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Introdução 

 
 
Sabemos que um orientador pode promover ou arruinar um estudante de Doutorado. 

(Anne Lee, 2008) 
  
 

A carreira acadêmica é um caminho espinhoso e, às vezes, quase que 
imediatamente depois de defender sua tese de doutorado, você se encontra na 
posição de ter que ser orientador (geralmente na posição de coorientador) de 
um novo doutorando. Muito provavelmente você não tem estabilidade e pode 
atuar como pós-doutorando por três anos; ou você está se esforçando para ser 
aceito como professor assistente, ou sua função pode ser a de professor 
iniciante ou pesquisador. A insegurança é comum no início da carreira 
acadêmica para a maioria das pessoas, que estão motivadas com seus projetos 
de pesquisa e competem com seus colegas que avançam e fazem seu melhor, 
rumo a posições de estabilidade na universidade. Nesta posição de 
insegurança, você se sente desafiado e motivado, ansioso e inseguro, ávido 
por conseguir um bom resultado em sua primeira supervisão.    

 
 

A prática da orientação é uma das dimensões que recebem menos atenção e valorização no meio 
acadêmico. Todo estudante de pós-graduação tem pelo menos um orientador durante seus estudos, seja 
como orientador de mestrado ou como, por exemplo, supervisor de prática clínica na Medicina ou 
Veterinária. Você pode ter uma ideia do que é a orientação com base em suas próprias experiências. 
Geralmente, a orientação tem sido definida como um processo interacional, interpessoal e intensivo 
entre o orientador e o pesquisador de doutorado, "para envolver conscientemente um ao outro dentro 
do espírito de profissionalismo, respeito, paridade e mente aberta" (Alam, Alam & Rasul, 2013, p. 876). 
No entanto, faltam outros atores da orientação de doutorado nessa definição: a relação geralmente inclui 
os orientadores principais, coorientadores e colegas de doutorado. Portanto, a definição pode fornecer 
uma imagem idealista de um relacionamento meramente bidirecional. Na realidade, a orientação é um 
relacionamento entre várias partes que podem ter interesses contraditórios, mas que também podem ser 
fortes apoiadoras uma da outra. Além disso, a supervisão de doutorado é um relacionamento que 
envolve as pessoas por muito tempo, em geral, de quatro a seis anos. Durante esses anos, amizades 
duradouras podem se desenvolver. Quando o primeiro orientando defende sua tese, o orientador também 
haverá passado por mudanças e aprendizados tanto na esfera pessoal quanto profissional - ele de fato 
se torna um orientador (por exemplo, Gurr; 201; Halse & Malfroy, 2010; Halse, 2011). 

Este capítulo discute sobre como se desenvolver enquanto orientador e como estabelecer 
relações de longo prazo com estudantes de doutorado, assim como sobre a maneira de apoiar seus 
desenvolvimentos enquanto acadêmicos independentes. Um orientador de doutorado novato pode ter 
tido experiências como supervisor de Trabalhos de Conclusão de Curso ou de Dissertações de Mestrado 
durante seus estudos de doutorado. Essas experiências são o ponto de partida para desenvolver 
competência profissional como orientador de doutorado. 



Nossa abordagem sobre a relação de orientação é pautada no paradigma da Aprendizagem 
Centrada em Estudantes (Biggs, 2003; Biggs & Tang 2011; Entwistle, 2007; Ramsden, 2003) e sobre 
como identificar suas próprias emoções liminares (Mälkki, 2010, 2019) que influenciam ações e reações 
no complexo contexto de múltiplos sujeitos, relações de poder e sistema hierárquico da orientação de 
doutorado (Gurr, 2001). Há quem se sinta ansioso ao iniciar sua carreira acadêmica e se preocupe em 
como conseguir financiamentos e estabelecer projetos de pesquisa independentes (Rigg, Day & Adler, 
2013). Também pode haver preocupações sobre o manejo de tempo para lidar com todas as 
responsabilidades de ensinar, pesquisar e orientar. 

Nosso objetivo não é apenas descrever as diretrizes gerais e ideais para a orientação - existem 
diversos estudos que trabalharam isso ao longo dos anos (Delamont, Atkinson & Parry, 2000; Delamont, 
Parry & Atkinson 1998; Taylor & Beasley, 2005; Turner, 2015). Ao invés disso, pautados em estudos 
anteriores, nós traremos exemplos concretos e úteis que refletem desafios cotidianos com os quais a 
orientação de doutorado pode se deparar. Ofereceremos ferramentas e meios para a compreensão do 
complexo contexto da orientação de doutorado, trazendo à consciência os efeitos que as ações de 
orientadores causam nos comportamentos e decisões dos outros. E, a partir disso, aprender a refletir e 
desenvolver suas habilidades enquanto orientador. Enfatizamos a importância de levantar e 
compartilhar questões desafiadoras sobre a relação de orientação. Tal prática torna mais fácil a 
compreensão de que muitos dos desafios e conflitos nas relações de orientação não derivam de meras 
experiências pessoais e emocionais, mas são influenciados por tradições acadêmicas e baseados em 
estruturas institucionais (Rainio & Mälkki 2019). 

 
Estrutura e contexto para uma jornada de doutorado com orientadores 
 
 Tornar-se orientador de estudantes de doutorado é um projeto de desenvolvimento pessoal e 
profissional que tem como contexto as tradições de seu campo de pesquisa. McAlpine e Weiss (2000) 
descreveram o doutorado como sendo uma jornada de doutoramento, também nomeada de jornada do 
PhD (Mantai & Dowling, 2015). A metáfora jornada para o desenvolvimento do orientador pode 
também ser usada e é ilustrativa: o orientador está estudando e caminhando junto com o estudante de 
doutorado, assim como com outros orientadores e membros do grupo de pesquisa. Essas jornadas 
acontecem em diferentes espaços, estruturadas por diversas tradições disciplinares e abordagens 
metodológicas. Em algumas ciências, como as exatas e biológicas, a jornada de doutoramento começa 
ao se tornar membro de um grupo de pesquisa liderado por um pesquisador sênior, em geral um 
professor associado. A orientação é parte fundamental das reuniões do grupo de pesquisa. Nas ciências 
humanas e sociais, a jornada de doutoramento pode ser um projeto solitário e individual, com apenas 
algumas reuniões com orientador(es). 
 Ao longo da jornada para alcançar o grau de Doutor, um doutorando recebe apoio de muitas 
pessoas. Entre as mais importantes está a do orientador principal que tem, entre suas responsabilidades 
e tarefas, a de dar suporte na busca por financiamento para os projetos de pesquisa e a de organizar as 
instalações da universidade para o doutorando. Em colaboração com o orientador, existe pelo menos 
um coorientador, que pode ser alguém no início da carreira acadêmica. Um coorientador pode ser de 
outra universidade ou instituição de pesquisa e dá apoio como especialista em alguns tópicos do projeto 
de pesquisa do doutorando. Colegas de doutorado também são importantes apoiadores da jornada, 
compartilhando experiências parecidas, aprendendo junto e dando apoio emocional uns para os outros. 
 A jornada de orientação está entrelaçada com a pesquisa e o desenvolvimento do doutorando. 
Todas as reuniões, discussões e colaborações na escrita de artigos científicos fazem parte das 
experiências do orientador, e aprender junto com seu/sua estudante de doutorado é parte do “tornar-se 
orientador” (Halse, 2011; Halse & Malfroy, 2010). Um exemplo de estrutura e da linha do tempo de 
uma jornada de doutorado são descritas na Tabela 1: 
 
 

  Início 
(1-2 anos) 

Meio 
(1-3 anos) 

Finalização 
(1-2 anos) 



Pesquisador de 
doutorado 

Refinar o plano de pesquisa, 
leitura e escrita da fase 
teórica, coletar dados, 
analisar dados. Primeira 
apresentação em evento 
acadêmico em mesa redonda 
ou trabalho individual.  
Escrever e submeter o 
primeiro artigo científico 
como primeiro autor. 
Revisar o primeiro artigo. 
Solicitar verba para o 
projeto de pesquisa. 
  

Verificar e revisar o plano 
de pesquisa. Coletar e 
analisar dados, escrever 
artigos científicos. Submeter 
e revisar artigos. 
Participar na escrita de 
projetos para solicitação de 
verba. 
Apresentação em evento 
científico com trabalho 
individual e em simpósio. 
 

Escrever uma síntese da 
tese baseada em artigos 
ou finalizar e revisar a 
tese em formato de 
monografia.  
Submeter a tese ao 
Departamento. 
Receber parecer de dois 
examinadores e revisar a 
tese, se necessário. 
Realizar a defesa pública 
da tese. 
Receber pareceres 
favoráveis à aprovação 
da tese. 
Receber o título de 
Doutor. 
Iniciar uma nova jornada 
sendo reconhecido pela 
comunidade acadêmica 
como um expert da área. 

Outros estudantes 
de doutorado 

Dar apoio emocional. 
Participar da escrita do 
primeiro artigo científico. 
Compartilhar experiências e 
aprender uns com os outros.  

Dar apoio emocional. 
Participar da escrita de 
artigos científicos. 
Compartilhar experiências e 
aprender uns com os outros. 

Dar feedbacks, se 
necessário, e dar apoio 
emocional. 

Coorientador Orientar em relação a 
métodos e base teórica, 
colaboração na escrita de 
artigos científicos ou 
fornecendo comentários e 
feedbacks.  
Orientar ou colaborar na 
elaboração de posters e 
artigos para eventos 
científicos. 
Geralmente aparece como 
autor secundário ou seu 
apoio é reconhecido no final 
de artigos científicos. 
Aprender a se tornar 
orientador recebendo 
orientação do orientador 
principal. 

Orientar em relação a 
métodos e base teórica, 
colaboração na escrita de 
artigos científicos e/ou de 
trabalhos para eventos 
científicos. 
Participação em reuniões 
organizadas pelo orientador 
principal. 
 

Ler a tese e dar 
feedbacks. 
Definir com o orientador 
principal a composição 
da banca examinadora.  
Dar apoio emocional 
para a defesa da tese. 
 
 

Orientador 
principal 

Prover financiamento ou 
apoiar o doutorando na 
solicitação de verba de 
pesquisa. 
Discutir e definir o plano de 
pesquisa. 
Orientar a coleta e análise de 
dados e colaborar na  
escrita do primeiro artigo 
científico, geralmente 

Prover financiamento ou 
apoiar o doutorando na 
solicitação de verba de 
pesquisa. 
Discutir e aceitar o plano de 
pesquisa revisado. 
Organizar reuniões de 
coorientadores, grupo de 
pesquisa e doutorandos. 
Dar orientações sobre 
escolhas metodológicas e de 

Ler a tese e dar 
feedbacks. 
Definir a composição da 
banca examinadora.  
Interagir com os 
membros do 
departamento em todas 
as fases do processo da 
tese. 



aparecendo como último 
autor. 
Responsável por 
acompanhar o progresso do 
estudante no programa de 
doutorado. 
Orientar os estudos 
necessários dentro do 
programa. 
Dar apoio para que o 
estudante aplique para um 
estágio doutoral ou viagem 
de pesquisa. 

análise, e colaborar na 
escrita de artigos científicos 
ou dando feedback na 
escrita da tese monográfica. 
Geralmente aparece como 
último autor dos artigos 
científicos. 
 

Dar apoio emocional em 
todas as fases da defesa 
da tese. 
Presidir o processo de 
exame e defesa. 
 

Recursos providos 
pela Universidade 

Prover condições materiais e 
estruturais para a pesquisa. 
Prover apoio para os estudos 
no programa de doutorado. 
Prover financiamento para 
participação em eventos 
acadêmicos internacionais. 
 

Prover condições materiais e 
estruturais para a pesquisa. 
Prover apoio para os estudos 
no programa de doutorado. 
Prover financiamento para 
participação em eventos 
acadêmicos internacionais. 
 

Prover financiamento 
para a finalização da 
escrita da tese. 
Prover apoio 
administrativo para as 
fases que antecedem e 
sucedem a defesa da tese. 
Prover sala para a defesa 
da tese. 

 Tabela 1. Estrutura e linha do tempo de uma jornada de doutoramento  
 
 A jornada do doutorado é também bastante influenciada pelo tipo de tese que será escrita. A 
tese será um compilado de artigos científicos publicados juntamente com uma síntese ou terá o formato 
monográfico? Para teses baseadas em artigos, doutorandos aprendem a preparar apresentações para 
eventos científicos e a escrever artigos sobre a pesquisa em colaboração com seu(s) orientador(es). 
Colegas doutorandos também podem participar na escrita de um artigo. Desafios desse tipo de tese 
podem surgir caso a base teórica, os instrumentos e os métodos sejam definidos pelo orientador. 
Conforme a pesquisa transcorre, o doutorando pode encontrar outras perguntas de pesquisa 
interessantes e querer adotar outra perspectiva para sua pesquisa e isso pode não estar de acordo com 
os interesses do orientador, caso ele deseje publicar apenas pesquisas pautadas em seus próprios projetos 
de pesquisa. 
 Em uma tese monográfica, o doutorando é o único autor e geralmente recebe feedback de 
orientadores e colegas de doutorado apenas das versões do manuscrito em seminários de doutorado e 
reuniões do grupo de pesquisa. Escrever uma tese de doutorado pode levar a um processo solitário, em 
que o doutorando trabalha de forma isolada, podendo se tornar muito dependente de seu supervisor e 
não entrar em contato com outros pesquisadores da área ou tema de pesquisa. 



 
Figura 1. Duas jornadas doutorais diferentes  
 
A multiplicidade na orientação de doutorado  
 
 O termo multiplicidade se distingue da prática da orientação individual da coorientação e da 
orientação em cohort1. Pensando a partir do número de estudantes, a orientação em grupo significa que 
um ou mais professores orientam um grupo de estudantes (Dysthe, Samara, & Westerheim 2006, 300; 
Pillay e Balfour 2011, p. 369). Podem existir outras interpretações, como a orientação em tríade 
(Borders et al., 2012), mas neste capítulo os termos para definir os modelos de orientação são os 
seguintes: 
 

       Orientação individual: um orientador orienta um estudante (relação um-para-um). 
Orientação em grupo: Mais de um orientador orientando um estudante (relação muitos-para-
um). Quando existem dois orientadores, é chamada de coorientação. Orientação cohort: Pelo 
menos um orientador orienta mais de um estudante (relação um-para-muitos ou muitos-para 
muitos) em uma estrutura de grupo. 
 
Como já foi dito, tornar-se orientador de doutorado é um projeto de desenvolvimento tanto 

pessoal quanto profissional, amparado nas tradições de pesquisa de cada área (Halse & Malfroy, 2010). 
Atualmente, nas ciências sociais e humanas, muitos estudantes de doutorado realizam suas pesquisas 
de forma solitária e não se dedicam completamente à pesquisa, trabalhando parte do tempo fora da 
universidade. Entretanto, nos últimos anos, também nessas áreas, a pesquisa de doutorado tem se 
tornado parte de um projeto de pesquisa maior, com estudantes tendo um vínculo empregatício de 
dedicação exclusiva com as universidades. 

 
 Para estudo e reflexão: 

● Observe a Tabela 1 e reflita sobre qual é sua posição como orientador e quais os tipos de 
tarefas e responsabilidades você tem. 

● Reflita também sobre qual o tipo de jornada de doutorado você teve e como suas experiências 
influenciam suas formas de orientar e suas relações com orientandos.   

● Escreva a história sobre como você foi orientado e reflita sobre como essas experiências 
influenciam suas práticas de orientação. 

 
                                                
1 N. T.: Não foi encontrada tradução para este termo em português, se referindo a uma estrutura grupal que 
envolve, necessariamente, mais de um orientando. 



Abordagem centrada em estudantes para a orientação de doutorado e emoções liminares 
  
 Na produção científica sobre ensino na Educação Superior, a abordagem centrada em 
estudantes é destacada como uma forma de ensino que colabora na compreensão e no aprendizado de 
estudantes (Akerlind, 2004; Biggs, 2003; Biggs & Tang 2011; Entwistle, 2007; Ramsden, 2003). A 
abordagem de ensino centrado em estudante é pautada em práticas de aprendizagem ativa que 
possibilitam que estudantes autorregulem suas aprendizagens e se desenvolvam profissionalmente 
(Aksit, Niemi & Nevgi, 2016; Virtanen, Niemi & Nevgi, 2017). De forma similar, na orientação o foco 
deve estar em estudantes desempenharem ativamente a pesquisa, tornando-se pesquisadores 
independentes e autônomos (Gurr, 2001). Tornar-se autônomo significa que um estudante de doutorado 
deve poder traçar caminhos e desenvolver a pesquisa e até mesmo modificar temas de pesquisa quando 
a primeira rodada de análise fizer emergir outros focos de pesquisa (Gardner, 2008). O produto final da 
jornada – a tese – não é exatamente aquilo que estava no plano de pesquisa. Ele é apenas um mapa e, 
conforme a pesquisa avança, mudanças devem ser permitidas. Isso pode levar a conflitos entre o 
orientador e o orientando caso o primeiro esteja mais preocupado em garantir que seu próprio projeto 
de pesquisa seja finalizado. 
 A abordagem centrada em estudantes é, a princípio, uma base inquestionável para qualquer 
prática pedagógica alinhada com a compreensão moderna acerca da natureza dos processos de 
aprendizagem. Entretanto, ainda que a compreensão geral seja bem fundamentada, parece evidente para 
nós que, ao se pensar no processo relacional e dinâmico da orientação, é necessário considerar uma 
dinâmica mais complexa, que chame atenção para os pontos críticos e os desafios ao se colocar em 
prática a abordagem centrada em estudantes (Mälkki & Green, 2016). Na relação de orientação, o 
orientador tem mais experiência, expertise, mais poder dentro da instituição e seu lugar é reconhecido 
por pares (Bouhe, 2017; Gurr, 2001, Wenger, 1998) e isso se apresenta em vários outros lugares e 
contextos. Esses aspectos assimétricos (Malinen, 2000) podem fazer com que o orientador entenda seu 
papel de maneira assimétrica/ hierárquica. Tal fato pode dificultar que o orientador interaja em um nível 
humano e simétrico e, mais importante, se perceba enquanto um aprendiz imperfeito, um “trabalho em 
desenvolvimento” tanto como orientador quanto pessoa em suas interações com orientandos (Bouhe, 
2017).  
 Essa possível incompatibilidade (o orientador agindo como alguém com mais conhecimento, 
não aberto a aprender na relação) torna-se um aspecto crucial para definir a possibilidade de o orientador 
ser realmente capaz de adotar uma prática centrada no aluno, independentemente da “convicção” 
profissional ou institucional ter como princípio a abordagem centrada em estudantes.  
 Para entender melhor os limites da abordagem centrada em estudantes, precisamos examinar 
mais de perto de que forma nossos processos cognitivos e emocionais interferem nas interpretações que 
fazemos de situações de nosso cotidiano. Uma perspectiva útil a esse respeito é a teoria das emoções 
liminares (Mälkki 2010; 2011; 2019), que considera como nosso sistema de crenças orienta nossas 
ações e interpretações em determinadas situações, fortalecido pelas emoções que funcionam buscando 
a manutenção da saúde mental. Ou seja, quando nada desafia nossas crenças, valores, relações sociais 
ou linhas de ação esperadas em uma determinada situação, nos sentimos relativamente confortáveis e o 
mundo parece confortável de ser administrado - atuamos dentro de nossa zona de conforto. Por outro 
lado, quando algo ou alguém desafia nossas suposições, crenças, valores, relacionamentos sociais ou 
senso de aceitação, emoções liminares - ou seja, emoções desagradáveis (como medo, vergonha, 
ansiedade, raiva, frustração) - emergem para motivar nosso retorno à zona de conforto (Mälkki 2011; 
2019). Semelhante a quando nos deparamos com ameaças concretas, como um predador ou um veículo 
vindo em nossa direção (Damasio 1999; 2010), as emoções automaticamente nos orientam a ações que 
aumentem nossas chances de sobrevivência.  
 A sensação desagradável causada por essas emoções nos motiva ainda mais a evitar situações 
que possam desencadeá-las. Consequentemente, quando nossas ideias são questionadas, as maneiras 
mais rápidas de evitar emoções desagradáveis são: se esquivar, culpar outras pessoas ou simplesmente 
evitar lidar com a sensação ruim, geralmente com justificativas relacionadas à necessidade de ignorar o 
problema (Mälkki 2011; 2019). No caso de surgir um desafio complexo que torne necessário mudar o 
padrão de comportamento ou o quadro de ação de alguém, geralmente recorremos a soluções que já 
conhecemos e que nos ajudaram no passado - retornando rapidamente à zona de conforto. No entanto, 
quando a situação exigir uma abordagem mais refinada e uma possível mudança de pelo menos partes 



do sistema de crenças - a chamada mudança adaptativa -, a escolha de maneiras conhecidas de lidar 
com a situação poderá dar soluções apenas a curto prazo, permanecendo o desafio subjacente (Heifetz 
& Linsky, 2002). Aqui, as nossas funções cognitivas são orientadas pelas nossas emoções de forma a 
proteger a coerência do nosso sistema de crenças, para evitar que a gestão de nossa vida cotidiana seja 
limitada e demande revisão (Mälkki 2011; 2019). 
 Ao mesmo tempo, esta dinâmica traz um desafio significativo para os processos de 
aprendizagem, reflexão e desenvolvimento de especialistas em determinado campo do conhecimento 
ou orientadores. Ou seja, para realmente revisitar nossos pressupostos e formas de pensar e agir e para 
trabalhar no sentido de desenvolver nossa prática, precisaríamos primeiro aprender a trabalhar com 
essas emoções liminares que surgem nos limites de nossas zonas de conforto (Mälkki 2011; 2019). Isto 
significa aprender a identificar os momentos em que tomamos a decisão de voltar às zonas de conforto 
em vez de lidar com aspectos da realidade e aprender a aceitar as emoções desconfortáveis ao invés de 
- de acordo com a resposta inata - evitá-las por serem desagradáveis. De fato, as emoções liminares 
aparecem ou como barreira ou como porta de entrada à reflexão e ao desenvolvimento (Mälkki 2010; 
2011; 2019). Aceitar e trabalhar com emoções liminares colaboram para se ter uma mente mais aberta 
e buscar alternativas fora da zona de conforto. 
 No caso de uma relação de orientação, a capacidade de um orientador para trabalhar com suas 
emoções liminares aparece como um aspecto crucial que define suas possibilidades de atuar a partir da 
abordagem centrada no aluno (Mälkki 2019; Rainio & Mälkki 2019). Experiências centradas em 
estudantes podem ser vistas como sendo fáceis de serem colocadas em prática quando as expectativas 
do orientador são atendidas no processo de tese ou dependendo de como o estudante de doutorado age 
ou pensa. No entanto, sempre que as expectativas do orientador são desafiadas pelas reviravoltas 
inesperadas do processo de tese ou pelas ações e pensamentos dos doutorandos, o orientador pode 
encontrar dificuldades para agir de forma pedagogicamente construtiva, ou seja, a partir de uma 
orientação centrada no estudante. Ou seja, quando as expectativas do orientador são desafiadas, ele pode 
experimentar emoções liminares que - quando não tratadas com cuidado - podem orientá-lo a agir de 
forma que retorne à sua própria zona de conforto, em vez de facilitar os processos do aluno (Mälkki 
2011; 2019; Rainio & Mälkki 2019). Assim, o desejo de regressar à zona de conforto por quaisquer 
meios cognitivos possíveis pode ocorrer em contraste com a intenção de orientar a partir da abordagem 
centrada no estudante. 
 

Caso 1. 
 
Um doutorando alterou seu texto para se basear em um novo marco teórico e 
em conceitos que não estão relacionados à pesquisa e às publicações de seu 
orientador. Esta mudança move o foco da expertise do orientador para outros 
especialistas da área. Um orientador está acostumado a que os doutorandos 
se refiram às suas publicações e, assim, continue a sua pesquisa. Também, 
essa prática faz com que suas publicações recebam mais citações e sejam 
reconhecidas pela comunidade acadêmica. Ele pode não estar ciente de suas 
emoções liminares – que o alertam para suas expectativas implícitas sendo 
desafiadas - e tenta forçar um estudante de doutorado a retornar o plano de 
pesquisa original, em vez de perceber como a nova proposta de pesquisa é 
interessante e significativa do ponto de vista do estudante de doutorado. 
Assim, as respostas do orientador são, neste caso, mais orientadas pelas 
expectativas do orientador do que por uma abordagem centrada no estudante. 

 
 A capacidade de um orientador para aceitar e trabalhar com suas emoções liminares é um 
elemento importante para garantir a qualidade da orientação e uma prática ética. As emoções liminares 
representam o limiar pelo qual nossas ações tendem a ficar aquém de nossos ideais. Por outro lado, ao 
identificarmos as emoções de borda que surgem em nossas práticas de orientação, podemos promover 
a ética de nossa prática à medida que aprendemos a discernir os momentos em que há um risco de um 
desequilíbrio entre nossos ideais e nossas ações. Quando nos mantemos alheios às nossas emoções 
liminares, podemos, enquanto orientadores, responder de forma não centrada no aluno, especificamente 



naqueles momentos em que o aluno pode trazer algo novo e inesperado - que, afinal, deve ser o objetivo 
na obtenção de um doutorado.  
 Além disso, como o estudante está passando pelo processo desafiador e transformador de obter 
o título de Doutor em seu campo de estudo, as emoções liminares são inevitavelmente parte do processo 
pelo qual eles aprendem a lidar com uma nova identidade e uma nova posição de conhecimento (Mälkki 
& Green, 2014). É como uma “licença de motorista para o âmbito acadêmico” que o reconhece tanto 
dentro da universidade quanto para a sociedade como um todo. Do ponto de vista centrado no estudante 
– levando em consideração a experiência do doutorando no processo - é vital que o orientador aprenda 
a trabalhar com suas próprias emoções liminares. Além de proporcionar uma supervisão ética, também 
oferece apoio social – que podemos chamar de zona de desenvolvimento proximal (Rainio & Mälkki 
2019) – para o doutorando aproveitar os momentos em que suas crenças, suposições e planos de ação 
estão sendo desafiados. Tudo isso poderia ser transformado em reflexão crítica sobre seus próprios 
pressupostos e hábitos institucionais, valores implícitos de seu contexto e nas discussões acadêmicas e, 
ainda, em seu desenvolvimento enquanto pesquisador e na adoção de perspectivas pioneiras para o 
conhecimento acadêmico. 
  
Para estudo e reflexão: 

● Descreva as emoções liminares (sentimentos desagradáveis) que você possa ter 
experimentado em relações de orientação.  

      ● Que situações em sua supervisão de doutorado têm feito surgir emoções liminares? 
● Como você reage quando o estudante de doutorado traz à tona algo inesperado?  

 
 
Múltiplas perspectivas sobre a orientação de doutorado para lidar com as emoções liminares 
 

O contexto de orientação está repleto de muitas contradições, que se manifestam nos desafios 
práticos enfrentados no processo de orientação. A adoção de uma abordagem reflexiva é necessária para 
que tanto orientadores novos quanto mais experientes possam negociar as situações de forma 
consciente, construtiva e ética, em vez de reforçar as práticas e valores já cristalizados (Mälkki, 2011). 
Desenvolver-se como orientador é desenvolver-se como pessoa. Halse (2011) define uma relação de 
orientação de doutorado como uma relação pedagógica que leva orientadores a confrontar e lidar com 
"suas prioridades pessoais e profissionais, valores e capacidades, incluindo os seus erros e falhas" 
(Halse, 2011, p. 568).  
 
Equilíbrio entre aspectos profissionais e de amizade da orientação 
 

Algumas relações de orientação se desenvolvem como amizades, que se mantém depois que o 
estudante de doutorado termina sua pesquisa e defende a tese. Algumas são mais relacionadas à pesquisa 
e continuam como uma relação entre pares após a jornada comum ter terminado. Uma amizade entre 
colegas pesquisadores de diferentes níveis pode, em muitos aspectos, apoiar o investigador júnior a 
tornar-se parte da comunidade acadêmica (Wenger, 2009) e gerar uma colaboração frutífera entre 
aqueles que têm mais experiência no campo e aqueles que podem ter novas perspectivas sobre temas 
existentes e temas inteiramente novos para trazer para a pesquisa. 

Ao mesmo tempo, é importante permanecer sensível ao modo como esses dois eixos - amizade 
e relação profissional - coexistem e se entrelaçam, de modo a manter a ética nesse binômio (Kitchener, 
1985: 2000). Independentemente da amizade, as estruturas de poder permanecem na base (Bartlett & 
Mercer, 2000).  

Se a amizade e a relação profissional se confundirem de formas não saudáveis, uma práxis 
antiética acontece tanto na amizade quanto na relação profissional. Para um orientador, por exemplo, 
essa complexidade das relações humanas traz um desafio ao equilíbrio entre tornar-se amigo de alguns 
doutorandos e ficar mais distante de outros, pois espera-se que exista uma objetividade, sem que alguns 
doutorandos sejam favorecidos. Uma relação de orientação é influenciada pelas diferenças de poder, 
uma vez que um estudante de doutorado está conduzindo sua pesquisa como parte de um projeto 
liderado pelo orientador (Bartlett & Mercer, 2000).   



Algumas ferramentas podem ser utilizadas para diferenciar e lidar com aspectos relacionais 
saudáveis e não saudáveis que podem, no caso de uma confusão entre profissionalismo e amizade, ser 
ignorados. A matriz da relação de orientação (Mälkki, Sandström & Nevgi, no prelo) ajuda a refletir 
sobre os aspetos pessoais e profissionais da relação de orientação. A matriz é composta por quatro 
categorias principais de orientação que devem estar em equilíbrio. Quando alguma delas é ignorada e a 
categoria oposta é sobrevalorizada, produz-se uma situação não saudável (ver Figura 2). 
 

 
Figura 2. Dimensões contraditórias das comunidades de prática na orientação acadêmica (adaptação 
de Mälkki, Sandström & Nevgi, no prelo). 
 
 O orientador, em algumas situações, ao invés de focar no processo individual e no projeto de 
cada estudante, trabalha de maneira mais coletiva com um grupo de doutorandos. Isso pode ser uma 
forma de poupar tempo e esforço, mas às custas do orientando, que não recebe suficiente apoio 
individual em seu processo e em sua tese: os desafios individuais podem não ser abordados e pontos 
fortes específicos de determinado estudante podem não ser reconhecidos. Por outro lado, o orientador 
pode privilegiar reuniões individuais com os doutorandos e ignorar formas colaborativas de orientação. 
Estas últimas são importantes tanto para apoiar a integração do doutorando na comunidade acadêmica 
e encontrar colegas e apoio, quanto para "poupar" recursos quando nem todos os elementos do processo 
de pesquisa precisam ser "ensinados" individualmente. Assim, nenhum dos extremos é útil a longo 
prazo, sendo importante um equilíbrio entre eles para oferecer ao estudante um apoio mais completo. 
 
 

Caso 2.  
 
Um doutorando tem dois orientadores, de duas universidades diferentes. Ele iniciou 
sua pesquisa de doutorado na Universidade A, mas passou para a Universidade B. Ele 
continua sua pesquisa de doutorado sob a orientação de dois professores, porém, 
devido à sua mudança, a posição entre orientadores muda e o professor da 
Universidade B assume agora o papel de orientador principal e o professor da 
Universidade A, um papel de coorientador. O doutorando encontra ambos os 
orientadores sempre separadamente e eles lhe dão diversas orientações e recomendam 
diferentes abordagens metodológicas. O doutorando tenta descobrir qual poderia ser 
o melhor método ou solução para sua pesquisa. Os orientadores se encontram 



pessoalmente pela primeira vez na defesa da tese de doutorado. Como resultado, tem-
se uma tese de doutorado considerada apenas aceitável para aprovação. 

 
 

As relações humanas que envolvem conhecimentos devem ser equilibradas a fim de evitar 
extremos. Existem os objetivos de completar o doutorado e produzir novos conhecimentos na área 
pesquisada - que dependem da relação de orientação. No entanto, esse não é o único foco da orientação, 
uma vez que a dimensão humana pode ser vista como tão importante - ou mesmo a base para isso -  pois 
cria confiança entre o orientador e o estudante e ajuda o último a lidar com as várias questões de fundo 
emocional que surgem durante o caminho de doutorado. 
 Esta matriz pode ser vista como um lembrete útil para qualquer orientador, mas é especialmente 
importante para aqueles que lidam com a combinação de amizade e relacionamento profissional. Ou 
seja, quando surge uma amizade entre um orientador e um doutorando, existe a possibilidade de o 
orientador assumir que o propósito "humano" da matriz é cuidado através da amizade. Por exemplo, ele 
passa seu tempo livre com um doutorando, até vai a uma festa ou bar, assumindo assim que não há mais 
necessidade de prestar atenção ao aspecto humano do processo e à própria relação de orientação. Além 
disso, é possível que, quando a mistura dessas relações se torna confusa, o supervisor traga sua posição 
de poder para a amizade e espere ser respeitado como um especialista ou autoridade dentro da relação. 
 
Dificuldades de uma orientação centrada em estudantes em um contexto institucionalmente diretivo 
  

Mesmo quando o orientador tem como objetivo criar espaço para a conexão humana no 
processo de supervisão de doutorado, atualizar-se para a abordagem centrada no estudante não é de 
forma alguma fácil ou automática. Existem muitos aspectos concretos nos quais o orientador tem 
responsabilidades em ajudar o doutorando a se desenvolver nas práticas acadêmicas e seguir os prazos 
esperados do processo de pesquisa de doutorado (Gurr, 2001; Bouhe, 2017). É esperado de um estudante 
de doutorado que ele siga os requisitos da tese. Além disso, um estudante de doutorado precisa se 
aprofundar no aprendizado da linguagem e se aprofundar no tema de pesquisa, que muitas vezes é a 
área de especialização do orientador. Ao mesmo tempo, os estudos de doutorado, de modo geral, e da 
tese, em particular, caem dentro da zona de liberdade acadêmica, devido à natureza do trabalho 
científico. Há, portanto, um vento cruzado entre os níveis acadêmicos de liberdade e as pressões 
institucionais para concluir a tese. 
 O orientador precisa encontrar sua própria maneira de lidar com essas exigências institucionais 
que o estudante de doutorado precisa seguir. Isto é especialmente importante porque o processo tem 
como objetivo que o estudante de doutorado se torne um "pesquisador licenciado". Portanto, espera-se 
que seja capaz de formar seu agenciamento pessoal e sua relação com o campo de pesquisa. No entanto, 
existem várias dimensões onde se faz necessário um delicado equilíbrio para manter a conduta ética. 
Isto é exemplificado pela próxima matriz, que traz as dimensões pessoais e profissionais juntamente 
com o conhecimento relacionado à tese. A matriz de orientação centrada no estudante dentro do 
contexto institucional, desenvolvida por Mälkki, Sandström e Nevgi (no prelo) elucida os aspectos 
necessários para um processo de tese equilibrado - e os riscos potenciais em determinada dimensão 
(Figura 3). As categorias centrais descrevem o processo saudável que o orientador deve ser capaz de 
apoiar. A segunda camada descreve os riscos na perspectiva do doutorando, enquanto a camada mais 
externa descreve os riscos da perspectiva do orientador na adoção da perspectiva centrada no estudante. 
 



 
 
Figura 3. A matriz da orientação centrada em estudantes dentro de um contexto institucional (adaptada 
de Mälkki, Sandström & Nevgi, no prelo). 
 
 Primeiramente, os requisitos curriculares e as práticas de pesquisa formam a base para qualquer 
pesquisa de doutorado. No entanto, a partir da perspectiva centrada no estudante, essas práticas não 
devem ser apenas "aceitas", mas adotadas como uma base a partir da qual um estudante de doutorado 
pode construir seu próprio agenciamento de pesquisa e acervo de conhecimentos. Facilitar o 
agenciamento (ver Rainio & Hilppö 2017) não é uma questão simples, exige um equilíbrio delicado 
entre os aspectos de autoridade e controle, permitindo a liberdade para o estudante encontrar sua própria 
voz. Quando isso não acontece de forma ideal, o estudante de doutorado seguirá as tradições sem 
questioná-las de forma crítica. Isso pode, inclusive, ser apoiado por um orientador que desconsidere a 
necessidade de facilitar o agenciamento de estudantes de doutorado em termos dessas estruturas e 
tradições. 
 Como um estudante de doutorado está muitas vezes trabalhando - pelo menos parcialmente - 
na área de especialização do orientador, pode ser desafiador desenvolver seu toque pessoal, 
compreensão da área de conteúdo e reconhecer os pontos de vista e questões que são de seu próprio 
interesse, ao invés de seguir inquestionavelmente as sugestões do seu orientador sobre o tópico. Em 
contraste, pode ser que um estudante de doutorado esteja tão firmemente ligado aos seus próprios pontos 
de vista que não seja capaz de aproveitar qualquer feedback no desenvolvimento de suas ideias. 
 O ritmo e as práticas de orientação individual e de seminários fornecem, com frequência, a base 
para o processo de pesquisa (Hutchings, 2017). Por um lado, proporcionam um sistema que ajuda o 
aluno a manter o ritmo, a ter prazos adequados e suaves para progredir no seu trabalho e a pertencer a 
uma comunidade, juntamente com um sentimento de coletividade no processo, embora a tese em si seja 
um esforço individual (especialmente no caso de escrita de uma monografia ao invés de um compilado 
de artigos). Por outro lado, manter o seminário e as práticas de orientação centrados nos estudantes e, 
portanto, úteis para eles, não acontece de maneira automática. O doutorando pode considerar que o 
seminário é apenas um complemento, realizando-o de uma forma mecânica, fazendo apenas o 
necessário para se manter em seu programa de doutorado. Além disso, o orientador pode não reconhecer 
a sua responsabilidade no estabelecimento da dinâmica do grupo, da atmosfera do seminário e da forma 
como a comunicação é estabelecida (respeito, por exemplo), tanto no seminário quanto na orientação 
individual, para que os estudantes possam encontrar o seu próprio protagonismo, agenciamento e 
significado para as atividades estruturadas. O orientador pode ter a expectativa de que estas estruturas 
sozinhas consigam manter uma prática centrada em estudantes, bem como proporcionar o apoio 
necessário para o processo de doutoramento. Neste caso, o orientador não vê que a sua forma de se 



relacionar, seja em grupo ou individualmente, já constitui uma relação, ele não é um organizador 
externo das práticas de orientação. 
 Na categoria relativa às dimensões autênticas do processo de pesquisa de doutorado, em uma 
situação ideal, o orientador apoia o doutorando na formação e reconhecimento de suas próprias práticas 
e abordagens de trabalho na tese. Assim como qualquer pesquisador tem seu próprio estilo de trabalho, 
doutorandos fazem mais do que só “realizar a pesquisa”. Eles estão vivendo o processo de definir suas 
identidades enquanto pesquisadores. Isso envolve o desenvolvimento e o reconhecimento de suas 
formas de trabalhar e aprender para ter um equilíbrio entre pesquisa e vida pessoal. Definir as fronteiras 
entre esses dois aspectos da vida pode ser difícil.  

Para garantir o melhor ambiente para que doutorandos realizem suas pesquisas é necessário 
levar em consideração as preferências pessoais como onde trabalhar, a duração dos intervalos e a 
estruturação das diferentes tarefas que compõem o processo. Existem algumas diretrizes gerais para tal, 
mas cada acadêmico precisa encontrar sua própria forma de lidar com seu trabalho e seu tempo livre. 
Quando um doutorando não percebe a necessidade de definir sua própria postura acadêmica, pode ser 
que questões da vida pessoal estejam intervindo com frequência, não existindo paz e espaço suficientes 
para que se concentre em seu trabalho. É evidente que em algumas situações da vida isso é inevitável, 
como ter filhos pequenos, ser casado, ficar doente, estar em processo de divórcio, etc.  

O orientador pode ser muito útil ajudando o doutorando a desenvolver práticas que garantam 
seu melhor funcionamento - podendo ou não diferir das formas que o orientador trabalha. Além disso, 
quando lidamos com dimensões autênticas do processo, é importante levar em consideração a questão 
relacional de amizade e profissionalismo, já abordada anteriormente. Um orientador ético consegue 
manter um relacionamento ético para além do profissional. Porém, também é possível que o orientador 
confunda a relação de amizade com a profissional de uma forma não saudável, exercendo a amizade 
para evitar responsabilidades profissionais inerentes à sua função de orientador. 
 
Como usar as matrizes? 
 
 
 As matrizes aqui apresentadas podem ser utilizadas para reflexão junto com um doutorando 
sobre a relação de orientação. Levando-se em consideração as questões de poder, é por vezes difícil que 
estudantes de doutorado abordem assuntos potencialmente desconfortáveis para seus orientadores, 
assumindo a responsabilidade na manutenção de uma zona de conforto coletiva (Mälkki 2010; 2011) 
na relação. Embora a capacidade de reflexão crítica possa ser vista como um processo importante para 
qualquer estudante, nem sempre é fácil colocá-lo em prática. Brookfield (1994) chamou de suicídio 
cultural a ameaça que a reflexão crítica muitas vezes provoca quando o estudante começa a contestar 
ideias de certo grupo no qual os outros membros não estão prontos para o questionamento. Embora 
"suicídio cultural" possa parecer uma noção exagerada, nos ajuda a perceber situações diárias no meio 
acadêmico quando ficamos em silêncio, protegendo a zona de conforto coletivo, embora possamos ter 
pontos de vista válidos ou mesmo testemunhado práticas antiéticas - para evitar o risco de não sermos 
aceitos por aqueles que podem não estar preparados para discutir tais pontos de vista. 
 Assim, cuidados específicos precisam ser tomados por um orientador a fim de proporcionar um 
espaço ético onde um doutorando se sinta seguro o suficiente para levantar questões que lhe dizem 
respeito - seja no seu próprio processo de pesquisa ou na relação de orientação. No final, é o estudante 
quem tem uma compreensão primordial sobre como a relação está funcionando, seja a favor ou em 
detrimento do seu processo de pesquisa e escrita. O fato de o estudante se sentir seguro ou não para 
explicitar suas percepções é uma indicação significativa da qualidade da relação de orientação e 
da atmosfera e estruturas organizacionais. 
 
Congruência e atrito na relação de doutorado  
 
 Pesquisas sobre aprendizagem na Educação Superior evidenciam que estudantes preferem 
quando existe congruência entre suas estratégias de estudo e as características do ambiente de 
aprendizagem (Vermetten, Vermunt & Lodewijks, 2002). Por outro lado, existem divergências no que 
diz respeito aos níveis de autorregulação na aprendizagem de estudantes (Virtanen & Nevgi, 2010). 
Estratégias de ensino e controle da aprendizagem dos alunos pelos professores variam em um amplo 



espectro. Vermunt and Verloop (1999) identificaram de que modo as diferenças nas formas de controle 
sobre a aprendizagem e a autorregulação na aprendizagem de estudantes podem causar atrito ou serem 
congruentes. O controle da aprendizagem por professores pode estar em congruência com os hábitos de 
estudo e habilidades de autorregulação de estudantes ou podem ser desviantes quando o controle 
docente não apoia seus aprendizados (Vermunt & Verloop, 1999). Na relação de orientação de 
doutorado, tensões e atritos podem acontecer quando a forma como o orientador controla a pesquisa é 
diferente a autorregulação do orientando. Boehe (2017) utilizou a teoria das contingências em sua 
análise sobre as relações de orientação e identificou dois fatores que afetam o processo da pesquisa de 
doutorado: (1) incertezas de tarefas e (2) complexidade organizacional; e dois fatores relacionados à 
tese: (3) poder e conhecimento do orientador e (4) objetivos e expectativas. Os primeiros dois fatores 
estão principalmente ligados a aspectos organizacionais e institucionais e os dois últimos estão mais 
relacionados a aspectos de conhecimento e conteúdo do projeto de pesquisa. 
 Ao combinar o Modelo de Interação entre Controle Docente e Autorregulação de Estudantes 
de Vermunt e Verloop (1999) e o Modelo de Estilos de Orientação e Fatores Contingenciadores de 
Bouhe (2017), identificamos possíveis congruências e atritos que podem surgir na relação entre 
doutorando e orientador. A orientação é, essencialmente, ensinar o doutorando a se tornar um 
pesquisador independente e o objetivo e desfecho geral da orientação é gerar pesquisadores com 
competência e autonomia que estejam cientes das normas, expectativas e padrões de sua área de atuação. 
Assim, eles serão capazes de direcionar suas ações, exercitar e desenvolver sua expertise como 
pesquisadores em seus projetos de pesquisa. 

Estilos de orientação são classificados em quatro categorias: (1) Pouco apoio - Baixo 
direcionamento, em que o orientador não está preocupado sobre como está se dando o processo de 
doutoramento e dá liberdade em excesso para que o estudante escolha um tópico de pesquisa e a 
desenvolva; (2) Forte apoio - Baixo direcionamento, no qual o orientador apoia o processo de pesquisa 
tanto no viés emocional quanto prático, porém dá muita liberdade para o trabalho de pesquisa; (3) Pouco 
apoio - Alto direcionamento, no qual o orientador foca no direcionamento dos resultados e produtos da 
pesquisa e oferece diretrizes para a escrita da tese, mas dá liberdade para que o processo até a defesa 
aconteça; e (4) Forte apoio -  Alto direcionamento, no qual tanto o processo de pesquisa quando o 
produto (por exemplo, a tese) são rigidamente apoiados e direcionados, comumente como parte do 
próprio projeto de pesquisa do orientador. 

A autorregulação de doutorandos deve se desenvolver ao longo da pesquisa, seguindo a 
expectativa de se tornarem pesquisadores independentes. Estilos de orientação podem apoiar ou inibir 
o desenvolvimento da autorregulação no aprendizado. Na Tabela 2, estão descritas as possíveis 
congruências e atritos na interação entre os estilos de orientação e a autorregulação de estudantes na 
pesquisa. 
 
 
 
Tabela 2. Interação entre os estilos de orientação e a autorregulação de estudantes na pesquisa. 
 

Autorregulação na 
pesquisa 

Estilos de orientação 

Pouco Apoio  
 
Baixo 
direcionamento 

Forte Apoio   
 
Baixo  
direcionamento 

Pouco Apoio   
 
Alto 
direcionamento 

Forte Apoio  
 
Alto direcionamento 



ALTA Pode desenvolver 
autonomia e 
independência 
enquanto 
pesquisador. 
Solidão, sentindo-se 
sem orientação. 
Colabora com 
colegas e 
coorientadores para 
definir caminhos 
para a tese.  

Desenvolvimento 
de autonomia e 
independência, 
tornando-se um 
pesquisador 
independente.  
Relação sincera 
com o orientador e 
facilidade para 
discutir problemas 
relacionados ao 
processo ou 
produto (tese ou 
artigos). 
 

A autonomia, a 
independência e o 
crescimento 
enquanto 
pesquisador são 
ameaçados se 
surgirem 
divergências entre 
os interesses do 
orientador e do 
doutorando sobre a 
pesquisa de 
doutorado e 
possíveis 
mudanças. 

Autonomia e 
independência, 
tornando-se um 
pesquisador 
independente.  
Incompatibilidade se 
o orientador tiver a 
intenção de 
direcionar a tese para 
seus interesses de 
pesquisa ao invés de 
considerar os do 
estudante. 
 

MÉDIA Pode se sentir 
ansioso por não 
saber como 
proceder. 
Sentimento de 
incerteza sobre o 
resultado final. 
 

Sente-se apoiado 
no processo da 
pesquisa, 
desenvolve uma 
relação sincera 
com o orientador.  
Sentimento de 
incerteza sobre o 
que é esperado 
como resultado 
final da pesquisa. 
 

Sentimento de 
incerteza sobre 
como proceder, 
uma vez que não 
existe apoio. Pode 
se sentir ansioso 
caso as diretrizes 
para a tese não 
deem espaço para o 
desenvolvimento de 
sua própria 
pesquisa. 

Sente-se apoiado no 
processo de pesquisa 
e a independência 
enquanto 
pesquisador pode se 
desenvolver.  
Incompatibilidade se 
o orientador tiver a 
intenção de 
direcionar a tese para 
seus interesses de 
pesquisa. 

BAIXA Ansiedade por não 
haver clareza sobre 
as orientações para 
o processo de 
pesquisa e sobre o 
que é esperado 
como resultado 
dela. 
 

Dependente do 
apoio do 
orientador e 
incerto sobre como 
proceder. 
 

Sente-se incerto 
sobre como 
proceder no 
processo de 
pesquisa. Percepção 
de autoeficácia 
enquanto 
pesquisador 
ameaçada.  
Escreve a tese de 
acordo com as 
orientações e o 
produto é mais 
aproximado da 
estrutura teórica 
fornecida pelo 
orientador do que 
no pensamento 
crítico e 
independente do 
doutorando. 

Sente-se apoiado no 
processo de 
pesquisa. Não 
questiona a estrutura 
teórica ou as 
escolhas 
metodológicas. 
Segue as orientações 
e a tese se baseia 
mais na estrutura 
teórica fornecida 
pelo orientador do 
que no pensamento 
crítico e 
independente do 
doutorando. 
 

 
 
 
Síntese: nos limites das emoções liminares 
  

Neste capítulo, discutimos sobre os riscos e desafios que podem ser identificados em diferentes 
níveis de jornadas e orientações de doutorado. Além disso, oferecemos ferramentas conceituais e pontos 



de vista para ajudar a lidar com os desafios e trazer à tona questões obscuras e conduzi-las para áreas 
produtivas, para assim desenvolver uma supervisão ética e de qualidade.  

Frisamos que os riscos e desafios no processo de orientação não estão restritos às relações 
estabelecidas. Alguns desafios partem de aspectos pessoais dos processos discentes e outros se referem 
à equipe de orientação ou às estruturas e à cultura institucionais (Lee & Williams, 1999). Apesar de 
suas diferentes origens, cada um desses itens demandam sensibilidade não apenas para reconhecê-los 
na prática mas, principalmente, compreender seus efeitos sistemáticos em um contexto mais amplo, 
facilitando o processo de pesquisa do doutorando. Algumas vezes, as causas dos problemas são fáceis 
de identificar enquanto que, muitas vezes, quando sentimos que as coisas não estão bem, que algo não 
está correto, é apenas o início de um processo de reflexão para compreender as dinâmicas subjacentes 
do desafio colocado. 

Orientadores iniciantes estão frequentemente prontos para atender às demandas de seus 
orientandos e não costumam encontrar problemas em suas relações de orientação. Entretanto, 
orientadores com mais de cinco ou dez anos de experiência em programas de doutorado parecem 
encontrar dificuldades e conflitos em suas relações de orientação. Uma razão para esse fenômeno 
obviamente contraditório é que orientadores iniciantes estão ávidos para obter evidências de suas 
habilidades de orientação e para avançar em direção a uma estabilidade acadêmica. No caso de 
professores titulares, a situação é distinta, uma vez que eles podem ter vários orientandos e não têm 
tempo suficiente - ou vontade - de adotar uma perspectiva centrada em estudantes. Para evitar essa 
situação lamentável, nós recomendamos que professores titulares escrevam uma pequena Carta de 
Motivação para a faculdade, onde descrevam e fundamentem de que maneira irão lidar com as relações 
de orientação em prol do melhor para o estudante de doutorado. 
 
Tabela 3. Exemplo do conteúdo de uma Carta de Motivação  
 

- Descrição das motivações para orientar doutorandos. Por exemplo, como o tema e o plano de 
pesquisa, bem como os prováveis resultados estão relacionados com sua própria competência 
e projetos de pesquisa. 

- Descrição de quantos doutorandos estão atualmente sob sua orientação e cronograma das 
prováveis conclusões das pesquisas. 

- Descrição de como irá realizar a orientação e atender às necessidades do orientando. 
 
 Além disso, quando nossas premissas são desafiadas, nossas mentes frequentemente não 
adotam a abordagem mais racional para a resolução de problemas. Ao invés disso, tendemos a lidar de 
forma que seja possível voltar facilmente à zona de conforto, evitando percepções dolorosas de que 
nossas ações e crenças precisam ser modificadas. Por exemplo, evitar assumir qualquer 
responsabilidade para entender os possíveis fatores situacionais que podem contribuir no processo de 
bloqueio de um orientando, considerando-o preguiçoso ou incapaz. Entretanto, essas questões cruciais 
seriam importantes aprendizados tanto para o orientador quando para o orientando, colaborando para 
fortalecer o processo ético e centrado em estudantes. Sem que existam ponderações reflexivas e 
habilidades para lidar com nossas próprias emoções liminares, é possível que encontremos a solução 
para outras questões que não as que geram desafios para o orientando. Por exemplo, ao trabalhar com 
a matriz apresentada neste capítulo, podemos prestar atenção em um dos quadrantes como sendo a 
representação do problema, sem perceber que ele pode ser o resultado das dimensões de orientação 
mencionadas nos outros três quadrantes.  
 
A tabela abaixo resume os desafios mencionados neste capítulo, localizados em diferentes níveis do 
contexto de orientação. 
 
Tabela 4. Diferentes níveis do contexto de orientação - ferramenta para refletir sobre a prática de 
orientação  
  
NÍVEL INSTITUCIONAL  

- Existem mudanças nas estruturas ou regras institucionais que modificam as condições de 
trabalho do orientando desde o início dos estudos? 



- Existem demandas externas que pressionam o orientando a defender sua tese 
antecipadamente, alterando seu ritmo natural de trabalho? 
 

EQUIPE DE ORIENTAÇÃO:  
- Existe uma presunção implícita na equipe de orientação (ou na instituição) de que a autoridade 

do orientador mais experiente supera e define o espaço no qual o orientador mais jovem pode 
atuar no processo de coorientação? Existem situações veladas de poder que impedem que 
orientadores mais jovens alcancem o mérito pela supervisão? 

- A divisão de responsabilidades entre a equipe de orientação é pertinente para o avanço do 
orientando? Alguém está evitando suas responsabilidades ou orientadores estão dando 
orientações contraditórias para o estudante? 

 
RELAÇÃO DE ORIENTAÇÃO: 

- O orientador assume a responsabilidade de verificar com o orientando que a relação é produtiva 
para ele -  tanto em situações desafiadoras quanto outras sem um sério desafio sendo 
apresentado?  

- O doutorando tem domínio sobre o processo de sua própria tese e o orientador colabora de 
maneiras construtivas? 

- O orientador conhece bem seus orientandos e suas formas de trabalho; por exemplo, sabe 
quando exemplos de sua própria prática são relevantes para um estudante? 

- O doutorando pode decidir sobre quais perspectivas utilizar na tese, mesmo quando existem 
pressões do orientador para que sejam incluídas questões menos relevantes? 

- Mesmo quando a pesquisa do orientando supera ou questiona as ideias do orientador, existe 
apoio? 

- O orientador percebe quando é o orientando, e não a tese, quem precisa de apoio e incentivo? 
 

VIDA PESSOAL DO ESTUDANTE  
- A vida do orientando fora do processo de doutoramento é estável o suficiente para que ele 

possa focar no doutorado? 
- O orientando tem apoio e incentivo da família e amigos para fazer o doutorado?  

 

Conclusão 

  Neste capítulo, nós descrevemos a relação de orientação principalmente no contexto de 
doutorado como um complexo, uma relação próxima que, para prover apoio em prol do 
desenvolvimento acadêmico e de independência do estudante, precisa ser abordada utilizando meios 
mais práticos do que os descritos na maior parte das pesquisas anteriores (Bouhe, 2017; Gurr, 2001; 
Halse & Malfroy, 2010). Nós nos afastamos da imagem idealizada do orientador como um especialista 
que sabe tudo e que tem êxito ou não nesse papel. Sugerimos que as teorias de aprendizagem não devem 
apenas descrever os ideais de aprendizagem - ou orientação - mas, em vez disso, fornecer ao campo 
ferramentas para entender e trabalhar com as realidades, desafios e pré-requisitos para trazer esses ideais 
para a prática. 

 Apresentamos um quadro para ajudar a compreender melhor a imagem total da complexidade 
das relações de orientação. Também teorizamos e demos exemplos de como as emoções liminares 
podem ajudar a tornar o orientador mais consciente de seus atritos na relação de orientação a respeito 
do que é potencialmente comunicado num campo subliminar. Aprender a ver a importância e as formas 
de usar as próprias emoções liminares proporcionam uma maneira de identificar e negociar vários 
desafios presentes em uma relação de orientação. Através da lente das emoções liminares, oferecemos 
exemplos práticos e ferramentas conceituais para que orientadores novatos e mais experientes reflitam 
sobre suas práticas de orientação. 

Destacamos as dimensões contraditórias da orientação de doutorado, incluindo os desafios 
relacionados a uma orientação ética e centrada em estudantes e como colocá-las em prática na relação.  
Em vez de tratarmos as emoções relacionadas com a orientação como boas ou más, ou de criarmos 



perfis de professores e categorias que, na pior das hipóteses, se tornam pré-deterministas, abordamos 
neste capítulo a supervisão de doutorado do ponto de vista das emoções liminares. 

Uma das sugestões mais transparentes que demos no capítulo diz respeito à partilha dos desafios 
que surgem nas relações de orientação com outros, tornando assim possível perceber quantos dos 
desafios não derivam apenas da relação um a um (Rainio & Mälkkki, 2019), mas estão, pelo contrário, 
enredados nas tradições e estruturas institucionais da universidade.   
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