
Netiquetas
 A netiqueta é o Código de Ética que quer regular a interação entre as pessoas 

no ambiente virtual, a fim de evitar conflitos desnecessários e improdutivos no uso 

dos AVAs, sobretudo quando o objetivo da interação é educacional. Para que você 

entenda melhor o que são as netiquetas, analisemos a composição da palavra. 

O termo netiqueta é originário do inglês netiquette, neologismo formado pela 

amálgama da primeira parte do termo network, “rede de trabalho”, e a segunda 

parte de etiquette, “etiqueta”, termo esse que tem origem no francês e que significa 

“regras, normas, estilo”.

 A regra fundamental para a utilização de netiquetas é: o que você não faria 

durante uma conversação real face a face com seu correspondente, não faça na 

internet. A noção basilar é a de cortesia. A netiqueta é, então, um conjunto de 

regras informais que procuram estabelecer padrões ou atitudes desejáveis entre 

os internautas.

 A modalidade a distância ocorre, basicamente, por meio da habilidade de 

escrita, desse modo tenha alguns cuidados ao enviar suas mensagens. Confira 

abaixo algumas orientações:

• Seja cordial e educado! Cumprimente as pessoas com as quais você irá 

interagir.

• Seja objetivo e claro ao se comunicar. Na modalidade a distância, a 

comunicação por meio de ferramentas é primordial para que a construção 

de conhecimento ocorra.

• Evite escrever as frases em maiúsculas, pois podem ser interpretadas de 

forma agressiva por seu interlocutor.

• Evite gírias e palavrões.

• Preze pela acessibilidade. Não utilize de forma excessiva recursos de 

formatação de texto, como cores, tamanho da fonte, tags especiais e evite a 

utilização de fontes fantasia ou manuscritas. Caso precise evidenciar algum 



trecho ou palavra, escolha apenas uma forma de criar destaque, como 

negrito ou itálico.

• Faça uma revisão gramatical e ortográfica de seu texto. Ler um texto sem 

pontuação, principalmente quando é grande, aumenta as chances de ele 

ser mal interpretado.

• Se precisa se comunicar com uma determinada pessoa, evite enviar 

mensagens públicas. Encaminhe por e-mail ou diretamente à caixa de 

mensagem ou bate-papo privado.

• Informe o assunto da mensagem ao enviar e-mails.

• Evite encaminhar mensagens ou e-mail para todos os contatos. Pode ser 

considerado spam.

• Use seu senso crítico e verifique as informações antes de compartilhar 

notícias. Não repasse correntes, simpatias e boatos.

• Em salas de bate-papo, não deixe seu interlocutor esperando resposta 

por muito tempo. Caso seja necessário interromper a interação, avise e 

despeça-se antes de abandonar a conversa.

• Em sites de redes sociais, respeite os espaços de outras pessoas. Não 

use os comentários de uma postagem, por exemplo, para julgamentos, 

acusações ou insinuações a respeito do autor.
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