos eles. A distribuição de mentorias por meio de pares pode
aumentar muito as oportunidades de suporte um-a-um. Quando cuidadosamente estruturada,
essa cooperação por pares pode majorar significativamente o suporte disponível para um
engajamento sustentado. O agrupamento flexível, ao invés de fixo, permite melhor
diferenciação e múltiplas funções, além de oferecer oportunidades para aprender a trabalhar de
forma mais eficaz com os outros. Opções devem ser fornecidas na forma como os alunos
constroem e utilizam essas habilidades importantes.
Ponto de verificação 8.4 – Aumentar o feedback orientado para o domínio
A avaliação é mais produtiva para sustentar o engajamento quando o feedback é relevante,
construtivo, acessível, consequente e oportuno. Mas o tipo de feedback também é fundamental
para ajudar os alunos a sustentar a motivação e o esforço essenciais para o aprendizado. O
feedback orientado para o domínio é aquele que orienta os alunos em direção ao domínio, em
vez de uma noção fixa de desempenho ou conformidade. Também enfatiza o papel do esforço
e da prática, em vez de "inteligência" ou "habilidade" inerente como um fator importante para
orientar os alunos aos hábitos e práticas de aprendizagem bem-sucedidas a longo prazo. Essas
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distinções podem ser particularmente importantes para os alunos cujas deficiências tenham sido
interpretadas, por si ou por seus cuidadores, como permanentemente constrangidas e fixas.
Diretriz 9 – Fornecer opções para a autorregulação
Embora seja importante projetar o ambiente extrínseco para que ele possa apoiar a motivação
e o engajamento (ver diretrizes 7 e 8), também é importante desenvolver as habilidades
intrínsecas dos alunos para regular suas próprias emoções e motivações. A capacidade de
autorregular — modular estrategicamente as reações emocionais ou estados para ser mais eficaz
no enfrentamento e engajamento com o meio ambiente — é um aspecto crítico do
desenvolvimento humano. Enquanto muitos indivíduos desenvolvem habilidades de
autorregulação por conta própria, seja por tentativa e erro, seja observando adultos bemsucedidos, muitos outros têm dificuldades significativas no desenvolvimento dessas
habilidades. Infelizmente, algumas salas de aula não abordam essas habilidades explicitamente,
deixando-as como parte do currículo "implícito" que, muitas vezes, é inacessível ou invisível
para muitos. Esses professores e configurações que abordam explicitamente a autorregulação
serão mais bem-sucedidos na aplicação dos princípios da UDL por meio da modelagem e
solicitação em uma variedade de métodos. Como em outros tipos de aprendizado, as diferenças
individuais são mais prováveis do que a uniformidade. Uma abordagem bem-sucedida requer
fornecer alternativas suficientes para apoiar os alunos com aptidões muito diferentes e
experiência prévia para gerenciar efetivamente seu próprio engajamento e afeto.
Ponto de verificação 9.1 – Promover expectativas e crenças que otimizam a motivação
Um aspecto importante da autorregulação é o conhecimento pessoal que cada aluno tem sobre
o que ele acha motivador, seja intrínseco ou extrínseco. Para isso, os alunos precisam ser
capazes de estabelecer metas pessoais que possam ser alcançadas de forma realista, bem como
promover crenças positivas de que seus objetivos podem ser alcançados. No entanto, os alunos
também precisam ser capazes de lidar com a frustração e evitar a ansiedade quando estão em
processo de cumprimento de suas metas. Várias opções precisam ser dadas aos alunos para
ajudá-los a se manterem motivados.
Ponto de verificação 9.2 – Facilitar habilidades e estratégias de enfrentamento pessoal
Fornecer um modelo de habilidades de autorregulação não é suficiente para a maioria dos
alunos. Eles precisarão de aprendizes sustentados que incluem andaimes. Lembretes, modelos,
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checklists etc. podem auxiliar os alunos na escolha e na tentativa de uma estratégia adaptativa
para gerenciar e direcionar suas respostas emocionais a eventos externos (por exemplo,
estratégias para lidar com configurações sociais produtoras de ansiedade ou para reduzir os
distrativos de tarefas) ou eventos internos (por exemplo, estratégias para diminuir a ruminação
sobre ideação depressiva ou produtora de ansiedade). Esses andaimes devem fornecer
alternativas suficientes para enfrentar o desafio das diferenças individuais nos tipos de
estratégias que podem ser bem-sucedidas e a independência com a qual podem ser aplicadas.
Ponto de verificação 9.3 – Desenvolver autoavaliação e reflexão
Para desenvolver uma melhor capacidade de autorregulação, os alunos precisam aprender a
monitorar suas emoções e reatividade com cuidado e precisão. Os indivíduos diferem
consideravelmente em sua capacidade e propensão à metacognição, e alguns alunos precisarão
de uma grande quantidade de instruções e modelagem explícitas para aprender como fazer isso
com sucesso. Para muitos alunos, apenas reconhecer que eles estão progredindo em direção a
uma maior independência é altamente motivador. Alternativamente, um dos fatores-chave para
os alunos perderem a motivação é sua incapacidade de reconhecer seu próprio progresso. É
importante, além disso, que os alunos tenham múltiplos modelos e andaimes de diferentes
técnicas de autoavaliação para que possam identificar e escolher aqueles que são ótimos.

Cópia de documento digital impresso por Gildasio Pequeno (2018201520220123) em 16/04/2021 14:45.

Documento Digitalizado Público
Dissertação - versão final
Assunto: Dissertação - versão final
Assinado por: Jeferson Moriel
Tipo do Documento: Documento Comprobatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
Jeferson Gomes Moriel Junior, DIRETOR - CD0003 - RTR-DPG, em 16/04/2021 13:25:18.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/04/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 96969
Código de Autenticação: 3dc0637e47

Página 1 de 1

