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O ano de 2020 foi 
realmente desafiador!

Quantas coisas aprendemos em um curto espaço de tempo, não é 
mesmo?! 
Só para dar um exemplo, vamos fazer um exercício mental:

“Quanto ao futuro, não se trata de 
prevê-lo, mas sim de torná-lo possível.”

Imagine-se na sala de aula no ano 
de ����� você utilizando o seu 
celular em sala. Qual seria a reação 
do professor nessa época?

Agora, estamos em ����, você 
consegue se imaginar não 
utilizando a tecnologia em seu 
aprendizado?

O exercício trouxe para você a ideia de que as mudanças ocorreram de 
maneira muito rápida e inesperada? 

Há uma frase que encaixa perfeitamente nessa situação:
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Realmente,  é preciso ter ousadia para enfrentar as mudanças que fazem parte de 
todo e qualquer processo de desenvolvimento, tanto individual, como social e 
material. Se pararmos para pensar, a vida é feita de fases e ciclos. Em alguns 
momentos, nos sentimos capazes de enfrentar os desa�os, em outros esses 
“muros” parecem instransponíveis.

É o que 
chamamos de CRISE. 
Mas, afinal, 
o que é crise?

Crise vem do grego ������� cujo signi�cado é julgamento, decisão. Trata-se, então, 
de um momento decisivo em determinada situação percebida como algo crucial 
para a realização da mudança. Mudança, essa, que causa impacto em nossa 
maneira de perceber o mundo, como também em nosso comportamento. Isto 
possibilita nossa APRENDIZAGEM.

Agora vamos ao que interessa!

Este é um Manual de Etiqueta, correto? Mas não é um simples manual de etiqueta, 
é um manual de etiqueta para o mundo virtual. Também chamado de Netiqueta!

Ele foi construído na intenção de auxiliar nesse momento de tantas mudanças, 
principalmente no que diz respeito ao comportamento no mundo virtual.
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Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, tenho outra pergunta para 
fazer:

Você sabe 
o que é 
CIDADANIA 
DIGITAL?

Também chamado de ��������������� refere-se ao uso da tecnologia de forma 
responsável e consciente quanto aos nossos direitos e deveres nesse ambiente. A 
cidadania digital não está longe do que entendemos como a prática da cidadania 
real, com seus códigos de convívio, valores, proteção e respeito consigo e com os 
outros.
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Para o autor, há 9 pontos que envolvem a cidadania digital:

1. Inclusão digital
2. Comércio digital
3. Comunicação digital
4. Alfabetização digital
���	� �	���� � ����������
6. Lei digital
7. Direito e responsabilidade digital
8. Segurança digital

Etiqueta 
digital
Tudo o que você quis 
saber sobre o tema e não
teve coragem de perguntar!

Até agora já conversamos sobre o intenso processo de aprendizagem, 
ocasionado pela mudança para o mundo virtual, como também descobrimos que 
há o termo cidadania digital, que nada mais é do que o uso consciente da internet 
de maneira responsável e privilegiando a convivência.

A “netiqueta”, nome dado para a etiqueta digital, é um dos nove pontos que 
compõem a cidadania digital e além de auxiliar no bom convívio virtual com 
familiares, amigos e público em geral, também pode ser usado para o seu 
processo de aprendizagem, incluindo em sala de aula.

Se você, assim como eu, frente a tantas mudanças em nossa realidade, se sente 
num episódio de uma série de �cção-cientí�ca das bem “criativas”, presta atenção 
nessas dicas! Elas serão úteis para você se manter seguro e con�ante até o �nal da 
“temporada”. ;)



regras de
como se 
comportar 
em salas de
aula virtual



Câmeras sempre ligadas! 
Você já conversou com alguém que �cou durante a conversa de olhos fechados, 
ou então, não olhando para você? A sensação é muito ruim, não é mesmo?! Parece 
que o que falamos não é importante, além de �carmos na dúvida se a informação 
realmente foi entendida. Falar com um grupo sem ver as pessoas dá uma 
sensação de que você está sozinho “ na sala”, falando para pessoa alguma.

Microfones desligados em momentos importantes! 
Daí você está numa explicação superimportante e o cachorro do seu colega 
resolve latir, ou pior! Sua mãe resolve conversar com você e todo mundo ouve! Há 
momentos em que o microfone deve �car desligado com a intenção de não 
provocar “ruídos” na comunicação, não disputando a atenção com o professor, por 
exemplo. Mas é claro que há outras ocasiões em que o uso de microfone é 
ESSENCIAL, como por exemplo, quando você está trocando ideias com seus 
colegas ou professores.



Uso de chat nas plataformas! 
Se você não estiver usando o chat para os assuntos que correspondem 
diretamente aos conteúdos das atividades, há um grande risco de você estar 
contribuindo para as famosas “conversas paralelas”. Apesar de ser legal fazer 
comentários para a turma ou para o seu amigo, as conversas paralelas dispersam 
demais e prejudicam a sua aprendizagem.

Privilegiar a boa comunicação. 
Este é um combo na verdade, uma vez que a comunicação é feita por vários 
sentidos, como a audição e a visão, por exemplo. Dessa forma, para se manter 
uma comunicação assertiva, é importante se fazer entender. Como? Utilizando os 
recursos como microfones, câmeras, chat e o próprio whatsapp como os seus 
“aliados”.



Respeito à privacidade. 
Aulas em casa são um desa�o à parte, não é mesmo? E privacidade é um conceito 
que muda de acordo com a forma como você lida com as questões ao seu redor. 
Há pessoas que não se sentem à vontade em expor a sua casa, ou quarto, um 
ambiente tão íntimo, para pessoas que não são tão próximas, por exemplo. A 
dica? Use os backgrounds possíveis nas plataforma de reunião. Mas cuidado! 
De�nitivamente o momento da aula não é a ocasião mais adequada para escolher 
um fundo legal. Certo?

Excesso de intimidade. 
O contrário também pode ocorrer! Assim como há pessoas que se preocupam 
com exposição, há outras que não se importam. É aqui que mora o perigo! O 
excesso de exposição e intimidade pode, por vezes, trazer constrangimento às 
pessoas e à você mesmo, é o famoso “mico”. A dica aqui é evitar “passear” pelos 
cômodos de sua casa com o seu celular ou qualquer outro aparelho em momento 
de aula. 

Animais de estimação e irmãos pequenos ���������������������
��������������
Pets e irmãos pequenos são muito fofos. além de curiosos! Às vezes não resistimos 
em querer mostrar ao mundo o “grau de fofurice” de ambos. Mas cuidado! 
Haverão momentos que interromper a aula não será adequado, por mais que seja 
por uma “boa causa”.

Postura. 
Você já parou para pensar que nos comportamos de maneira diferente 
dependendo do ambiente em que nos encontramos? Por isso que precisamos 
�car atentos à nossa postura quando estamos em aula online. O cérebro pode ter 
um “tilt” se pensarmos que estamos em casa e ao mesmo tempo em aula, não é 
mesmo? Sendo assim, �car atento e se perguntar como você estaria se 
comportando em sala de aula é uma boa dica para manter a postura.



Entrada e saída da “sala”. 
Sim! A sala de aula virtual também se assemelha, nesse critério, com uma sala 
presencial.  Basta pensar em como você normalmente entrava na sala de aula em 
sua escola. Gritando? Interrompendo os colegas? E como você se despede? Ou 
quando precisa ir ao banheiro? Simplesmente sai sem comunicar o professor? 
Então não esqueça de avisar que precisará, se for o caso, se ausentar por um breve 
período. Pode ser até pelo chat! Chegou atrasado por algum motivo ou precisará 
sair mais cedo? Mesma indicação. E não esqueça, microfone desligado e câmera 
aberta ao entrar na sala.

Prioridades em aula. 
Outra dica importantíssima! Como já mencionamos, os limites entre o que é 
momento de aula e o que é momento de “�car em casa” �cam um pouco tênues e 
difíceis de perceber. Inclusive, podemos confundir o uso de tecnologia para o 
aprendizado com o uso de tecnologia para o lazer. A�nal de contas, a internet tá 
aí, à nossa disposição, não é mesmo?! Aqui é importante entender o que são as 
suas prioridades no momento, como também, vale a pena fazer um exercício de 
ampliar a perspectiva: já pensou como �cam os seus colegas e professores ao 
perceber que você não está com a atenção voltada ao que realmente importa?



Vestimenta para a aula. 
Como estamos num ambiente de aprendizado em grupo, a escolha da 
vestimenta é muito importante. Ao escolher um “uniforme” adequado para a sala 
de aula você já vai treinando o seu cérebro a entender que o momento é de 
aprendizado e não de descanso, por exemplo.

Pontualidade. 
Assim como nas aulas presenciais, a pontualidade on-line também é muito 
importante para o bom andamento e desenvolvimento das aulas, por isso, nada 
de ligar o computador ou celular, no momento exato de iniciar a aula. Prepare-se 
com alguns minutos de antecedência, evitando, inclusive, imprevistos!

É importante lembrar que as aulas virtuais podem ser algo que surgiu de maneira 
inesperada e inovadora! Porém, elas usam como base as regras de convivências às 
quais já conhecemos. 

Sabe aquela placa encontrada em obras?
ESTAMOS EM CONSTRUÇÃO.

Ela também vale para as netiqueta. À medida que vivenciamos e aprendemos, 
outras dúvidas e desa�os aparecem e, assim, vamos construindo algo novo. Por 
isso, não deixe de conversar com seus colegas ou os professores quando dúvidas 
ou impasses de como agir no mundo virtual existirem. A�nal.....
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Eu sei! Eu sei! Às vezes temos consciência de determinadas situações e de como 
deveríamos preceder (CIDADANIA DIGITAL), porém, em alguns momentos e por 
determinados motivos, apesar de sabermos exatamente o que fazer, nossas 
emoções e sentimentos nos conduzem para uma outra direção.
Veja a seguinte história:
Fulano é aluno do nono ano e está estudando no PBA. Ele é super antenado em 
tudo que envolve tecnologia! Adora aprender coisas sobre essa área e recebeu as 
mudanças de 2020 de aulas presencias para remotas com muito entusiasmo, 
a�nal, ele nunca teve di�culdades no mundo virtual! Sabe fazer amigos como 
ninguém, tem uma conta no Discord e lá se encontra com amigos para jogar e 
ouvir músicas. De repente, com o passar do tempo, Fulano foi participando cada 
vez menos das aulas e insistia em manter a câmera e o microfone fechados.  

���������
O que está acontecendo com Fulano?
�������������

Fulano, apesar de conhecer e gostar do mundo virtual não estava acostumado a 
ver sua imagem nas plataformas virtuais. Acrescente o processo da própria 
adolescência onde ocorrem mudanças abruptas, especialmente em nossa 
aparência física e teremos alguém que não se sente motivado a abrir a câmera!

���������
O que você acredita que Fulano deveria fazer?
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Você consegue perceber que a real questão não é a plataforma digital, mas como 
Fulano está lidando com a sua autocon�ança e autoimagem?

Sabemos que a adolescência traz muitas mudanças, inclusive as corporais! 



Nós crescemos, a pele muda, o cabelo �ca diferente, a voz se altera, aparece 
aquela espinha na ponta do nariz!
Dependendo de como nos relacionamos, por vezes podemos dar mais prioridade 
à nossa imagem pessoal do que às nossas relações ou até mesmo aprendizados.
Mas daí, eu te pergunto, será que só você possui essas inseguranças e desa�os? 
É aí que entra 2 conceitos superbacanas que auxiliarão você nessa prática à 
netiqueta.

Empatia e 
autoempatia
������� – é a capacidade socioemocional de ampliarmos nossas perspectivas 
usando o outro como contraponto. Entendermos o que o outro sente e pensa por 
meio da capacidade de compartilhar emoções e pensamentos. Você é empático 
quando TENTA entender o que o outro sente e como pensa sem julgamentos.
����������� – é a consciência de seus sentimentos e suas necessidades. É saber 
respeitar-se! Envolve AUTOCONHECIMENTO. Pode-se dizer que é a empatia 
voltada para si.

Para despertar e 
desenvolver a sua 
AUTOEMPATIA, 
você deve re�etir nessas 
2 perguntas:
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Vamos voltar ao Fulano. 
Se ele �zesse essa pergunta a si mesmo, o que descobriria a seu respeito?

Às vezes possuímos conceitos muito enrijecidos acerca de nós mesmos, como por 
exemplo, não acreditar que temos potencial para lidar com as mudanças, ou que 
as aulas remotas de�nitivamente não são para nós!

Esses pensamentos chamam-se CRENÇAS LIMITADORAS e são pensamentos que 
tomamos como verdades absolutas e, à partir daí, sentimos emoções que as 
con�rmam. 

É como se elas se retroalimentassem, criando um ciclo que podem gerar 
desmotivação à mudança!

Veja um outro ciclo possível:
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Que emoção o ciclo pode gerar?  É diferente da desmotivação?

“Para onde você está correndo?
Não sabe que o céu está dentro de você?”
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Talvez você esteja se perguntando: 
������������������������������������������

Ainda há um caminho a ser percorrido e não há fórmula alguma para se prever o 
que acontecerá. 

Sabe-se apenas que os conhecimentos adquiridos nessa fase nos fazem repensar 
uma série de coisas: nossas relações, nossas maneiras de compreendermos o 
mundo, nossas relações com o próprio mundo, novas oportunidades de 
convivência e, principalmente, novos métodos de aprendizado.
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“tudo passa: NÃO é possível se banhar duas 
vezes num mesmo rio”

����������

���
������	� ����������



�����������

A pandemia cria novas etiquetas digitais: como se comportar nas aulas online?

https://www.unifor.br/-/pandemia-cria-novas-etiquetas-digitais-como-se-comportar

-nas-aulas-online->

Cidadania digital: como trabalhar na escola? 

<https://escolasexponenciais.com.br/tendencias-e-metricas/cidadania-digital-como

-trabalhar-na-escola/>
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O que é essa tal de cidadania digital? 

<https://novaescola.org.br/conteudo/12617/o-que-e-essa-tal-de-cidadania-digital#:

~:text=Cidadania%20digital%20%C3%A9%20o%20uso,que%20surgem%20ao%20

nosso%20redor.>
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