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RESUMO

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e teve como objetivo principal descrever alguns resultados de um estudo de caso que visou 
identificar se os docentes que atuam na educação a distância de uma grande universidade do Rio de Janeiro, utilizam práticas comunicacionais 
colaborativas no fórum de discussão como estratégia didática no ensino superior online. Empregou-se a técnica do grupo focal para a coleta de 
dados a fim de averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos professores na construção do conhecimento. As informações coletadas 
foram interpretadas sob o método da análise de conteúdo. Os dados foram tratados mediante a técnica da análise temática. Os resultados 
apontaram que embora os professores reconheçam que a Educação a Distância - EAD é uma inovação que demanda postura docente diferenciada 
e novas relações com o saber, no entanto ainda não conseguiram se distanciar completamente do exercício da pedagogia de transmissão e 
transpor a lógica da linearidade. A adaptação do ambiente presencial para o cenário virtual ainda é um aspecto forte na modalidade online. Os 
entrevistados percebem que a colaboração é uma estratégia didática que media a construção do conhecimento acadêmico e que existe a 
necessidade do desenvolvimento das competências técnicas do professor para o trabalho online.  Três elementos devem ser entendidos se 
pretendemos desenvolver a aprendizagem online: 1. A pessoa social deve ser reconhecida como o centro do processo de aprendizagem; 2. A 
pessoa que aprende deve entender que o outro é importante; 3. Processos coletivos são importantes para a construção do conhecimento. Outro 
ponto importante que foi destacado na pesquisa é que alguns professores buscam identificação de seu papel social como tutor em algum 
referencial teórico que dê suporte ao trabalho docente na educação online, pois, entendem que a interatividade é um elemento estratégico na 
didática da educação a distância, sem a qual o fórum e a construção do conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a importância da 
mediação docente e do desenvolvimento das habilidades nesse sentido para o trabalho online. Concluímos que a docência online necessita de 
uma pedagogia específica que compreenda o mundo, as relações e a educação através da perspectiva da complexidade, da interatividade e do 
conhecimento significativo.
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