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Resumo 

 
   A mudança de paradigma da aprendizagem centrada no professor para a aprendizagem centrada no aluno corresponde a 

uma mudança significativa dos papéis que cada um dos intervenientes (docente/discente) tem na sua implementação.  

   A abordagem centrada no professor, e tanto quanto me é dado conhecer, predominante no ensino de unidades curriculares 

da área da matemática, nas licenciaturas de 1.º Ciclo, na Universidade de Aveiro, coloca, primordialmente, o professor, na 

sua prática docente, como um transmissor e avaliador de conhecimentos, cabendo ao estudante o papel de escutar, 

escrever, ler e de se envolver nas discussões sobre o(s) tópico(s) versado(s) (ensinados) que porventura se venham a 

desenrolar, numa dinâmica de trabalho em sala de aula do tipo explicação/discussão/execução. Esta abordagem associa 

aprendizagem a compreensão e mecanização. 

   A abordagem centrada no aluno apoia-se na posição construtivista segundo a qual os aspetos fundamentais do 

conhecimento são construídos pelo próprio indivíduo em interação com o meio e em atividades orientadas por objetivos. 

Nesta abordagem o professor passa a ter, fundamentalmente, um papel de moderador numa dinâmica de trabalho em sala 

de aula, por (pequenos) grupos, do tipo compreensão-mediação/aplicação associando a aprendizagem à compreensão e 

utilização da matemática. 

   Serão estas abordagens mutuamente exclusivas? Que papel desempenha, cada uma delas, na chamada aprendizagem 

em profundidade (deep learning)? Que distância vai entre o idealismo de uma abordagem centrada no aluno e a sua prática e 

efetivo impacto? Como explicar e transpor a resistência a esta abordagem, tanto por parte de docentes como de discentes? 

   Mudanças relevantes só ocorrem quando algo de muito perturbador acontece e levam tempo a serem apreendidas. Até lá, 

navega-se em mar revolto. Com esta palestra, esperamos contribuir para que mesmo sentindo o canhão da Nazaré a nossos 

pés consigamos linhas de orientação que nos façam seguir no rumo certo. 
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