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Apresentação

        Este E-Zine é o produto final da pesquisa : 
Contribuições do Design Universal para 
Aprendizagem à prática educativa inclusiva: 
um estudo no âmbito da alfabetização e 
multiletramentos, do Mestrado Profissional em 
Educação da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul -USCS, sob a orientação da 
professora Dra. Elizabete Cristina Costa 
Renders. 
     A proposta é apresentar alguns conceitos 
sobre o Design Universal par 
Aprendizagem    (DUA), sugerir alguns recursos 
multimodais para o planejamento com base nos 
princípios do DUA. 
       
           
 



O que é um Zine? 

Zine é um gênero linguístico 
popular, de linguagem fácil e 
acessível. É utilizada por 
pessoas comuns que desejam 
divulgar um trabalho, com 
diferentes objetivos

As Zines, em geral, eram publicações artesanais. 
Mas, com o advento da tecnologia, este gênero 
ganhou suas versões digitais, alcançando muito 
mais espaço na sociedade. 

Nosso objetivo com esta E-Zine é difundir os 
princípios do design universal para 
aprendizagem e sua relevância para um 
planejamento curricular que prime pela 
acessibilidade curricular. 
O conteúdo apresentado a seguir, portanto será 
disponibilizado no formato de uma e-zine que 
poderá ser acessado pelo link abaixo:  
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Este e-zine foi pensado como um 

material de apoio na elaboração 

do planejamento com base nos 

princípios do Design Universal 

para Aprendizagem (DUA). 

Acreditamos que está abordagem 

oportuniza ao professor um 

trabalho na perspectiva dos 

multiletramentos. 
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O Design Universal é um conceito 
que surgiu na arquitetura . A 
proposta era, ou melhor, é tornar os 
ambientes acessíveis a todos , não 
apenas adaptando os espaços, mas 
projetando espaços que atendam as 
diferenças, respeitando postura e 
mobilidade dos indivíduos. 
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Vamos a 
uma 

metáfo
ra...



Na semana passada Ana fez aniversário e 
convidou alguns amigos para jantar em sua 
casa. Entre seus amigos haviam dois que eram 
vegetarianos, um não comia glúten e outro 
não  consumia alimentos de �igm animal. 
Então, conhecendo os hábitos de seus 
convidados, Ana planejou seu jantar. 
Ana preparou uma massa utilizando farinha 
de arroz, um molho de tomate com carne que 
colocou na metade. 
Como so�emesa, Ana serviu bolo de chocolate 
sem farinha. Algusn convidados escolheram 
comer com s�vete de baunilha, outros não. 
No fim, não foi tão trabalhoso preparar um 
jantar que todos pudessem aproveitar. 



Design Universal para Aprendizagem  

DUA

O Design Universal para Aprendizagem (DUA) é 
uma abordagem de ensino que propõe ao 
professor o uso de diferentes estratégias e 
recursos para atender às necessidades dos 

alunos. Considera a variabilidade dos alunos, 
oportunizando que todos e cada um aprendam, 

respeitando o ritmo, interesses e estratégias 
individuais. 



Vamos compreender um 

pouco a abordagem DUA

A base conceitual  do DUA está nos 
estudos da Neurociência Moderna 

como uma ciência que estuda o 
funcionamento do cérebro.  

Compreender como nosso cérebro 
aprende,  ou melhor como nós 

aprendemos é muito importante.  
Cada estímulo oferecido ao aluno ,  o  
professor está oportunizando que o 
cérebro crie  novas sínapses,  novas 

conexões que permitem ao sujeito se 
desenvolver e  aprender.  



O DUA PROPÕE

- Múltiplas formas de 

representação 

- Múltiplas formas de 

expressão/ação 

- Múltiplas formas de 

engajamento



As redes neurais

É  por onde o cérebro 
recebe as informações 

do ambiente e 
transforma essa 
informação em 
conhecimento.

É a parte do cérebro que 

planeja, organiza e propõe 

as ações no meio 
ambiente.

´́E a parte do cérebro que 

monitora o ambiente 

interno e externo definindo 

as prioridades, monitorando 

e envolvendo o educando 

com a aprendizagem.



Múltiplas : 
representações, 
estratégias, 
engajamento

MULTILE
TRAMENTO



Multil
etra

mentos  

Textos multim
odais

 
O conceito de Multiletramentos apresentado por Rojo e 
Almeida amplia o conceito de Letramentos múltiplos, 

pois além de tratar da multiplicidade de práticas 
letradas socialmente aceitas ou não, oportunizar aos 

alunos o acesso à cultura de textos escolares, valoriza a 
cultura externa à escola, que muitas vezes é a mais 

próxima do educando. 
O trabalho com textos multimodais favorece a 

ampliação de um repertório linguìstico e, ao mesmo 
tempo,  valoriza a cultura individual dos educandos.  

 
Para conhecer mais acesse: 

 
https://youtu.be/iDu6TvO4svU 

Multiletramentos - Entrevista com Roxane Rojo

https://youtu.be/iDu6TvO4svU


Alguns exemplos de 
textos multimodais

1

2

3
4



Organizando o planejamento 

Inventário

Com base nos princípios e diretrizes do DUA, 
iremos sugerir um modelo de construção de um 
planejamento inclusivo.

Redes de Reconhecimento 

(o que aprender?)  

* Percepção

* Linguagem 

* Compreensão 

 

Redes de Estratégias 

(o como aprender?) 

* Ação física 

* Expressão e comunicação 

* Funções Executivas

Redes Afetivas 

(o por quê aprender? ) 

* Interesses 

* Apoio ao esforço 

* Antecipação e regulação
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VALORIZAR



Estrutura para um 

planejamento

Componente curricular 

      (Defina) 

Objetos de 

aprendizagem  

(Escolha) 

 

 Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

(Aponte) 

 Conteúdo 

(Defina)

Situação didática  

(na perspectiva dos 

multiletramentos)



Podemos pensar na elabor

partir dos seguintes



ração do planejamento a 

s princípios do DUA



Para saber 

mais ...

Design Universal para 
Aprendizagem 

https://www.youtube.com/watch?
v=fsYuXqqiQRA

Desenho Universal para 
Aprendizagem - Long Story 

Shortz 
https://www.youtube.com./watch?

v=9rSR0TOi4-o



?

htpps://include.wp.worc.ac.uk/

https://www.cast.org/

Estes sites trazem artigos e outras publicações sobre ações 
realizadas por pesquisadores sobre a aplicação do DUA nas 
estatégias de ensino e atendimento aos  estudantes com 

deficiência. Estas propostas podem ser aplicadas no cotidiano 

das aulas, o que auxilia os professores na elaboração de seus 
planos de ensino.
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