
8 passos para tornar os debates virtuais envolventes, efetivos e equitativos  
 
Este artigo vai ser completamente diferente dos outros que escrevi até aqui. Esta é 
uma tradução comentada. Bem ousada a menina, hein? Fiquei pensando em uma 
série de pontos para chegar a essa decisão: antes de escrever sempre leio um 
monte de outros artigos e e-books, sites, assisto vídeos (é sério! escrever exige 
muita pesquisa) e seleciono os melhores para poder citar ou tirar alguma ideia. No 
entanto, nos últimos tempos tenho procurado os materiais publicados na língua 
inglesa para ver se encontro novidades. E sim! Há muita coisa boa por aí! Porém, 
sei que não ler em inglês pode ser um impeditivo para muitos. Eis que pensei: 
porque não traduzir um artigo e tecer alguns comentários? Você vai encontrar partes 
do texto em itálico e são os meus complementos, o que fui lendo e pensando. Esta 
forma é o meu jeito de estudar, de ler materiais. É impossível você encontrar algum 
material que não está rabiscado grifado em algum momento. Costumo fazer 
apontamentos ao decorrer da leitura e foi isso que fiz ao longo desse texto. Depois 
desse preâmbulo, estão aqui os 8 passos para tornar os debates virtuais 
envolventes, efetivas e equitativas: 
 
O debate perfeito em sala de aula pode parecer uma espécie de alquimia. Desde a 
preparação dos professores às personalidades dos estudantes, muitos ingredientes 
podem possibilitar ou desafiar a construção social do conhecimento em comunidade. 
Como sugere Jay Howard, as discussões de qualidade exigem muito planejamento e 
compreensão da dinâmica social, emocional e intelectual de todos os envolvidos 
(Howard, 2019). Ao iniciarmos um dos semestres mais estranhos da história, as 
instituições do ensino superior tem implementado uma combinação de ensino 
remoto, híbrido e presencial, é urgente entender como podemos facilitar discussões 
significativas em ambientes virtuais. Em particular, se os professores usaram 
videoconferências durante o período de ensino remoto de emergência1, eles 
puderam experimentar uma cidade fantasma de reticências estudantis e silêncios 
constrangedores, e caixas de vídeos baralhadas como se fossem plantas secas de 
um terreno árido.  
 
Estes desafios são perceptíveis, mas com a prática conseguimos desenvolver 
formas de reduzir o silêncio e a incerteza, encorajando ao mesmo tempo o 
envolvimento e a equidade nos debates virtuais. Se estivermos abertos a 
experimentar novas estratégias, a refletir sobre elas e a tentar novamente, 
podemos transformar este momento numa oportunidade para motivar e 
estabelecer laços com os nossos estudantes. 
 
1. Converse abertamente sobre as diferenças dos debates virtuais e 
presenciais. Os professores estão provavelmente acostumados a ver muitos rostos 
olhando pra eles, mas para os estudantes, a interface pode parecer desorientadora 
e inibidora. É útil nomear o constrangimento, bem como nossas próprias dúvidas. 
Permitir espaços para estudantes trabalharem através dos seus próprios 
pensamentos e sentimentos a compreensão do que é debate virtual se constitui 
como uma espécie de meta-exercício, ao mesmo tempo que você comunica a 
valorização das ideias dos estudantes no ambiente de aprendizagem colaborativo. 

 
1 Este artigo foi originalmente escrito por professores norte-americanos da Universidade de Kenkucky, em que 
os estudos presenciais já foram retomados e o período em que se realizou o ensino remoto de emergência 
correspondeu aos meses de primavera e verão de 2020 (de março a julho). O ano letivo inicia-se em setembro.  



 
Sentimo-nos mais "gerenciados" nas discussões virtuais do que ao que estamos 
acostumados na aula presencial, mas estas discussões precisam mesmo de uma 
direção mais explícita. Ou seja, de uma boa mediação. Como Viji Sathy e Kelley A. 
Hogan nos lembram, "Todos os estudantes apreciam e prosperam a partir de uma 
estrutura adicional, e alguns beneficiam de uma forma desproporcionada" (Hogan e 
Sathy 2020). Com a prática as coisas se tornam mais naturais. Seja gentil consigo 
próprio e com os seus estudantes, e proporcione oportunidades de reflexão sobre 
a forma como as discussões estão a decorrer e de como pode apoiar melhor a 
aprendizagem dos estudantes. 
 
2. Estabeleça claramente o que espera da dinâmica dos debates virtuais.  
Este conselho aplica-se a qualquer atividade de aprendizagem, mas neste caso é 
importante atender aos aspetos particulares do formato virtual. Quais são as regras? 
Quer que os estudantes utilizem a funcionalidade "levantar a mão" para serem 
chamados? Se não, devem identificar-se verbalmente antes de falarem? Mesmo 
expectativas básicas como o desliga o áudio podem fazer com que as discussões 
virtuais ocorram de um modo mais tranquilo. As regras precisam estar claras, para 
que os estudantes possam compreender a forma de se comportarem e garantirem 
uma melhor experiência para todos.  
 
Se uma aula envolver uma mistura de palestra e debate, dê uma indicação explícita 
dessa mudança, defina um prazo e informe aos estudantes os objetivos específicos 
do debate. Por exemplo, quer que eles interpretem uma série de dados? Deseja 
perceber como a turma reagiu a uma leitura, se as noções foram compreendidas? 
Ou será que  a sua proposta é de que os estudantes apresentem soluções e críticas 
para um problema que tenham explorado? Se os estudantes não perdem muito 
tempo entendendo como podem participar, a qualidade, a frequência e o entusiasmo 
da sua participação aumentarão significativamente. 
 
3. Convide os estudantes para um debate mais inclusivo. O tempo de espera é 
uma técnica de ensino útil, mas silêncios prolongados podem minar a energia da 
aula, especialmente em ambientes virtuais. Prepare os estudantes para esperar a 
sua chamada, mas a faça de uma forma flexível e gentil. Fazer perguntas e colocar 
avisos com antecedência faz com os estudantes não se sintam em um teste 
apavorante, mas sim, sintam  a vontade a compartilhar seus pensamentos.  
 
Embora os estudantes possam achar que não têm nada a dizer, proponha, por 
exemplo, modelos ou perguntas orientadoras que torna visível as diversas formas de 
contribuir. "O que parece pouco claro sobre X é ...", "Isso me lembra Y porque ...", 
"Não tenho certeza, mas acho que o primeiro passo é Z”. As discussões parecem 
mais autênticas quando os professores reconhecem as ideias dos estudantes, 
integram-nas à discussão principal e referenciam elas mais tarde, quando for 
relevante. Nessa abordagem também é importante permitir que os estudantes 
participem do momento ou indiquem em particular que preferem não falar 
 
4. Dê espaço para todas as vozes dos estudantes. A maioria das plataformas de 
vídeo permite uma opção de chat  para o uso de texto como uma espécie de 
bastidores. Informe aos estudantes se você verificará o chat para comentários e 
perguntas. Em termos de gestão da aula, os comentários escritos permitem que 



mais estudantes participem em um determinado momento, levando a uma discussão 
mais rica e em tópicos. Além disso, os estudantes podem voltar para trás para reler 
as ideias mais importantes ou atualizá-las se precisarem se ausentar por um 
momento. 
 
Se responder a vários canais de comunicação pode parecer insano, você informa a 
participação no chat em horários específicos, em vez de monitorar constantemente 
durante a reunião. Outras plataformas baseadas na nuvem, como o Google Suite ou 
Office365, podem fornecer um espaço colaborativo para pensar durante uma 
discussão, e você pode usar as ideias articuladas nesses espaços como um ponto 
de partida para conversas posteriores ou para pedir aos estudantes que reflitam 
sobre o que eles fizeram. O Jamboard da Google e o Whiteboard da Microsoft 
podem ser bons exemplos para ajudar estimular a troca de informações e estimular 
pontos para o debate. São murais virtuais colaborativos e podem ser utilizados de 
forma assíncrona.  
 
5. Recrute os seus estudantes para auxiliar na gestão do espaço virtual. É 
normal se sentir assustado pela quantidade de informações a gerir durante um 
encontro virtual. Se você tiver a sorte de ter um monitor ou tutor, eles podem ajudar 
monitorando os participantes e o chat, trazer elementos à sua atenção no momento 
certo ou responder previamente às perguntas. 
 
Se você não tem um monitor ou tutor, isso pode se tornar uma responsabilidade 
rotativa entre os próprios estudantes. Esta ação pode talvez estar formalmente 
articulada às notas de participação, pode ser uma forma de incentivar a relação em 
comunidade e o auxílio entre os colegas. Acrescentar a uma pergunta ou comentário 
de um colega pensamentos adicionais, fornece aos estudantes oportunidades para 
uma participação significativa. Incentive-os a trazer seus pensamentos e suas 
questões para um contexto geral, esta é uma competência chave para a 
investigação e para comunicação. 
 
6. Adote formas de participação que não envolvam vídeo ao vivo. Para muitos 
professores, são as reações simultâneas, evidentes nos rostos e nas posturas das 
pessoas, que fornecem energia para uma discussão em aula. Sabia existem 
potentes formas de estabelecer comunicação e debate virtuais? Afinal, o que seriam 
da tradicionais instituições de educação a distância que tem o seu modelo 
pedagógico fundamento no assíncrono. No entanto, ao exigir a participação ao vivo 
estamos pedindo para nos inserir em espaços potencialmente privados (quartos, 
salas, afinal estamos “dentro” das casas das pessoas ou ainda em situações de 
trabalho). Se um estudante se sentir constrangido sobre o que está ao seu redor, ele 
pode se sentir menos confortável em contribuir para a discussão. Podemos olhar 
para o vídeo como prova de que os estudantes permanecem na tarefa, mas também 
sabemos que a atenção é um conceito escorregadio e que a "fadiga do Zoom" pode 
se manifestar como uma variedade de impactos psicológicos negativos (Conatser 
2017, Supiano 2020, Jiang 2020). O vídeo também pode sobrecarregar a largura de 
banda de um estudante se seu equipamento e conexão não forem ideais. E isto 
pode ser um problema. Aliás, falta de conexão e de distribuição foi um dos grandes 
problemas constatados durante os tempos pandémicos para a distribuição das aulas 
e conteúdos.  
 



É importante considerar e discutir as expectativas da participação dos estudantes 
para o uso de vídeos, especialmente se for parte integrante do seu planejamento 
(Davidson 2020). Encontre outras maneiras de avaliar o envolvimento, como 
perguntas de pesquisa ou atividades descontraídas. Você pode dizer aos estudantes 
que não há problema em desativar o vídeo, mas que espera que eles respondam 
verbalmente se solicitados, contribuam ativamente no bate-papo e assim por diante. 
 
7. Planeje com antecedência e oriente seus estudantes a fazer o mesmo. Ao se 
preparar para uma discussão virtual, reserve um tempo para percorrer mentalmente 
os objetivos de aprendizagem, as questões motivadoras e as principais lições. Os 
estudantes se confundem diante de perguntas mal elaboradas ou mudanças 
inesperadas de atividades. 
 
Os estudantes podem enviar suas próprias perguntas com antecedência ou fornecer 
comentários que podem servir como um ponto de partida para a discussão. 
Reflexões mais sustentadas podem ser alternadas entre grupos menores de 
estudantes na forma de postagens de blog ou no fórum de discussão. Em vez de 
enfrentar a pressão de ter uma ideia de improviso, os estudantes constroem suas 
reflexões e aprendem com as dos outros. Modelos e tópicos de discussão (por 
exemplo, Graff e Birkenstein's ‘They Say, I Say’) ajudam os estudantes a encontrar o 
contexto para suas ideias em relação aos colegas. Se as atividades de discussão 
utilizarem de instruções escritas, forneça-as de maneiras fáceis de acessar, 
especialmente se você estiver usando pequenos grupos. 
 
8. Use pequenos grupos e salas de espera para envolver os estudantes na 
aprendizagem colaborativa. Especialmente para turmas maiores, as discussões 
em pequenos grupos permitem que os estudantes negociem sua própria 
compreensão do conteúdo. Eles também podem tornar suas aulas mais inclusivas 
(Hogan e Sathy 2020). Embora o professor não possa observar todos os grupos ao 
mesmo tempo em uma reunião virtual, ele pode usar espaços de trabalho baseados 
na nuvem para monitorar o progresso dos estudantes. Por exemplo, os grupos 
podem fazer anotações em diferentes páginas de um Documento Google ou coletar 
dados em guias separadas em uma planilha Google. Esses aplicativos geralmente 
incluem um recurso de bate-papo onde eles fazem perguntas ou observações para 
que todos vejam. 
 
Você pode entrar nas sessões de grupo para verificar conversas individuais ou 
examinar o espaço de colaboração em busca de grupos que possam precisar de 
assistência. No geral, as discussões em pequenos grupos são mais focadas quando 
têm objetivos ou resultados, mesmo que seja algo pequeno ou informal. E sempre 
inclua instruções que tornem o processo e as expectativas claros. 
 
Este artigo fez sentido por aí? Será que tem vivenciado algo parecido com a desses 
professores? Qual tem sido os seus desafios nesta jornada da pandemia? 
Comente e conte o que tem feito para deixar os seus estudantes mais engajados? 
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