
RESUMO 

Nem a propósito poderia tão conhecido filósofo ter abordado melhor o problema base do 
ensino secundário actual. Qual visionário da antiguidade, pôs o dedo na causa principal 
do actual insucesso escolar! Será que o problema é dos alunos? Serão eles, agora, menos 
intelectualmente dotados do que antes? Não são certamente! O problema é que o ensino, 
não tendo acompanhado a evolução tecnológica com paralelismos pedagógicos, continua 
a insistir fortemente em aulas expositivas onde o ouvir prevalece sobre todos os outros 
sentidos. Já naquela altura, quase 500 anos antes de Cristo, Confúcio dizia, “Ouço e 
esqueço (...)”, e é isso que acontece sobretudo nos nossos dias. Os múltiplos estímulos 
dos meios de comunicação, tecnologias da informação e da comunicação, levam a uma 
total obsolência dos métodos expositivos convencionais, com a consequente 
desmotivação por parte dos alunos que, quando ouvem, logo esquecem... 

Nos nossos dias, e mesmo já no milénio passado, se tinham descoberto as potencialidades 
do ensino baseado nos meios audiovisuais (com especial foco no visual), ou seja “ (...) 
vejo e lembro (...)”. Contudo, a memória só por si não é mecanismo de inteligência, pelo 
que só combinada com uma prática directa permite, finalmente, o objectivo de todo o 
ensino – a aprendizagem (“ (...) faço e compreendo”).  

É neste sentido que nos propomos a apresentar este projecto: Sistema de Aprendizagem 
Baseado no Ensino Real.  

O que pretendemos é efectivamente a criação dum sistema de aprendizagem, como já há 
muitos, com técnicas de E-Learning onde a prática é técnica corrente no estudo, mas cujo 
núcleo principal seja o acompanhamento da evolução do aluno dentro desse sistema, por 
forma a aferir o real estado de aprendizagem do aluno nas matérias em questão. Como 
este núcleo debita propostas de metodologias de estudo baseadas nas dificuldades reais 
do aluno, tal como se descreve mais adiante, ascende a um nível de classificação 
diferente do simples e mais corrente sistema de E-Learning, entrando no domínio do 
“ensino para o saber real”, onde o que importa não é a matéria dada mas sim a matéria 
aprendida.  

Assim, desde cedo os alunos começam a adquirir a capacidade de desenvolver o 
raciocínio e a aquisição de novos conhecimentos de acordo com as suas potencialidades. 
Não faz sentido, nos nossos dias, continuar a “marcar o passo de aprendizagem” para 
todos os alunos pelo aluno mais lento. O aluno toma consciência, pela prática, que é ele 
que tem que fazer e desenvolver o seu trabalho, dependendo gradualmente cada vez 
menos do próprio sistema rumando para a autonomia na aprendizagem, ou seja, a 
autoformação1. O professor, será agora um elemento fundamental não para mostrar 
soluções mas sim caminhos.  

ABSTRACT 

There is no doubt that that great philosopher was the one who best approached the 
problem which lies underneath the present secondary school system insuccess. Just like a 
visionary of ancient times, he identified the main cause of present school failure. Are the 



students the ones to blame? Are they intellectually less capable than before? They are 
certainly not! The problem is that the main teaching methods insist on expositive lessons 
where “hearing” prevails among other activities; present teaching methods haven’t 
followed the speed of technological evolution with expected pedagogical parallelisms. 
Already around 500 years BC (Before Christ) did Confucius say: “I hear and forget”, 
which is exactly what happens in most school situations. The multiple stimuluses of the 
media, information technologies and means of communication have led to a total 
obsolescence of the conventional explanatory methods with a consequent students 
demotivation who “hear and forget”. The potentialities of teaching methods based on 
audio visual aids, with special emphasis of the visual ones, i.e. “I see and remember”, 
were already discovered in the past millennium and gained importance at present times.  

However, memory is not an intelligence mechanism on its one, so, only combined with 
direct practice can it lead to the final goal of teaching which is learning “I do and 
understand”.  

Considering all this, we intend in this projectwork to present the results of a learning 
system based on real teaching. We would like to create a teaching method with special E-
learning techniques, being practice the most relevant activity. Its main core is the special 
attention given to the student’s evolution within that system, in order to evaluate the real 
state of Learning on different subjects. As this core provides varied proposals of study 
methodologies based on the student’s real difficulties, as it is described further ahead, it 
should be classified on a different scale from the simple and more common E-learning 
system, entering in the domain of “an education towards real knowledge”, where what 
really matters is what is learnt rather than what is taught.  

This way the students start to acquire from the very beginning the skill to develop their 
own reasoning power and learning strategies according to their capacities.  

It doesn’t make sense to keep on levelling the class teaching rhythm according to the 
slowest student’s pace.  

Within this system the student becomes aware through practice that he is the one who has 
to do his work and evolve, depending less and less on the teaching system, heading to a 
learning autonomy, i.e., to a “self-education”. The teacher won’t be the fundamental 
element to give solutions but the one who will give and show different ways.  


