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Eixo temático 8: Desenvolvimento Profissional e Formação Docente 

 

Este texto está ancorado em uma pesquisa de dissertação que buscou investigar as práticas 

docentes de professores e tutores da modalidade de Educação a Distância (EaD) da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). A questão que orientou a pesquisa foi: 

Compreender se é possível um processo de articulação entre professores e tutores na direção 

de uma docência compartilhada. O foco do texto aqui apresentado, centra-se em: (a) Entender 

como os professores e os tutores percebem o trabalho que desenvolvem na EaD e quais 

experiências são mais significativas nesse contexto. (b) Identificar quais saberes mobilizam 

ou seria necessário mobilizar para uma docência compartilhada. A metodologia, baseada nos 

princípios da pesquisa qualitativa, utilizou-se da triangulação de dados oriundos das 

entrevistas semiestruturadas e de documentos institucionais. Autores como Bogdan e Biklein 

(1994), Cunha (2005, 2006), Damiani (2008), Imbernón (1997), Kenski (2013) e Sennett 

(2012) auxiliam a teorização do estudo. Contou com a participação de sete professoras, sendo 

quatro do curso de Pedagogia e três do curso de Administração. Participaram também seis 

tutores, três de cada curso. Os dados revelaram a importância de promover o diálogo entre 

todos os envolvidos no processo para anular ou diminuir a segmentação das tarefas na EaD. O 

trabalho colaborativo e a docência compartilhada são destacados como fatores que podem 

contribuir para o trabalho e para a formação continuada.  
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O exercício da docência na EaD 

 

O exercício da docência “compreende as atividades desenvolvidas pelos professores, 

orientadas para a preparação de futuros profissionais” (ISAIA, 2006, p.374). Estas estão 

alicerçadas nos conhecimentos específicos da profissão, bem como nos saberes e fazeres das 

relações com o mundo. “A docência no ensino superior apoia-se na dinâmica da interação de 

diferentes processos que respaldam o modo como os professores concebem o conhecer, o 

fazer, o ensinar e o aprender, bem como o significado que dão a eles”. (ISAIA, 2006, p.374) 

Na modalidade a distância, a aula não acontece sem a participação dos alunos. Eles 

precisam se fazer presentes virtualmente para que possam avançar na aprendizagem e para 

que o professor e o tutor acompanhem o desempenho de cada um. E como pensar desde o 

princípio do processo, do planejamento à ação, se profissionais diferentes estão envolvidos 

em partes definidas? 

Mallmann (2006) convida à reflexão sobre as mudanças estruturais na transmissão e 

construção do conhecimento que a EaD e as tecnologias da informação e comunicação vêm 

promovendo. Nesse cenário estabelece-se a “necessidade de abrir espaço para a compreensão 

de que se aprende com os outros, procurando formas de converter a inovação tecnológica em 

instrumento de diálogo e cooperação” (MALLMANN, 2006, p. 63). 

Como Imbernón (2000), concordo que o professor e o tutor não devem refletir 

unicamente sobre as suas práticas e sobre os seus processos de trabalho, mas atravessar as 

comunidades virtuais, olhar e analisar interessadamente outras realidades do processo de 

prática educativa que possam contribuir com a sua emancipação, bem como com a dos alunos. 

Oliveira (2003) aponta, nos resultados de sua pesquisa
2
, para a atitude reflexivo-

investigativa dos professores a respeito da própria prática, sinalizando o início de um processo 

de ruptura através de três movimentos: 1) com base na própria prática, os saberes de suas 

trajetórias pessoal e profissional são explicitados; 2) é utilizada uma pluralidade metodológica 

e tecnológica (memorial, narrativas, entre outras) em ambientes virtuais e presenciais, tendo 

como princípio pedagógico o ensino com pesquisa, no qual o professor é investigador da 

própria prática em um trabalho individual e coletivo com seus pares; 3) um processo em que o 

registro, a sistematização e a socialização através do diálogo com os pares e com o 

conhecimento científico são pontos fundamentais de formação continuada. 

Kenski (2013, p. 114) colabora nessa direção afirmando que, “a formação de 

professores para EaD é necessária e indispensável para não retornarmos, após décadas de 

avanço, na relação teoria e prática pedagógica, a um modelo ultrapassado em que se dividem 
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funções e não se articulam ações”. A afirmativa da autora sinaliza claramente que a formação 

de docentes para EaD deve ter características próprias, assumindo um processo dialogado e 

compartilhado.  

 

Docência Compartilhada 

 

Refletindo sobre a ideia de que o processo de ensino e de aprendizagem requer 

trabalho em conjunto e a disposição para ensinar e aprender de outros e com os outros, neste 

tópico busco a compreensão do conceito de docência compartilhada. Buscando a origem desse 

termo, é possível encontrar muitos relatos de experiências e também algumas pesquisas 

realizadas nesse âmbito, porém o referencial teórico que ajude a pensar o conceito ainda é 

recente. Muito se fala do trabalho cooperativo e colaborativo. Considerando que a docência 

compartilhada é fruto de um coletivo, para chegar ao seu conceito é importante entender a 

cooperação e a colaboração.  

Sennett (2012) afirma que a cooperação não é boa nem ruim em si mesma. No livro 

“Juntos” explorou a cooperação como uma habilidade que requer a capacidade de entender e 

mostrar-se receptivo ao outro. Porém ressalta que estar receptivo para agir em conjunto é um 

processo espinhoso, “cheio de dificuldades e ambiguidades, e não raro leva a consequências 

destrutivas” (p.10). O autor afirma, ainda, que a cooperação pode estar associada à 

competição. É sucintamente entendida como “uma troca em que as pessoas se beneficiam”. 

Um grupo de pessoas pode trabalhar para o mesmo fim, mas cada um realiza a sua parte 

individualmente para chegar ao objetivo final. Sennett ilustra a capa do seu livro com uma 

foto que mostra seis homens trabalhando, construindo uma escada, onde cada um está 

desenvolvendo uma habilidade diferente, porém estão “todos agindo em conjunto, 

mutuamente conscientes, mas absortos no próprio trabalho” (p.80), sem nenhuma expressão 

facial, voltados para o que estão fazendo individualmente. “Os trabalhadores não se 

entreolham, mas a coreografia deixa evidente que estão intimamente conectados” (p.81).  

Olhando para a capa do livro e para a explicação do autor, tento fazer uma relação 

com o desenvolvimento do trabalho do professor e do tutor na EaD. Em algumas situações é 

dessa forma, ambos trabalham conectados para o mesmo fim, entretanto, cada um 

concentrado no seu espaço individual, sem diálogo, sem partilha. 

Para Boavida e Ponte (2002), a cooperação e a colaboração não podem ser tratadas 

como sinônimo. Segundo o autor, no trabalho cooperativo, uns ajudam os outros na execução 

das tarefas, mas suas finalidades geralmente não são resultados de uma negociação conjunta, 

ou seja, na cooperação as relações entre as pessoas podem ser estabelecidas de forma desigual 



 

 

e hierárquica. Enquanto que na colaboração todos trabalham juntos, apoiando-se mutuamente 

para atingir os objetivos que foram a priori negociados com o grupo que exerce a liderança e 

a responsabilidade compartilhada na condução das ações. 

Corroborando com essa ideia, Roldão (2007, p.27) afirma que o trabalho colaborativo  

 

estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho articulado 

e pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os resultados 

visados, com base no enriquecimento trazido pela interação dinâmica 

de vários saberes específicos e de vários processos cognitivos em 

colaboração.  

 

Damiani (2008), ao introduzir Parrilla (1996, apud ARNAIZ et al, 1999), define os 

grupos colaborativos como aqueles em que todos os integrantes compartilham das decisões e 

juntos são responsáveis pela qualidade do que é produzido. A autora afirma que o trabalho 

colaborativo entre professores potencializa significativamente maneira de “pensar, agir e 

resolver problemas, criando a possibilidade de sucessos na tarefa pedagógica” (PARRILLA, 

1996, p.218). 

As pesquisas de Damiani (2009), Pires (2009) e Loiola (2005) apontam que o trabalho 

colaborativo entre os professores constitui-se em excelente espaço de aprendizagem, onde o 

professor forma e aprende, propiciando a identificação de suas competências, fragilidades, 

dúvidas e necessidades de reconstrução, favorecendo a constituição da identidade docente e 

da transformação das práticas pedagógicas. Todavia, Damiani (2008) salienta que a 

valorização do trabalho colaborativo não nega a importância da atividade individual que, 

muitas vezes, faz-se necessária. Fullan e Hargreaves (2000) entendem que as duas formas de 

trabalho são importantes, uma complementa a outra e juntas podem ampliar o potencial de 

trabalho dos professores. 

Os autores entendem que a colaboração no trabalho dos professores constitui-se como 

uma oportunidade de aperfeiçoamento contínuo e aprendizagem ao longo da carreira. Inclui-

se, ainda, a valorização e a legitimação da partilha de saberes como formas de aprimorar a 

prática docente.  

Portanto, assumo que docência compartilhada institui-se a partir do trabalho 

colaborativo, pois as suas características são fundamentais para a constituição de uma 

docência compartilhada, quando desenvolvida por dois professores ou, no caso da EaD, pelo 

professor e tutor.  

Dal'Igna (et al., 2013, p.65), com apoio nos estudos de Hugo Beyer, que exploram os 

modelos de bidocência desenvolvidos na Alemanha, entende a docência compartilhada como 

a “atuação de dois docentes na mesma turma. O exercício da prática docente pode ser 



 

 

compartilhado e desenvolvido de formas distintas, considerando-se os objetivos da proposta, 

assim como as características de cada grupo de alunos”. As autoras, formularam alguns 

princípios norteadores para o desenvolvimento da docência compartilhada (DAL'IGNA et al., 

2013, p.65) dos quais destaco: 

 

- a disposição para trabalhar, apoiando-se em um terreno menos 

seguro, mais incerto, provisoriamente escolhido, permanentemente 

problematizado; 

- a adoção de uma postura investigativa, que permita questionar 

constantemente a prática pedagógica; 

- a disposição para ensinar de outros modos - questionar as 

concepções de ensino e de aprendizagem; 

- o questionamento dos instrumentos e critérios de avaliação; 

- a organização e planejamento coletivo das aulas (ressignificados 

para a proposta da EaD).  

 

 

A eles acrescento: 

- a disposição para aprender de e com outros. 

Citolin (2012, p.118), partindo dos achados de sua pesquisa, afirma que a docência 

compartilhada envolve “planejamento participativo, diálogo, troca de ideias e de concepções, 

atuação conjunta, resolução de imprevistos de modo colaborativo”. É importante também, 

rever o trabalho através de uma avaliação e reflexão, “modificar posturas e aprender com o 

outro, reconhecendo-o como produtor de conhecimento”.  

Tratando especificamente da EaD, Bezerra (2010) lembra que a articulação entre o 

professor autor e o tutor é um desafio, pois exige construir novas práticas através de uma 

partilha que permita a superação da fragmentação de um trabalho que é coletivo, mas 

realizado muitas vezes em partes isoladas. O resultado do trabalho compartilhado propicia 

contribuições para a prática docente, pois fortalece o grupo, bem como uma melhor qualidade 

no processo de aprendizagem do aluno. “Juntos, entre seus pares, os docentes podem 

encontrar caminhos para resoluções de problemas e criar alternativas na construção de uma 

melhor qualidade da aprendizagem do seu aluno, situações que talvez sozinho tivesse 

dificuldades de encontrar.” (BEZERRA, 2010, p.66). 

Beyer (2005) contribui, ainda, afirmando que a situação de partilhar o espaço de 

trabalho com um colega pode provocar ansiedade e outros sentimentos, pois essa experiência 

é complexa mesmo, constituindo-se numa oportunidade para o aperfeiçoamento profissional e 

pessoal. Ou seja, pode ser entendida como um exercício de formação continuada, onde 

professor e tutor, através da partilha, serão estimulados a conhecer o processo de trabalho um 

do outro, e compreender como cada um participa do processo de ensino e de aprendizagem.  



 

 

Então, parece legítimo indagar: o que se passa nos ambientes virtuais de 

aprendizagem? Professores e tutores partilham ou dividem atribuições?  

 

Metodologia 

 

Considerando sua natureza exploratória, este estudo alicerçou-se nos pressupostos da 

pesquisa qualitativa. Minayo (1994) observa que a pesquisa qualitativa é uma das 

possibilidades de caminho a ser seguido pelo pesquisador na busca de melhor entender o seu 

objeto de investigação. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a descrição é uma das principais 

características da pesquisa qualitativa, obtida “no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes” (p. 13). Quanto ao tratamento e à análise de dados, procurei 

olhá-los de forma indutiva, conforme recomendado nessa metodologia, não com a pretensão 

de recolher provas para confirmar uma hipótese, mas para construir o caminho à medida que 

os dados iam sendo categorizados (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Nos próximos tópicos, trago 

o contexto, os instrumentos e colaboradores, e a forma de análise dos dados. 

Para realização da empiria, contei com o apoio da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS). Nessa Instituição, o trabalho de professores e tutores acontece da 

seguinte forma: o professor autor planeja a AA
3
, em uma estrutura chamada de comunidade, a 

ser construída no Ambiente Virtual de Aprendizagem. No segundo momento, entram em cena 

o professor responsável pela AA, que pode ser ou não o professor autor, e o tutor. O professor 

é responsável por manter a comunidade atualizada e pela elaboração da avaliação final 

(integralização de grau), além de acompanhar e partilhar informações com tutor. Este faz a 

mediação do ensino e aprendizagem, o acompanhamento dos alunos dentro da comunidade e 

a avaliação das atividades. Preocupam-se, também, com aqueles alunos que não estão 

frequentando as aulas periodicamente e fazem, ainda, a correção das provas de integralização 

de grau.  

Tempo e espaço do trabalho docente 

 

Durante as entrevistas solicitei às professoras e aos tutores que contassem um pouco 

do trabalho realizado durante o desenvolvimento da AA, destacando pontos positivos e pontos 

a melhorar. Foram unânimes em apontar a demanda de trabalho como dificuldade no 

andamento da Atividade Acadêmica. As horas de trabalho, muitas vezes, não são suficientes 
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para tudo de que precisam dar conta. “Eu tenho uma certa dificuldade, gostaria de 

acompanhar mais do que eu acompanho, eu não considero o número de horas que é dado por 

uma disciplina suficiente para fazer o trabalho que precisa ser feito”, alega a professora A. 

Na mesma direção, a professora B afirma que ocupa outros espaços, muitas vezes usando 

horas do lazer para realizar o trabalho da EaD:  

“Então, eu sou exagerada, sou muito comprometida com o que eu faço e aí eu 

enlouqueço, não está escrito ali: ‘são duas horas e não pode fazer mais’. Eu 

tenho que fazer mais porque é assim que eu penso, então assim eu acabo não 

dando conta na medida que eu gostaria”. (Professora B). 

 

Esse aspecto está relacionado com o excesso de trabalho relativo à própria EaD. 

Como, por exemplo, o número de alunos nas turmas muitas vezes é muito alto para que o 

professor e o tutor possam acompanhar a todos para construir uma avaliação processual; o 

tempo pago para realizar as atribuições é insuficiente; bem como o acúmulo desse exercício 

com outras atividades (atuação na modalidade presencial, pesquisa, a profissão além da 

docência). Para além da atuação, ou das atuações profissionais, cada pessoa assume também 

outros papéis, na vida pessoal e familiar. Esses papéis e ações mesclam-se entre si, muitas 

vezes ultrapassando os limites, confundindo o tempo despendido a cada um.  

A tutora A, antes de atuar na EaD, imaginava que a demanda de trabalho seria menor 

do que no presencial: “Mas não! A gente acaba trabalhando tanto ou mais, porque tu tens 

uma demanda para responder os e-mails, uma demanda para correção, acompanhamento 

dos alunos no sistema de evasão, e tudo com prazos”. E a tutora B destaca que o trabalho na 

comunidade começa antes do período letivo “porque antes de abrires a comunidade tu chegas 

a ficar dois dias trabalhando numa revisão de pontos que são extremamente importantes de 

estarem corretos e organizados antes de viabilizar-se para os alunos”. Os respondentes 

expressam que é habitual trabalharem mais tempo do que a carga horária estipulada em 

contrato, pois além de não darem conta do trabalho a ser realizado, se fizerem em menos 

tempo perdem muito no resultado final. “A carga horária para realizar o trabalho, a gente 

normalmente faz o dobro ou o triplo no mínimo. Ninguém faz só em quatro horas isso não... 

se fizer, o trabalho fica muito ruim, não tem como dar qualidade no trabalho”. (Tutor C) 

Nesses depoimentos aparece latente a emergência das implicações relativas ao tempo e 

espaço de trabalho docente, um espaço de lugares interconectados, denominado por Castells 

(2003) de espaço híbrido, que dificulta a distinção do tempo profissional e do tempo de 

privado. Dentro desse contexto, sem um policiamento constante do próprio trabalho, o 

docente fica “disponível” full time, seja para os alunos, seja para a instituição.  

Kenski (2013), com base nos estudos de Castells (1998), ressalta que é preciso 

aprender a ser autônomo e estabelecer uma relação de equilíbrio entre as múltiplas 



 

 

temporalidades. “Equilíbrio para poder integrar os momentos cotidianos de reflexão, criação, 

descoberta, inovação, criatividade, produção, consumo, relaxamento, diversão e interação. 

Viver nos diversos espaços e tempos, compreender-se como um ser com velocidades 

múltiplas, mas controladas” (CASTELLS apud KENSKI, 2013). 

 

Docência compartilhada como possibilidade 

 

Compreendo a docência compartilhada como atuação conjunta e com trabalho 

colaborativo, onde a relação é estabelecida de forma linear, não hierarquizada, envolvendo o 

diálogo e a partilha na condução das ações, reconhecendo-o como produtor de conhecimento. 

Corroboro com Bezzera (2010) que a docência compartilhada é um desafio para a EaD, visto 

que são muitos os membros e o trabalho de planejamento, por exemplo, é realizado em um 

período bem anterior ao desenvolvimento da Atividade. Entretanto, parece ser importante 

construir novas práticas através da partilha, que permitam a superação da fragmentação, 

reforçar o diálogo e estimular a reflexão sobre a prática, pelo menos dos envolvidos no 

desenvolvimento da Atividade Acadêmica. O diálogo, na concepção de Freire (2005b), é a 

força que impulsiona o pensar crítico/problematizador em relação à condição humana no 

mundo. 

Na perspectiva da docência compartilhada, o diálogo e a reflexão apresentam-se como 

primordiais na conquista de espaços de aprendizagem; com espaços de reflexão e 

problematização compartilhando as ações, os docentes estarão promovendo o processo de 

desenvolvimento profissional. 

Retomando Beyer (2005), ainda que a situação de partilhar o espaço de trabalho com 

um colega possa provocar ansiedades e outros sentimentos, essa experiência constitui-se 

como uma oportunidade para o aperfeiçoamento profissional e pessoal. Ou seja, pode ser 

entendida como um exercício de formação continuada, onde professor e tutor, através da 

partilha, poderão conhecer o processo de trabalho um do outro, e como cada um contribui no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Para a professora C, a relação entre professor e tutor é mais um dos desafios da EaD, 

que precisa estar constantemente em pauta, pois é um processo que está sempre em 

construção, e as características do professor e do tutor, bem como as especificidades da 

Atividade Acadêmica, são elementos importantes nessa construção. Ainda que esteja escrito o 

que cabe a cada um, as relações vão se estabelecer de formas diferentes. 

A tutora D relata que tem uma boa parceria de trabalho com os professores, e ela traz 

um exemplo de Atividades que precisavam de muitas alterações na comunidade virtual e que 



 

 

sem a parceria da professora o trabalho ficaria mais difícil de realizar, pois “os tutores não 

podem encaminhar os pedidos de alterações para a fábrica, somente o professor. Então, é 

muito difícil, enquanto tutor, realizar um trabalho de qualidade com aquele professor que 

não estabelece a parceria, demanda muito mais trabalho”. O trabalho do tutor está 

diretamente relacionado com o do professor, não só no que se refere à aprendizagem dos 

alunos, mas também o que precisa ser feito antes e durante a Atividade nos “bastidores”. No 

depoimento da tutora D também volta a questão da demanda de trabalho. A partilha entre 

professor e tutor pode contribuir também com um melhor aproveitamento do tempo e do 

espaço de trabalho. 

Professores e tutores relataram algumas experiências que foram significativas, através 

do diálogo e da partilha: 

"A gente conversa muito e eu acho que isso é uma grande vantagem que nós 

temos. Nós fazemos muitas trocas, eu a ouço, como ela esta trabalhando, dou 

algumas sugestões e é bem legal, esse processo". (Professora B) 

 

A tutora D afirma que cada atividade e professor têm as suas peculiaridades. Ainda 

que ela adote uma postura profissional e uma forma de trabalho, cada experiência é particular, 

mas o aprendizado é constante: “Como são pessoas diferentes, o trabalho é diferenciado, 

então são parcerias diferentes, exigências diferentes, mas posso dizer que 90% das 

Atividades Acadêmicas o trabalho foi uma docência compartilhada”. Na mesma direção, o 

tutor E ressalta que a relação vai se construindo através do diálogo e da interação: “No 

caminhar que gente foi se conhecendo, trocando experiências e construindo esse processo 

[...] Eu percebo assim que a gente trabalha muito junto, é um trabalho bem dialógico”. 

Uma experiência que chamou atenção, e que pode trazer significativas contribuições 

para os processos de formação na EaD, veio dos relatos da professora D, da tutora A e do 

tutor C. Eles, junto com outros colegas que não são participantes do estudo, têm adotado a 

partilha em suas práticas pedagógicas. As Atividades que possuem mais de uma turma, 

consequentemente, possuem professores e tutores diferentes atuando, favorecendo que o 

grupo de professores e tutores estabeleça o diálogo e a partilha. Para a tutora A, essa é uma 

prática que garante uma boa relação com o professor.  

“A gente costuma dizer que temos uma equipe, em algumas atividade tem o fluxo 

muito grande. É um professor e três tutores, então a gente caba dividindo muito 

nosso trabalho. Um faz o gabarito de uma coisa, outro de outra e o professor é 

muito solícito, ele está sempre conosco, ele olha as webs, os chats, indica onde 

poderíamos melhorar, ele diz: ‘Olha esse aluno, quem sabe a gente aja de forma 

diferente com ele..” (Tutora A). 

 

A professora D, que também integra esse grupo de trabalho, no seu depoimento 

ressaltou que é seu papel auxiliar na formação dos tutores que trabalham com ela. Dessa 



 

 

forma ela busca estar sempre presente e estabelecer uma parceria de fato. Através de 

encontros virtuais e presenciais, a professora procura contar um pouco da sua experiência, 

incluindo o que pode acontecer em determinadas Atividades, como os alunos costumam agir e 

que estratégias usar para conduzir algumas situações, inclusive afirmando a importância do 

registro nos retornos para os alunos. Para a professora, esse contato é essencial, pois as 

experiências dela e de outros tutores que já passaram por essas e outras situações vão 

contribuir com o trabalho do grupo. “A gente tenta de certa forma nos cercar, nos fortalecer e 

desenvolver um bom trabalho e ir construindo o conhecimento”.  

Nestes depoimentos é possível perceber os saberes docentes sendo incorporados à 

prática dos professores e tutores, sobressaindo o saber da experiência que possibilita a 

reflexão na forma de ser e de fazer através da partilha e da aprendizagem com os colegas. “A 

partilha promove não apenas a construção de um laço efetivo entre os pares, mas um enlace 

na tentativa de garantir uma responsabilidade coletiva na relação de ensino entre seus pares.” 

(BEZERRA, 2010). 

O tutor C destaca esse exercício da partilha como algo muito positivo e rememora o 

trabalho que era desenvolvido no início da EaD na Instituição: 

"No início, a gente tinha uma relação muito próxima com o professor, nós 

tínhamos encontros, muitas vezes quinzenais, e acabava tendo uma integração 

muito grande porque todos estavam aprendendo [...]. Isso tudo acabou se 

perdendo ao longo do caminho, como é natural, a coisa acabou crescendo e 

depois...”.  

 

Ele relata que a relação com uma das professoras ainda tem essa base, de conversar 

semanalmente, seja de forma presencial ou virtual, sobre o andamento da Atividade, 

desempenho dos alunos. Ele afirma: “Trabalhamos juntos na comunidade [...]. No final de 

cada bimestre fazemos uma avaliação nossa, e acabamos estabelecendo uma relação de 

iguais” (Tutor C). E para além dessa relação com a professora, o tutor também ressalta a 

partilha com outros tutores: “A gente conversa com frequência, se encontra pelo menos umas 

duas vezes por bimestre e temos grupos no WatsApp. A gente vai conversando e trocando 

ideias, e a impressão que eu tenho é de que é uma coisa assim, compartilhada”. 

Corroborando com o seu depoimento, a tutora B finaliza sua entrevista dizendo: “A 

parceria, a reflexão, a troca, contribuições de professor e tutor na comunidade, essa é a 

melhor forma, tem que haver uma docência compartilhada. Não é o detalhe, isso é essencial 

para que definitivamente se faça um bom trabalho na EaD”.  

Esses relatos ressaltam experiências que manifestam, mesmo que ainda incipientes, 

alguns movimentos de trabalho colaborativo na direção de uma docência compartilhada. 

Essas práticas rompem com a forma com que tradicionalmente vem-se fazendo aula na EaD e 



 

 

mostram que existe o reconhecimento e a necessidade da partilha como algo que pode 

potencializar o trabalho docente e o desenvolvimento profissional. O trabalho torna-se 

positivo para professores e tutores e, consequentemente, vai contribuir para o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

Considerações finais 

 

A realização do trabalho dos professores e tutores apareceu de forma transversal nas 

análises, mostrando, nos diferentes momentos do processo, como cada profissional se envolve 

e desenvolve sua função. 

Ainda que os professores e tutores percebam e tenham uma visão positiva da docência 

compartilhada, não se pode pedir que o docente acolha esse tipo de trabalho sem que a 

instituição avance também nessas discussões e invista em “processos colaborativos de 

formação”
4
, permitindo que o trabalho docente seja partilhado no discurso e na prática, 

compreendendo a docência compartilhada como um processo de formação em serviço. 

Segundo Roldão (2007) trata-se de uma ruptura, que poderá iniciar e sustentar uma lógica 

organizativa mais produtiva de sucesso e mais emancipadora para os próprios professores e 

tutores, reforçando-os como profissionais produtores e reguladores de seus saberes e das suas 

ações. 

Deste modo, foi possível identificar que o trabalho colaborativo e a docência 

compartilhada são destacados como fatores que podem contribuir para o trabalho e para a 

formação continuada, aparecendo também o reconhecimento da ação do outro na sua 

constituição enquanto docente. A partilha de experiências para o aprendizado da docência 

aparece em algumas práticas e é vista como algo significativo pelos professores e tutores. A 

emergência da formação continuada é reconhecida como fator preponderante para o 

desenvolvimento do trabalho docente, incluindo as metodologias de ensino, didática e 

inserção nos meios e recursos tecnológicos. 
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