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O uso da plataforma Moodle 
para EAD

Em nossa proposta de trabalho, fez-se a eleição de minimamente detalhar e conceituar aspec-
tos da plataforma interativa do objeto analisado, por isso, essa parte dedica-se ao estudo da 
plataforma Moodle. 

Moodle é uma sigla que responde ao nome “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment”, que traduzido para o português responde a algo como Ambiente de Aprendiza-
gem Dinâmico Baseado em Objetos.

Existem vários softwares para desenvolver cursos e atividades a distância, contudo é impor-
tante lembrar que a modalidade de ensino a distância não se dá exclusivamente em ambientes 
mediados pelo computador e pela Internet. Um exemplo é o dos já citados cursos por corres-
pondência, que fazem uso de apostilados e cartas enviadas pelo correio. 

A escolha do programa para a estruturação de um curso online depende muito do objetivo 
do curso e atividades que nele serão desenvolvidas. Como muitos desses softwares são pagos 
ou têm exigências é preciso avaliar qual a disponibilidade financeira e/ou tecnológica que 
o proponente do curso tem. Muitos programas também exigem configurações de sistemas 
operacionais que deverão ser apresentados aos alunos. Não adianta, por exemplo, estruturar 
um curso com grandes exigências de configuração se o público dele têm computadores com 
configurações básicas.
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No caso da Especialização em Saúde da Família, a escolha feita foi a plataforma Moodle – 
provavelmente um dos sistemas de ensino online com maior número de usuários do mundo. 

Gratuita, a plataforma Moodle é gratuita e construída como um software livre. Ou seja, sua 
utilização e atualização (configuração e reconfiguração) são garantidas e disseminadas livre-
mente, garantindo sua permanente modernização. Para utilizá-lo, contudo, é preciso instalá-lo 
em um servidor que deve permanecer ligado 24 horas por dia. 

Estrutura básica de gestão do moodle

Administrador Quem coordena a configuração da ferramenta.

Designer instrucional Quem cria e garante unidade para as atividades.

Professores Quem planeja e desenvolve as atividades.

Tutores Quem acompanha os alunos no cotidiano.

Ao administrador, cabe a função de determinar e gerir quem são os utilizadores do curso, 
criar disciplinas, determinar módulos (atividades e blocos), gerir aparência do site e a página 
inicial do curso, criar modelos e gerar relatórios de utilização da plataforma e das ações nelas 
empreendidas, editar aparência (layout) e manter atualizada a versão do Moodle. 

Já ao designer instrucional, cabe o objetivo de configuração da disciplina, gestão de alunos e 
se necessário dos grupos, analisar relatórios, adequar a linguagem e a estrutura das atividades 
e publicações, montar tutorais de apoio, instrumentalizar os professores na elaboração das 
tarefas, gerenciar e organizar o sistema de arquivos (biblioteca e materiais do curso), moderar 
o fórum, garantir a execução das tarefas de alunos e professores e, fundamentalmente, acom-
panhar o desempenho e dificuldades dos alunos do curso. 

Aos professores cabe planejar e pensar atividades a distância para os alunos. 

Já os tutores devem acompanhar os alunos – tanto na execução das tarefas, quanto no aten-
dimento de dúvidas e construção do conhecimento referente às determinadas disciplinas. Seu 
papel, de fundamental importância, será mais bem elaborado a seguir.

Ferramentas

Existem diferentes ferramentas que permitem que os dois tipos de comunicação 
auxiliem o processo de ensino e aprendizagem. Cada ferramenta desempenha 
um papel técnico e pedagógico específico, que precisa ser escolhido em diálogo 
permanente com a estrutura e objetivo do curso ou metodologia de ensino, bem 
como dos “estilos” e funções estabelecidos para os tutores, professores e mode-
radores. Tais ferramentas – síncronas e assíncronas – são apresentadas a seguir de 
acordo com as nomenclaturas que recebem na plataforma Moodle.
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No Moodle há uma imensa gama de atividades que podem ser desenvolvidas. Muitas simulam 
ambientes presenciais. Contudo, certamente o ideal é que não apenas se replique as atividades 
de um curso presencial, mas que se invista na criação e desenvolvimento de atividades possíveis 
apenas na virtualidade e congregando elementos como assincronicidade, comunicação muitos 
para muitos e claro, colaboração. 

Na plataforma é possível trabalhar com recursos individuais e em grupos, simulando coletivos 
de trabalho ou ainda algo como o equivalente a turmas em uma escola. 

Papel do tutor

A palavra tutor remete ao exercício de proteção, tutela. Na EaD, a característica fundamental 
da tutoria é a de fomentar o desenvolvimento da autonomia, da organização e da apren-
dizagem do aluno – que geralmente está acostumado com a presença física, face a face, do 
educador. O tutor na educação a distância torna-se o elo entre o aluno e a instituição, e cabe 
a ele diminuir a distância e o isolamento físico do tutorado em relação aos colegas e demais 
personagens de um curso. Para estabelecer essa relação de confiança, é necessário conhecer 
os procedimentos e metodologias do curso ao qual pertence, além de ter claros os fundamen-
tos da formação a distância, as funções que deve cumprir e estratégias a utilizar na mediação 
pedagógica.

O tutor, em ação educativas como a do objeto de estudo, possui ou deve possuir as seguintes 
características:

• Capacidade de liderança;

• Capacidade comunicativa;

• Atitude e habilidade para o trabalho em grupo;

• Atitude crítica, inovadora e propositiva; 

• Disposição para a formação e atualização permanente;

• Disposição para autoavaliar-se e ser avaliado.

A prática da tutoria requer a formação de vínculo em duas dimensões: do tutor com o partici-
pante do curso, e do tutor com o coletivo de participantes no seu respectivo grupo. Uma vin-
culação individual e coletiva, expressa, entre outros elementos, pela assiduidade no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), mediação de conflitos, encaminhamentos dos questionamen-
tos, construção de sínteses no AVA – que possibilitam uma visão integradora das discussões 
em curso. Podemos então citar as seguintes tarefas como atribuições do tutor:

• Verificar se todos os participantes de seu grupo estão com perfil completo, foto e acesso 
inicial no AVA realizado. 

• Ler e estudar os materiais didáticos, procedimentos e recursos tecnológicos e de comuni-
cação presentes no AVA.

• Acessar o AVA diariamente e interagir nos fóruns das unidades sempre que necessário.

• Utilizar exclusivamente os canais de comunicação disponíveis no AVA para contato com 
os participantes do grupo, a fim de garantir registro da comunicação e respaldo à ambas 
as partes.
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• Verificar o acesso dos participantes de seu grupo aos conteúdos e atividades do AVA. Caso 
não tenham feito, enviar comunicado para a necessidade da leitura para embasamento de 
discussões e participação nas atividades de avaliação. 

• Manter diálogo constante com os participantes, procurando não excedendo o limite de 
48hs para responder as mensagens enviadas por estes.

• Promover a sistematização e aprofundamento dos conteúdos veiculados por meio de co-
mentários, contextualização com o material didático, esclarecendo dúvidas, expondo con-
ceitos e soluções de problemas ao grupo.

• Avaliar as atividades do grupo.

• Mediar atividades do grupo de acordo com os objetivos traçados na proposta de aprendi-
zagem de cada atividade.

• Realizar as avaliações das atividades realizadas.
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Construção de atividades
no Moodle

Combinando ferramentas
O uso combinado das ferramentas do Moodle pode lhe auxiliar muito no planejamento das ati-
vidades. Quando apresentadas os diferentes recursos presentes na plataforma, é interessante 
do ponto de vista pedagógico relacioná-los para entender como estes podem funcionar juntos. 
Em um curso presencial, por exemplo, é normal oferecermos atividades que exigem debate, 
encontro de grupos, exposição e realização de uma atividade escrita individual, por exemplo. 
Nos ambientes online não é diferente; é possível pensar em atividades que exijam diferentes 
períodos e ações: um encontro em um chat para discutir sobre o tema tratado, uma enquete 
para que se escolha qual trabalho realizar, um fórum para discussão dos grupos e uma wiki 
para construção do trabalho coletivo. 

É claro que não algumas atividades não demandam o uso de múltiplas ferramentas e podem, 
em si, cumprir todos os objetivos de aprendizagem. Em alguns casos, o uso de uma mesma 
ferramenta em tempos distintos também torna o processo de aprendizagem mais rico. Um 
mesmo fórum com um tópico que reúna impressões sobre um tema antes da leitura do material 
e outro tópico após a leitura é uma estratégia interessante para trabalhar com paradigmas e 
visões sobre determinado assunto e rico no processo de autoavaliação da aprendizagem.
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Uso de grupos

Na plataforma Moodle, o conceito de grupos não é o de uma equipe de estudantes trabalhando 
em uma tarefa comum. Os grupos do Moodle se referem a “classes” separadas de estudantes 
que seguem um percurso de aprendizagem comum. Cada grupo pode ter, por exemplo, um 
diferente tutor ou professor.

Existem dois modos de funcionamento quando estão habilitados os grupos na plataforma:

Modo de grupos visíveis: os alunos de um grupo podem ver as mensagens em fóruns, as 
tarefas enviadas e outras atividades públicas realizadas por companheiros de outros grupos – 
porém sem participação em tais atividades. 

Modo de grupos separados: cada participante só pode ver ao seu redor os membros de seu 
próprio grupo. A existência de outro grupo pode inclusive ser desconhecida. As mensagens de 
fórum e demais atividades têm visualização restrita ao grupo.

O comportamento face aos grupos de cada recurso ou atividade do curso é indicado por ícones 
ao lado de cada ferramenta:

• Nenhum grupo: 

• Grupos visíveis: 

• Grupos separados: 

Quando os grupos estão ativados, uma nova opção aparecerá em cada página de gestão das 
atividades do Moodle. Tal opção permite selecionar todos os grupos ou apenas um deles para 
visualização da atividade e mesmo sua participação.

Ao visualizar essa opção, se pode especificar com que grupo se está trabalhando em cada mo-
mento. Em geral, o educador tem acesso a todos os grupos de estudantes.

Um uso interessante para configuração de grupos é o planejamento de atividades com dois 
ou mais momentos; em um ou mais momentos pode-se alternar uma atividade de grupos para 
outra sem divisão, onde todos terão acesso aos resultados de todos os grupos e com a possibi-
lidade de interação entre todos.

Por sua vez, os modos de grupos podem ser aplicados de forma global (todas as 
atividades do curso possuem mesmo modo), ou ainda individual, quando cada 
atividade pode ter um modo de grupo diferente ou mesmo não contar com divi-
são de grupos em determinada ferramenta.
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atividades principais
do Moodle

  Fórum
O fórum é um espaço que tem por objetivo favorecer a aprendizagem cooperativa. Essa apren-
dizagem é construída a partir da troca, da discussão, dos argumentos e contra-argumentos; 
enfim, da desconstrução e reconstrução do conhecimento estabelecido. Os temas são vistos e 
analisados por diversos pontos de vista. Não se busca uma resposta correta ou verdade abso-
luta no fórum. O confronto, a exposição das certezas e dúvidas trazem grande riqueza para 
quem está participando. Esse espaço pode parecer um tanto caótico, mas podemos associá-lo 
a uma conversa social entre amigos ou em um debate acalorado na sala de aula. As questões 
polêmicas, que por ventura existam, passam a ser essenciais para a aquisição de novos conhe-
cimentos. O segredo está na boa mediação.

A participação ativa do tutor nesse espaço, via de regra, é vital, e sua ausência pode ser inter-
pretada pelos participantes como abandono e isolamento.

O tutor deve estar atento ao seu papel de estimulador e orientador da construção de conheci-
mentos. Deve aportar o seu conhecimento teórico para auxiliar neste processo, estimulando o 
debate, corrigindo rumos e realizando sínteses nos fóruns.
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Os fóruns, dependendo da configuração do curso, podem ser avaliados (dão a possibilidade 
de atribuição de nota).

De acordo com o planejamento da atividade, o fórum pode servir como repositório de infor-
mações, registro de aprendizagem combinada com outras atividades ou até mesmo um espaço 
de socialização sem mediação docente (em muitos cursos conhecido como café virtual).

  Mensagens individuais 
Devem ser utilizadas quando o propósito da mensagem é alertar o estudante ou mesmo um 
colega sobre frequência, participação etc. deste nas atividades da plataforma ou dos espaços 
presenciais, além de comunicação que mereça preservar o estudante de exposição e constran-
gimento perante os colegas ou que não caibam em espaços coletivos de discussão. As mensa-
gens individuais não devem ser consideradas mensagens “íntimas” e devem ser elaboradas de 
forma cordial e de acordo com a conduta docente em ambientes de aprendizagem. 

  Lição
Utiliza-se uma lição quando é necessário oferecer aos participantes certa informação sobre o 
tema que se ensina. O conteúdo da lição pode ser dividido em partes a ser mostradas indivi-
dualmente. Cabe ao participante cumprir os requisitos de resposta para avançar à pergunta 
seguinte. Respostas erradas levam o participante ao ponto de onde parou; a outra parte, ou 
mesmo ao início da lição.

As divisões da lição são chamadas “páginas”.  O tamanho de cada página é ilimitado, mas de-
ve-se ter em mente seu uso adequado – é importante tentar não ultrapassar o limite da tela do 
computador.  Cada uma das páginas pode ter uma pergunta final que poderá dar acesso a uma 
nova página; ou mesmo ser apenas uma sequencia de textos divididos em páginas subsequentes.

A lição, dependendo da configuração do curso, pode ser avaliada (dá a possibilidade de atribui-
ção de nota). Vale destacar que para essa atividade a devolutiva do educador é fundamental.

  Base de dados
O módulo de atividades de banco de dados permite aos participantes criar, manter e pesqui-
sar em um banco de entradas de registros. O formato e a estrutura dessas entradas são quase 
ilimitados, incluindo imagens, arquivos, URLs, números e texto, entre outras coisas.

Uma base de dados pode ser uma interessante ferramenta para elaboração de portfólios ele-
trônicos, com o intuito de registrar os percursos de aprendizagem do grupo ou mesmo de cada 
participante de modo individual. 
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Outras possibilidades são a utilização da base de dados como mural da turma, espaço para 
apresentação de trabalho e repositório de textos e material multimídia alimentado por todos 
e com acesso disponível a todos os participantes da proposta. 

A base de dados, dependendo da configuração do curso, pode ser avaliada (dão a possibilidade 
de atribuição de nota).

  Escolha
O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e especificar opções de múltiplas 
respostas.

Resultados da escolha podem ser publicados depois que os alunos responderam, após uma 
determinada data, ou não.

Uma atividade de escolha pode ser usada:

• Como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um tópico;

• Para testar rapidamente a compreensão dos alunos;

• Para facilitar a tomada de decisões do aluno, por exemplo, permitindo os alunos votarem 
em uma direção para o curso.

  Questionário
Na plataforma Moodle, a atividade Questionário pode ser utilizada para configurar testes de 
conhecimento, que podem ser utilizados como provas ou como exercícios para que o aluno 
verifique se compreendeu determinado tema. Nesse módulo, o professor pode configurar di-
ferentes tipos de testes. Entre eles, o de múltipla escolha, verdadeiro ou falo, preenchimento 
de lacunas, etc. Novamente, assim como na atividade de Lição, o professor pode oferecer 
feedback automático para o aluno, apresentando, por exemplo, a resposta correta e uma ex-
plicação sobre a mesma. 

  Glossário
Glossários são recursos que permitem um canal de comunicação, produção e socialização 
colaborativa. Neste módulo, alunos podem criar uma espécie de enciclopédia ou dicionário 
colaborativo, na qual são expressos e ordenados termos e suas respectivas definições. 

Assim como no Banco de dados, o professor pode configurar o tipo de texto a ser colocado no 
Glossário, permitindo, inclusive que os alunos anexem arquivos às definições que desenvolverem.  
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O produto desse esforço torna-se então um instrumento dos próprios participantes que podem 
consultar as entradas criadas pelos colegas. O professor pode condicionar que as entradas 
precisam ser aprovadas antes de serem visualizadas por todos. 

Os alunos podem acessar as informações publicadas por filtros de pesquisa e existe uma fun-
ção que permite que toda vez que determinado verbete aparecer na plataforma ele seja auto-
maticamente linkado (conectado) ao Glossário. 

Há ainda a possibilidade de que alunos e professores comentem nas entradas dos colegas, 
dando feedback coletivo ao autor do material.  

Novamente, o professor pode criar o Glossário como atividade avaliativa, atribuindo nota às 
entradas dos participantes. 

  Wiki
O termo wiki vem do idioma havaiano que quer dizer “ligeiro” e nos dias atuais vem sendo 
utilizado para se referir à criação coletiva de documentos. 

A ideia é que determinado conteúdo possa ser desenvolvido e alterado por um coletivo de 
pessoas que podem interferir no texto de um outro autor. 

Normalmente, as wikis são utilizadas no Moodle como uma ferramenta para que participantes 
possam desenvolver produções textuais colaborativas: a ideia é que juntos, os participantes 
possam desenvolver um mesmo pensamento lógico. 

As wikis no Moodle também permitem a criação de hipertextos, que tornam a produção ainda 
mais interessante. No desenho de um hipertexto, participantes são convidados a construir um 
pensamento interligado em uma arquitetura de múltiplas dimensões e caminhos. 

(Arquitetura da informação na Wiki – representação da teoria da Deriva de Guy de Bord)



13

Nesse tipo de atividade, participantes trabalham em conjunto, de forma assíncrona e podem 
adicionar, expandir e alterar conteúdos. E, as versões anteriores do texto (caso uma postagem 
seja deletada sem o acordo do autor, por exemplo) podem ser recuperadas. Todo o processo 
de criação fica registrado e também pode ser acompanhado pelo professor. Nesse registro, o 
professor pode perceber se o grupo trabalhou de forma igualitária e como foi feita a organiza-
ção dos conteúdos do início do trabalho à entrega final do produto. 

As wikis podem ser construídas por grupos visíveis ou separados, garantindo que os alunos 
possam acompanhar o trabalho dos seus colegas ou atuar como um trabalho fechado a ser dis-
ponibilizado apenas pelo professor. Ainda há a possibilidade de o professor montar uma wiki 
e deixá-la como material de consulta para os participantes, como indicado no quadro abaixo:

não há grupos grupos separados grupos visíveis

professor
Há um único wiki e só o 
professor o pode edtitar. 
Os alunos podem ver o 
conteúdo.

Há um wiki para cada 
grupo que o professor 
pode editar. O alunos 
só podem ver o wiki do 
respectivo grupo.

Há um wiki para cada 
grupo que o professor 
pode editar. Os alunos 
podem ver os wiki de 
todos os grupos.

grupos
Há só um Wiki. Todos 
(professor e alunos) 
podem ver e editar o seu 
conteúdo.

Há um wiki para cada 
grupo. Os alunos só po-
dem ver e editar o wiki 
do respectivo grupo.

Há um wiki para cada 
grupo. Os alunos só 
podem editar o wiki do 
respectivo grupo mas 
podem ver o conteúdo 
de todos os outros.

estudante
Cada aluno tem o seu 
próprio Wiki que pode 
ser visto e editado pelo 
próprio e pelo professor.

Todos os estudantes têm 
o seu próprio wiki que 
só pode ser editado pelo 
próprio e pelo professor. 
Cada estudante pode 
ver os wikis dos outros 
elementos do grupo.

Todos os estudantes têm 
o seu próprio wiki que 
só pode ser editado pelo 
próprio e pelo professor. 
Cada estudante pode 
ver os wikis de todos os 
estudantes do curso.

(Projeto UE-Escolas – Universidade de Évora)

Embora relativamente simples de configurar, as wikis exigem certo conhecimento web dos 
participantes. A criação de um texto colaborativo é por si só um desafio e a linguagem hiper-
midiática (na qual uma determinada palavra ou frase “puxa” outra página com definição ou 
link externo) é certamente um processo a ser construído com os participantes. Ao propor essas 
ações é interessante que o professor explique a proposta com bastante atenção e ofereça um 
tutorial para que o participante possa exercer com clareza a atividade. 

Contudo, mesmo que exijam formação dos participantes, as wikis são excelentes instrumentos 
em uma plataforma online, pois reúnem recursos fundamentais para aproximar os alunos de 
uma proposta colaborativa e conjunta. 
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  Tarefa
A ferramenta “Tarefa” é uma atividade que permite a troca de arquivos (produções) entre o 
aluno e seu professor. Existem quatro tipos de tarefa que podem ser configuradas no Moodle. 
Vejamos:

1. Modalidade avançada de arquivos

Este tipo de atividade permite que arquivos sejam trocados várias vezes entre professor e 
aluno. Em um repositório, aluno envia sua atividade, professor a corrige e envia comentários 
ou correções no próprio arquivo, o aluno então corrige a atividade e a envia novamente ao 
professor. A quantidade de vezes que o arquivo deverá “ir e vir” entre aluno e professor pode 
ser determinada.

2. Texto online

Na tarefa online, o aluno é convidado a escrever um texto em um editor online no próprio 
Moodle. Nessa atividade, o aluno pode colocar “links” para outros sites ou materiais publica-
dos na própria plataforma. 

3. Envio de Arquivo Único

Nesse tipo de tarefa, o aluno envia um único arquivo para o professor e este o corrige. Não há 
espaço para troca e continuidade da produção entre aluno e professor. 

4. Atividade Offline

Este tipo de tarefa dá a possibilidade de descrever tarefas a serem realizadas off-line, no am-
biente presencial (como os encontros formativos) e o professor pode publicar a avaliação do 
produto como resultado no ambiente virtual.

  Chat
Pode-se dizer que o chat do Moodle é um híbrido entre códigos escritos e orais, pois existe 
uma conversa síncrona com turnos de intervenção dos interlocutores e nas mensagens que 
cada um emite. A “oralidade” nos textos escritos do chat aproximam destinatário e emissor, 
diferente de um email ou mesmo um fórum – nas quais as interações são assíncronas. 

O módulo “chat” permite que os participantes tenham uma discussão síncrona, em tempo real, 
através da web. Esta é uma maneira útil de se obter diferentes visões em relação ao tema a ser 
discutido - utilizar uma sala de chat é bastante diferente dos fóruns assíncronos.

Em grupos maiores é comum a presença de “ruídos” na comunicação – é como em um am-
biente onde várias pessoas falam ao mesmo tempo e ninguém se escuta. Por isso existem 
netiquetas que indicam as melhores práticas em chats. A seguir, apresentamos um possível 
manual do uso do chat.
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Iniciando a conversa

Em uma aula presencial é normal o professor chegar à sala e encontrar a turma conversando. 
Em um chat não é diferente. Procure dar alguns minutos para “baixar a ansiedade”. Escreva 
dizendo quando a atividade vai começar e envie. Não é preciso insistir no aviso.

Exemplo:

Educador - Olá, turma. Vamos começar nossa atividade em 5 minutos.

Comece a interação explicando as regras de funcionamento do chat

Deixar claro a duração e como vai funcionar a interação é muito importante para o sucesso 
do chat. Uma boa dica é utilizar a regra do ponto– o participante coloca ponto final ou inter-
rogação apenas quando terminar de falar. Pode ser usado também o termo “fim” ou outro de 
comum acordo.

Exemplo:

Educador - Começamos! Nossa atividade terá duração de 45 minutos

Educador - Quando eu ou qualquer um de nós estiver com a palavra

Educador - peço que os demais fiquem em silêncio (não escrevam)

Educador - até que o interlocutor finalize a fala com um ponto final ou com interrogação

Educador - Combinado?

Participante 1 - Combinado!

Participante 3 - ok ok!

Pedindo a palavra

Peça aos participantes para pediram a palavra sempre que surgir alguma dúvida. Você dará a 
palavra assim que puder.

Exemplo:

Educador - Obrigado

Educador - Quando alguém tiver alguma dúvida basta enviar “dúvida”

Educador - assim que for possível eu interrompo minha fala e dou a palavra ao participante
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Educador - Tudo bem?

Participante 2 - certo!

Participante 1 - ok!

Fale, não GRITE! 

Escrever em CAIXA ALTA (com letras maiúsculas) pode dar a impressão que se está gritando. 
Procure utilizar letras maiúsculas quando necessário, apenas.

Exemplo:

Educador - seria importante então relembrar os conceitos da nossa última aula

Participante 4 – PROFESSOR NÃO ENTENDI NADA VOCÊ PODE ME AJUDAR?

Participante 6 - dúvida

Evite textos longos

Digitar longos trechos é também demorar a responder. Lembre-se que estamos em um ambien-
te de respostas rápidas. Quando você terminar de digitar sua contribuição, os participantes 
podem se dispersar ou uma conversa por de ter avançado muito.

O uso de smiles ou emoticons é sempre bem-vindo

Em geral é difícil descobrir quando uma pessoa está escrevendo algo em tom de brincadeira 
ou ironia. Às vezes uma frase inocente pode parecer uma ofensa ou afronta. Mas não exagere, 
ok?

Participante 6 - Só podia ser o João! :)

Participante 5 - Cansei de ser injustiçado :P
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Sobre o uso da norma culta 
e mais sobre a netiqueta

Uso da norma culta
Sabemos que o modo como falamos ou escrevemos pode impactar de diversas formas na men-
sagem que queremos transmitir. As referências atuais no campo da Linguística fazem longos 
debates sobre a chamada norma culta. A própria definição de “norma” pode trazer significa-
dos distintos para o mesmo termo (normal, aquilo que é real, usual; normativo, aquilo que é 
ideal por juízo de valor) (BAGNO, 2012). É natural que haja divergências no uso da língua 
entre cada um de nós, mas sem dúvida existem mais semelhanças do que diferenças. 

Em espaços de aprendizagem, o uso da linguagem deve sempre ter o propósito de aproximar 
seus personagens e tornar clara a comunicação. Isso quer dizer que devemos nos comunicar 
utilizando uma linguagem clara e acessível ao perfil do estudante. A dita “norma culta” pre-
coniza uma linguagem por vezes muito rebuscada e exagerada; mas por vezes tem a medida 
correta de transmitir a informação sem deixar dúvidas. Cabe ao educador ter o bom senso 
para comunicar-se de modo adequado, utilizando gírias ou abreviações quando a interação 
assim o permitir e sempre que tal linguagem contribua no processo de aprendizagem. 
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Netiqueta

Netiqueta são algumas práticas para otimizar a comunicação em espaços de aprendizagem 
online. As seguintes orientações podem ser seguidas em mensagens privadas e fóruns:

• Antes de perguntar, leia atentamente. Muitas vezes uma pergunta já foi respondida entre 
as muitas postagens que um fórum pode ter.

• Utilize letras maiúsculas e minúsculas adequadamente. LETRAS MAIÚSCULAS DÃO A IM-
PRESSÃO DE QUE SE ESTÁ GRITANDO. Soa agressivo e pode ser mal interpretado. Por 
outro lado, pode ser um recurso usado para destacar um TERMO em uma frase.

• Não utilize tamanhos de fontes muito grandes ou muito pequenas. Os formatos padrões 
são adequados à maioria das telas e os navegadores de internet possuem função zoom.

• Procure separar o texto em parágrafos para facilitar a leitura e busca de informações.

• O uso de smileys é bem vindo :) e ajuda na interpretação do leitor. Mas seu uso com exa-
gero pode tornar o texto infantil e não irá suavizar algo que foi escrito de forma agressiva.

• Seja breve sem ser demasiado conciso. Boa mensagem é mensagem bem compreendida.

• Quando começar um novo assunto faça um elo com o assunto anterior. 

• Revise o que escreveu antes de postar. Mas tome cuidado com o tempo. Depois de alguns 
minutos você pode ser desconectado do ambiente automaticamente. Mensagens que pre-
cisam ser longas podem ser digitadas em editores de texto e depois copiadas para o am-
biente.

• Uso de cores variadas na mensagem deve ser evitado. Utilize, quando necessário, apenas 
uma nova cor para destacar uma breve informação. O mesmo vale para o uso de fontes em 
negrito, itálico ou sublinhado.

• Inicie uma mensagem cumprimentando, termine despedindo-se. Em conversas já iniciadas 
em fóruns, tal prática pode ser flexível.


