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Introdução histórica

A origem da palavra "tele" (de tele-ensino, assim também designado o ensino à distância) vem do

grego, que significa "ao longe", ou nosso caso, "à distância".

A educação à distância não surgiu no vácuo, tem uma longa história de experiências, sucessos e

fracassos. A sua origem remonta já longe, das cartas de Platão e das epístolas de São Paulo. Avançando um

pouco mais no tempo, há já registos de experiências de educação por correspondência iniciadas no final

do século XVIII, e com largo desenvolvimento dos meados do século XIX (chegando aos dias de hoje a

utilizar meios que vão desde os impressos a simuladores on-line, em redes de computadores, avançando

em direcção da comunicação instantânea de dados em formato de voz e imagem, suportada por fibras

ópticas ou mesmo via satélite).

Este tipo de educação já é usado com grande repercussão em dezenas de países, desde a Rússia,

onde há programas que se iniciaram em 1850, até aos Estados Unidos, passando por França, Alemanha,

Inglaterra, Espanha, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Moçambique, Angola, Nigéria, Zaire, Filipinas, Nova

Zelândia, Austrália, China, entre muitos outros.1

• 1. ANDRADE, Pedro. Introdução Histórica. Disponível em: <http://student.dei.uc.pt/~pandrade/sf/>. Acesso em: 
01 Dez. 2008. 
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Definição de Ensino à Distância

• É todo processo de ensino e aprendizagem em

que alunos e professores estão separados no

espaço e por vezes, também no tempo, sendo

que este todo este processo é mediado por uma

tecnologia de comunicação.2

2. BEMVINDO ao ensino à distânia Disponível em: <http://www.ensinodistancia.com/>. Acesso em: 01 Dez. 2008. 
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WWW

• A WWW (Internet) foi fundamental para o

crescimento e aperfeiçoamento do ensino à

distância, tendo como consequência a sua maior

utilização por todo o mundo.

• A Internet estreita a distância e permite que o

aluno e docente estejam quando, como e onde

quiserem tanto e ensinar como a aprender.
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Os elementos do ensino à distância  (Preti 1996):

• Distância física entre docente-aluno;

• Estudo individualizado e independente;

• Processo de ensino-aprendizagem mediatizado;

• Uso das novas tecnologias;

• Comunicação Bidireccional.3

3. RURATO, Paulo; GOUVEIA, Luís Borges. Contribuição para o conceito de ensino a Distância: Vantagens e Desvantagens da sua
Prática. Disponível em: <https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/563/1/85-91FCT2004-3.pdf>. Acesso em: 02 Dez.
2008.
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O porquê?

A existência desta forma de ensino nos dias

de hoje é justificado devido ao surgimento das

novas tecnologias, da globalização, Internet e

da falta de tempo, isto é, da necessidade de

conseguirmos utilizar o tempo a nosso favor,

até no que refere-se ao estudo.
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