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Resumo: A supervisão da investigação pós-graduada é uma temática que internacionalmente 

tem vindo a adquirir uma maior relevância. Face à inexistência de estudos no contexto 

nacional nesta área, um projecto de investigação de doutoramento foi desenhado com o 

objectivo de construir um referencial integrador sobre a qualidade da supervisão da 

investigação doutoral, com particular enfoque nos perfis de qualidade de estudantes e 

supervisores. Com este trabalho pretendemos apresentar uma primeira aproximação ao perfil 

de um supervisor de investigação de doutoramento de qualidade. Os dados que 

apresentaremos e discutiremos têm por base a análise de conteúdo de focus groups realizados 

com supervisores com várias experiências e de vários domínios científicos da Universidade de 

Aveiro. 
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1. Introdução 

Com o desenvolvimento e afirmação do Processo de Bolonha no contexto europeu de 

Ensino Superior (ES), temos vindo a assistir à emergência de variadas discussões em torno de 

temáticas como: a avaliação, a qualidade e a excelência do ensino, da aprendizagem, da 

investigação e da supervisão da investigação. Mais especificamente, tem emergido uma 



multiplicidade de estudos teóricos e empíricos sobre a qualidade da supervisão da 

investigação pós-graduada (com ênfase no Doutoramento) em vários países da Europa (dos 

quais se destaca o Reino Unido) e em vários países da Australásia. Simultaneamente, 

constatamos que o Doutoramento está a adquirir um entendimento epistemológico 

‘renovado’ (Chambaz, Biaudet & Collonge, s/d), emergindo “questões epistemológicas” sobre a 

“natureza do doutoramento” (McAlpine & Norton, 2006). 

Inclusivamente, o contexto europeu e internacional denota a existência de um maior 

número e diversidade de estudantes que iniciam o seu percurso em estudos de pós-graduação, 

no geral, e no doutoramento, em particular (Harman, 2003; Pearson & Kayrooz, 2004). Temos, 

pois, vindo a assistir ao que podemos chamar de massificação dos estudos de pós-graduação. 

O ‘boom’ de estudantes de doutoramento e, actualmente, de programas doutorais levanta 

diversas questões que devem suscitar uma reflexão aprofundada, nomeadamente no que 

concerne: (i) à compreensão do contexto e do ‘processo de transformação’ do doutoramento, 

tendo em conta a realidade portuguesa mas enquadrando-a no panorama internacional; (ii) à 

definição de princípios reveladores da qualidade da supervisão da investigação de 

doutoramento; e, mais especificamente, (iii) à definição do perfil que os estudantes de 

doutoramento e seus supervisores devem possuir para que o processo supervisivo e 

investigativo decorra com o sucesso pretendido. Por conseguinte, é essencial definirmos um 

referencial de qualidade relativo ao processo de supervisão da investigação doutoral, 

promovendo discussões sobre as concepções e experiências que supervisores e estudantes de 

doutoramento têm, não só de forma a ultrapassarem-se possíveis dificuldades, mas 

principalmente a optimizar-se o desenvolvimento de competências necessárias para que o 

processo de supervisão e de investigação decorra com a qualidade exigida a este nível.  

Tal como variados estudos internacionais têm sublinhado, o papel do supervisor e do 

estudante de investigação de doutoramento são os eixos fundamentais do processo de 

supervisão doutoral, como abordaremos na secção 2 deste trabalho (Cullen et al., 1994; 

Aspland et al., 1999; Harman, 2003; Pearson & Kayrooz, 2004; Mainhard et al., 2009; Baptista, 

Huet & Jenkins, 2011a). Será, pois, a dinâmica estabelecida entre um conjunto de 

competências de natureza variada (nomeadamente: intrapessoal, interpessoal e 

comunicacional, e académica e científica – cf. secção 4) que não só reforçará o 

desenvolvimento de competências de investigação de ambos os intervenientes, como também 

influenciará, pela positiva, o decorrer do próprio processo de investigação que culminará na 

apresentação de um produto final (a tese) por parte do estudante. Consequentemente, revela-

se essencial proceder-se: (i) à delimitação de critérios que definem uma supervisão da 

investigação de qualidade, considerando aqueles dois ‘actores’ principais; (ii) à caracterização 



e avaliação das práticas supervisivas; e (iii) à intervenção formativa para melhorar e consolidar 

competências.  

Face a este contexto genérico e ao vazio teórico-epistemológico e empírico que 

encontramos em Portugal relativamente a esta temática, um projecto de investigação de 

doutoramento está a ser desenvolvido na Universidade de Aveiro (UA). O grande objectivo é 

desenhar um referencial integrador sobre a qualidade do processo de supervisão da 

investigação de doutoramento, com enfoque na caracterização do perfil de um supervisor e de 

um estudante de qualidade. Especificamente, a construção deste referencial permitirá (i) 

estimular um debate aberto sobre esta temática na Academia Portuguesa; (ii) analisar 

discursos e concepções, considerando um contexto específico Português; e (iii) desenhar, 

posteriormente, um processo de avaliação sistemático e flexível, adequado ao contexto. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como principais objectivos: (i) contextualizar a 

pertinência do nosso objecto de estudo, especialmente a nível internacional (secção 2); (ii) 

apresentar, genericamente, o desenho metodológico do projecto de investigação que 

iniciámos recentemente sobre esta temática (secção 3); e (iii) apresentar, especificamente, 

alguns resultados: a visão que supervisores de doutoramento, que participaram em focus 

groups, têm sobre o seu próprio perfil de qualidade (secção 4).  

 

 

2. Breve contextualização teórica 

 

2.1. Sobre o conceito de qualidade 

Actualmente, temos vindo a assistir a um aumento exponencial de estudos, 

maioritariamente internacionais, que enfatizam a necessidade de avaliar e continuamente 

melhorar a qualidade do ensino, aprendizagem e investigação no ES. Qualidade “se ha 

convertido en la pallabra clave, en la meta, el horizonte” (Pérez Serrano, 2000, p.9), podendo 

ser identificada no discurso das mais variadas disciplinas e áreas de conhecimento.  

Todavia, assumimos claramente que o conceito ‘qualidade’ é extremamente 

complexo, multi-dimensional, multi-facetado e difícil de se definir (Green, 1994; Cheng & Tam, 

1997; Houston, 2008). De facto, essa dificuldade na definição das suas fronteiras conceptuais e 

epistemológicas deve-se ao facto de a sociedade, as instituições e os próprios domínios 

científicos estarem emersos num contexto complexo, dinâmico e de contínua mudança 

(Barnett, 2000; Brew, 2007). No entanto, é essencial continuar-se a discutir e a reflectir sobre a 

sua ‘essência’, avançando-se com trabalhos de cariz epistemológico, conceptual e empírico 

(como, por exemplo, os seguintes: European Universities Association, 2010; Gibbs, 2010). 



Particularmente, no âmbito do nosso trabalho de investigação, uma especial importância deve 

ser atribuída à compreensão do constructo ‘qualidade da supervisão da investigação doutoral’, 

para o qual alguns estudos internacionais têm dado a sua contribuição (por exemplo, entre 

muitos outros: Cullen et al., 1994; Harman, 2003; Pearson & Kayrooz, 2004; Green, 2005; 

Engebretson et al., 2005; Vilkinas, 2008).  

 

2.2. Sobre a supervisão da investigação doutoral 

 Como sublinhámos anteriormente, estudos realizados sobretudo no Reino Unido e em 

países da Australásia têm enfatizado a importância de se continuarem a desenvolver trabalhos 

de investigação no âmbito desta temática. A pertinência internacional é indiscutível, 

considerando nós essencial contribuir para o desenvolvimento teórico-conceptual e empírico 

no espaço nacional, no que concerne à definição de princípios, dimensões e indicadores que 

permitam entender o que está envolvido na qualidade da supervisão da investigação doutoral. 

Consequentemente, constatamos que é fundamental aprofundar a discussão, dialogando os 

dados que recolhemos numa instituição do ES do espaço nacional com estudos internacionais. 

É, pois, assaz pertinente o processo de repensar-se esta temática, promovendo discussões e 

reflexões aprofundadas, envolvendo a comunidade académica.  

Num esforço de sistematização, sublinhamos, seguidamente, algumas dimensões que 

cremos que influenciam o entendimento teórico-epistemológico e empírico do que pode estar 

envolvido na qualidade da supervisão da investigação doutoral: 

• Definição de princípios que caracterizam a qualidade da supervisão da investigação, 

nomeadamente no que concerne aos papéis e responsabilidades de supervisores e 

estudantes (Harman, 2003; Kandlbinder & Peseta, 2006; Lee, 2008); 

• Avaliação da qualidade da supervisão da investigação (Aspland et al., 1999), para a 

qual é fundamental definir-se não só os perfis e as competências de supervisores e 

estudantes (Cullen et al., 1994) mas também o que está envolvido na construção do 

conhecimento, na investigação e no trabalho académico (Bills, 2004; Enders, 2005; 

Petersen, 2007); 

• Criação de um ambiente de investigação propício para a promoção das competências 

de supervisores e estudantes (Brew & Peseta, 2004; Green, 2005). 

Face aos aspectos relevados, concluímos que é fundamental reflectir-se sobre as 

competências e atitudes que supervisores e estudantes de doutoramento devem demonstrar e 

continuamente desenvolver e optimizar, de modo que o processo de supervisão e de 

investigação seja de qualidade. No entanto, esta relação tem de ser entendida e integrada 

num contexto dinâmico que abrange (i) a cultura e política institucional (Hon Kam, 1997; Nulty 



et al., 2009), (ii) o grupo de investigação (Kiley, 2009; Trafford & Leshem, 2009), e (iii) a 

assumpção de que há um processo individual e solitário respeitante ao processo de produção 

de conhecimento, sobretudo sentido e vivido pelo estudante. Estes três grandes factores 

devem, pois, ser entendidos como dinâmicos e inter-dependentes.  

Todavia, é indiscutível que a relação próxima estabelecida entre supervisor e 

estudante se reveste de enorme importância, sendo considerada um dos factores que mais 

contribui para o sucesso de todo o processo de investigação doutoral (Brew & Peseta, 2004; 

Wisker, 2005; Murphy et al., 2007; Eley & Murray, 2009; Mainhard et al., 2009). 

Consequentemente, o trabalho de investigação por nós desenvolvido apresenta uma grande 

pertinência e importância em ambos os contextos nacional e internacional. 

 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Uma visão global do projecto de investigação 

Como sublinhámos anteriormente, o trabalho que apresentamos faz parte de um 

projecto de doutoramento que está a decorrer no Laboratório de Avaliação da Qualidade 

Educativa do Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores 

(LAQE-CIDTFF) da UA. O objectivo geral desta investigação é construir um referencial 

integrador sobre a qualidade da supervisão da investigação doutoral, mais especificamente 

tendo em consideração os perfis de qualidade de supervisores e estudantes de doutoramento. 

Deste modo, será possível, posteriormente, desenharmos um processo e instrumentos de 

avaliação adequados, para monitorizar a qualidade da supervisão e da investigação produzida. 

Consequentemente, consideramos fundamental que esse referencial seja holístico e flexível, 

adaptável a vários contextos de ES. Neste sentido, serão de grande importância as abordagens 

e o diálogo teórico e empírico não só com os estudos e ‘experts’ internacionais, mas 

principalmente com a comunidade académica nacional e, principalmente, com os actores 

(supervisores e estudantes de doutoramento) da UA que, com mais ou menos experiência, 

têm estado envolvidos, com as suas concepções, práticas e histórias, no processo supervisivo e 

investigativo.  

Este trabalho de doutoramento é um estudo de caso (Yin, 1994) que assenta nas 

seguintes questões de investigação genéricas: 

• Qual a base teórico-conceptual e epistemológica, que deve ser considerada e 

explorada para construir o referencial? 



• Como potenciar o diálogo entre o material teórico e empírico e, simultaneamente, 

nacional e internacional, de forma a construirmos o referencial nas suas várias 

vertentes sem o compartimentarmos demasiado? 

• Como assegurar a flexibilidade do referencial, mas também sem ‘cairmos’ em 

generalizações inócuas? 

Para construirmos o referencial a que nos propomos, contamos com a participação de 

estudantes e supervisores de investigação de doutoramento de todos os domínios científicos 

da UA. Por sua vez, o desenho metodológico conta com 4 fases apresentadas na figura 1.  

 

 

Figura 1: Desenho metodológico da investigação de doutoramento 

 

De salientar que as fases que se revestirão de maior destaque e importância para a 

construção do referencial são os focus groups e os questionários. As entrevistas iniciais 

servirão principalmente para se ‘desenhar’ o contexto em que nos movemos e as entrevistas 

finais para sintetizar as principais linhas semânticas emergentes ao longo da investigação. 

 

3.2. O enfoque deste trabalho: Focus groups com supervisores de investigação 

doutoral 

Neste trabalho iremos focar-nos em dados recolhidos em seis focus groups que foram 

realizados com supervisores (n=25) dos vários domínios científicos e com diversas experiências 

de supervisão doutoral. Tentaremos, pois, neste trabalho, dar resposta à seguinte questão de 

investigação: 

• Qual a visão/concepção que os supervisores de investigação de doutoramento detêm 

sobre o seu próprio perfil de qualidade? 

A resposta a esta questão (sistematizada na figura 2 da secção seguinte) permitirá 

identificar os primeiros indicadores que se referem às competências que supervisores de 

investigação doutoral devem demonstrar, de forma a terem um perfil de qualidade. Esta 



exploração qualitativa do perfil dos supervisores dará um primeiro contributo ao referencial 

que objectivamos apresentar no final do nosso trabalho de doutoramento. 

A opção pela estratégia de focus groups deveu-se ao facto de permitir uma intensa 

interacção e discussão, assim como auto-, hetero- e meta-reflexão entre os participantes, 

devido à natureza dinâmica do processo e da discussão promovidos em grupo. Inclusivamente, 

os supervisores foram conduzidos a exprimirem as suas experiências, concepções e ideias 

conceptualmente (Greenbaum, 2000). Esta dinâmica foi ainda mais estimulada pelo facto de 

todos os grupos serem heterogéneos quanto à variedade dos domínios científicos presentes 

assim como à diversidade de experiências de supervisão.  

Da análise de conteúdo realizada, a categoria “Perfil de qualidade do supervisor de 

investigação” revela ser de importância central para o objectivo da nossa investigação, pelo 

que debruçaremos a nossa atenção nas principais conclusões que se podem sistematizar num 

conjunto inter-relacionado de competências (a explorar com mais detalhe na secção seguinte 

– cf. figura 2). Um software de análise qualitativa (NVivo7) foi usado para organizar e 

sistematizar a informação, assim como para mais facilmente se identificarem padrões e 

relações entre as categorias e as subcategorias (Richards, 2002; Johnston, 2006).  

 

 

4. Análise e apresentação de dados: Primeira aproximação ao perfil de qualidade dos 

supervisores de investigação doutoral  

Tal como mencionámos, os resultados que apresentamos nesta secção emergiram da 

análise de conteúdo dos focus groups realizados com supervisores de investigação, 

permitindo-nos desenhar um primeiro perfil de qualidade do supervisor de investigação 

doutoral - sintetizado na figura 2 e explorado ao longo desta secção.  

A partir da figura 2, podemos iniciar por tecer algumas considerações preliminares. 

Apesar de poderem ser identificados três conjuntos de competências ‘isolados’, eles devem 

ser entendidos como inter-relacionados e dinâmicos, pois as suas fronteiras conceptuais são 

‘líquidas’ - daí emergirem variadas competências ‘entre-dimensões’ que devem ser 

salientadas. Consequentemente, o perfil de qualidade de um supervisor de investigação não 

poderá ser entendido dissociando esse conjunto de competências, uma vez que elas 

constituem uma visão integradora do mesmo. Neste ponto, devemos clarificar que seguimos 

um conceito holístico de competência (o qual envolve: conhecimentos, capacidades, 

experiência, contactos, valores, poder), o qual foi já propugnado pela Professora Isabel Alarcão 

(s/d): “Por competência entendeu-se o conjunto de elementos, componentes ou 

potencialidades que a pessoa consegue mobilizar para agir, em circunstâncias reais, 



manifestando adequação aos contextos situacionais.” (p.9). Inclusivamente, apesar de nos 

focarmos no perfil do supervisor, a sua leitura não pode deixar de considerar que essas 

competências estão ‘em relação’, isto é, este perfil só fará completo sentido quando associado 

e dialogando com o perfil de qualidade do estudante de doutoramento (Baptista, Huet & 

Jenkins, 2011b). Apesar de realizarmos esta sistematização de forma compartimentada, esta 

só pode ser entendida como uma conceptualização e organização mental de conclusões 

emergentes dos focus groups, as quais estarão potenciadas quando ambos os perfis de 

supervisores e estudantes forem ‘lidos’ e reorganizados conceptualmente e de forma 

dialógica. 



Figura 2: Perfil de um supervisor de investigação doutoral de qualidade: Uma auto-reflexão dos 

supervisores 

 

As competências intrapessoais dizem respeito à individualidade, às características 

pessoais, indissociáveis da pessoa em si mesma, correspondendo à interioridade e identidade 

do sujeito. Por conseguinte, encontram-se aí agrupados traços relativos à personalidade, às 

emoções e ao carácter do supervisor não só enquanto ser humano, mas também enquanto 

investigador. Alguns factores identificados pelos supervisores sublinham um papel que 

frequentemente desempenham: o de facilitadores e de suporte emocional, influenciando a 

integração do estudante de doutoramento nas actividades de investigação:   

“(…) às vezes [os estudantes] estão completamente desmotivados e acham que aquilo 

não vai ter fim e que a dificuldade é tão grande, tão intransponível… E depois a pessoa 

[o estudante] começa a chorar... (…) O orientador tem de saber lidar com isso.” (FG1).  

Características tais como flexibilidade, espírito de abertura, tolerância e capacidade de gerir 

emoções são igualmente aspectos mencionados:  

“tem de haver flexibilidade porque as pessoas são diferentes de facto.” (FG6).  

Também a dedicação, o esforço e o entusiasmo são traços individuais identificados, 

demonstrando ser essenciais para que eles próprios se sintam motivados e identificados com a 

investigação que se encontra a ser desenvolvida. Logo, a identificação com o trabalho 

investigativo parece não apenas ocorrer com o estudante: também o próprio supervisor sente 

essa necessidade de ‘ownership’:  

“(…) um projecto que é colectivo, que é comum. E isso para mim é um aspecto muito 

importante.” (FG2). 

Finalmente, a disciplina pessoal é um outro tópico apontado como importante. Sendo algo 

bastante consensual, eles sentem que, cada vez mais, têm de apresentar a capacidade de gerir 

a massificação e a diversidade dos estudantes de doutoramento: 

“(…) gerir os números, cada vez maiores a nível de pós-graduação” (FG3), 

“criar métodos também para organizar o tempo (…)” (FG3). 

Nas competências interpessoais e comunicativas encontram-se agrupadas aquelas que 

os supervisores consideram que devem possuir no que concerne ao relacionamento e 

interacção social. Especificamente, estão reunidos aspectos como os seguintes:  

(i) A interacção que, profissionalmente, devem estabelecer com os seus estudantes de 

doutoramento:  

“(…) uma relação construtiva e positiva em que se cria condições de transferência (…). 

Uma relação dialógica (…) em que discutimos pontos de vista” (FG2);  



(ii) A interacção que devem proporcionar aos estudantes que supervisionam, 

nomeadamente pela rede de contactos que já devem ter e pelo estímulo que devem passar 

aos estudantes relativamente à interacção e à exposição para com outros investigadores 

seniores e/ou juniores:  

“(…) o que interessa principalmente neste mundo em que há tanta gente a fazer 

investigação, o que interessa é em 20 minutos de uma conferência internacional uma 

pessoa ter uma palestra e mostrar que tem uma ideia diferente. Basta isto para a 

pessoa passar a fazer parte de uma certa ‘máfia’, ser reconhecido pelos pares” (FG5), 

 “eu acho que os alunos ganham quando o orientador tem de facto muitos contactos, 

sabe o que está a passar na área, conhece os especialistas (…)” (FG6);  

(iii) A interacção que devem promover com a sua equipa de investigação e entre os 

seus elementos. Este aspecto é de tal forma importante que concordam o quão fundamental é 

terem competências de liderança e a capacidade para gerirem variadas situações e também 

conflitos, nomeadamente entre membros da equipa:  

“Eu acho que, quando conseguimos construir um grupo em que os papéis estão mais 

ou menos bem definidos, muitos conflitos resolvem-se com mais facilidade (…)” (FG1); 

(iv) O estabelecimento de equipas de supervisão e/ou de co-supervisão para que (a) o 

processo de supervisão e de investigação possa ser optimizado pela ‘expertise’ e experiência 

de vários investigadores, (b) os estudante possam beneficiar dos ‘inputs’ específicos de cada 

supervisor, e (c) o supervisor mais jovem possa também aprender com a experiência dos 

investigadores mais seniores:  

“(…) forma-se ali um núcleo alargado e às vezes esse núcleo é responsável por grande 

parte da orientação. Por transferência de conhecimento aprende-se muito nestes 

grupos (…)” (FG1), 

“(…) a co-orientação é óptima para formar orientadores (…) a experiência é muito boa 

e reflectir com os outros é muito bom (…)” (FG4). 

 Por sua vez, as competências académicas e investigativas sublinham aquelas 

competências e atitudes cognitivas e intelectuais relativas ao trabalho científico, ao processo 

de fazer investigação e de supervisionar a investigação produzida a nível de doutoramento. 

Consequentemente, este conjunto de competências assume um papel relevante no perfil dos 

supervisores de investigação doutoral, pois eles são os ‘experts’ num determinado domínio 

onde o estudante começa a fazer a sua investigação (Baptista, Huet & Jenkins, 2011b). Apesar 

de a sua ‘expertise’ poder ser mais forte num primeiro momento – pois será o estudante a ter 

tarefa de avançar o conhecimento numa área e temática específicas – são os supervisores que 

‘iniciam’ o estudante de doutoramento no processo de investigação mais aprofundado, ‘de 



ponta’, de criatividade e inovação, como é considerado o doutoramento. Logo, sublinham que 

eles próprios devem: 

(i) Ter e gerir o seu tempo de forma a estarem disponíveis para apoiarem o estudante: 

“o acompanhamento, o estar em cima do acontecimento (…) nunca desligar (…)” (FG1);  

(ii) Apresentar outras competências transversais a nível de investigação, que também 

deverão incentivar nos seus estudantes; 

(iii) Promover visões laterais e transversais na área de investigação e no próprio 

domínio científico, para que o estudante possa ter a oportunidade de desenvolver uma visão 

abrangente do que é fazer investigação: 

“(…) ir mostrando ao orientando as diferentes facetas do que é fazer investigação (…)”, 

“(…) mostrar-lhes [aos estudantes] que, embora estejam a fazer uma coisa um pouco 

estreita, estão enquadrados num contexto mais vasto (…) mostrar que o todo às vezes 

é superior à soma das partes” (FG1).  

Consequentemente, faz parte do perfil dos supervisores, o estímulo de discussões 

estimulantes e dialógicas, quase de provocação intelectual, e a promoção da autonomia do 

estudante, bem como do seu espírito crítico, do rigor e da exigência intelectuais e científicos: 

“criar contextos de estimulação intelectual” (FG2), 

“(…) eu tenho de colocar perguntas ao aluno (…) sempre numa dialéctica de 

provocação (…)” (FG5).  

Por outro lado, os supervisores consideram extremamente importante a promoção de atitudes 

éticas, pois têm vindo a verificar um aumento preocupante de situações de falta de ética, em 

termos científicos (plágio) e mesmo em termos de relacionamento interpessoal.  

Igualmente, pela análise de conteúdo (cf. figura 2), há outras competências que 

emergem do diálogo entre os vários ‘conjuntos’, relacionando aspectos mútuos e 

caracterizadores de cada um deles. Por conseguinte, verificamos a existência de um espaço de 

intersecção entre as competências intrapessoais & as competências interpessoais e 

comunicativas. Este facto observa-se quando se constata que as características pessoais do 

supervisor se encontram ‘em relação’ com os outros, ou seja, quando os aspectos individuais 

‘predispõem’ o desenvolvimento de competências e atitudes sociais - nomeadamente no que 

concerne à interacção entre o supervisor e o estudante:  

“é uma coisa [a relação supervisiva] que é feita muito de tensões” (FG1), 

“a relação como acontecimento” (FG2). 

Assim, emergem competências tais como:  

(i) Empatia e consequente adaptação do supervisor às características e personalidade 

do estudante:  



“(…) a prática dita que nós temos de nos relacionar de forma diferente com os alunos 

que orientamos” (FG2);  

(ii) A capacidade para estimular o estudante e a sua motivação (no seguimento do 

suporte emocional anteriormente mencionado):  

“(…) quando eles [os estudantes] estão bloqueados e não conseguem produzir nada, é 

quando eles precisam mais de nós” (FG4), 

“é mais do que uma relação estritamente científica. Eles têm de sentir que está ali uma 

pessoa a quem eles podem recorrer (…)” (FG6); 

(iii) Respeito e confiança mútuos;  

(iv) “Delicadeza comunicativa, subtileza comunicativa” (FG2), mais especificamente no 

próprio ‘feedback’ aos trabalhos realizados pelo estudante.  

Inclusivamente, observamos que um diálogo pode ser estabelecido entre as 

competências interpessoais e comunicativas & e as competências académicas e investigativas. 

Neste caso, concluímos que há uma articulação entre as competências cognitivas, intelectuais 

e de fazer investigação com aquelas relativas ao relacionamento com os outros (pares juniores 

e/ou seniores) assim como com a forma de comunicação. Por conseguinte, notamos que os 

supervisores detêm responsabilidades como as seguintes:  

(i) A capacidade de negociação, nomeadamente no que concerne à tomada de 

decisões científicas e de ‘deadlines’;  

(ii) ‘Feedback’ a tempo e construtivo;  

(iii) Disponibilidade intelectual e conhecimento do trabalho do estudante para ser 

possível a existência de debates produtivos:  

“(…) o meu colaborador puxa por mim intelectualmente, no sentido de: eu apontei-lhe 

um caminho, mas ele vai descobrir caminhos alternativos (…)” (FG2); 

(iv) A capacidade de desenvolvimento de uma cultura e ambiente criativos, onde o 

estudante possa ser integrado, beneficiando das várias interacções realizadas:  

“(…) eu tento mostrar-lhes as vantagens de serem expostos a outras radiações (…) Para 

eu fazer investigação de qualidade, eu tenho de ser exposto a radiações” (FG1), 

“ vamos garantir a interdisciplinaridade, vamos criar condições para tal cultura de que 

estavas a falar, e, depois em cima disto, a criatividade também é natural (…)” (FG5).  

Finalmente, as competências intrapessoais dialogam com as competências académicas 

e investigativas. Neste caso são relevadas características pessoais mas no que concerne à 

capacidade de trabalho e à relação que é estabelecida com o processo intelectual e cognitivo 

associado à investigação doutoral e à supervisão dessa mesma investigação. Assim, os 

supervisores mencionam como fundamental demonstrarem:  



(i) Um compromisso mútuo no processo de (re)criação de conhecimento;  

(ii) Uma abertura intelectual para com as sugestões e tomadas de decisão do 

estudante, no que concerne ao trabalho de doutoramento:  

“(…) no final do doutoramento há um enriquecimento da Ciência (…), mas também um 

enriquecimento do aluno e também do orientador. Há ali, de facto, intercâmbios e é 

muito importante essa relação (…) no final os orientadores também saem muito 

enriquecidos e aprendem também muito com os alunos.” (FG6);  

(iii) Respeito e honestidade intelectual entre ambos; 

(iv) A capacidade para ajudar o estudante a manter um equilíbrio cognitivo e 

emocional durante o intenso processo de investigação: 

“(…) quando um aluno vem ter connosco tem de haver um equilíbrio… Ou digamos, 

uma estabilidade intelectual e emocional… Sabemos que o que temos aqui é sempre 

um desafio que é eminentemente solitário e individual [sobre o processo de fazer 

doutoramento e construção de conhecimento] (…) Eu acho que não se deve 

escamotear a questão do equilíbrio emocional, porque estamos a falar de seres 

humanos, estamos a falar de uma coisa de uma tremenda clausura (…)” (FG5). 

Face à exploração dos dados, podemos concluir esta secção sublinhando a importância 

do processo de auto-reflexão que foi estimulado no decorrer dos vários focus groups. Este 

facto permitiu que os supervisores conceptualizassem o seu próprio papel e responsabilidades 

e, principalmente, as suas competências. 

 

 

5. Considerações finais 

Apesar de o número de participantes não ser estatisticamente significativo, 

observamos que os resultados apresentados dialogam e podem ser ‘validados’ pela literatura 

internacional (cf. secção 2). Porém, ao longo desta investigação temos o grande desafio de 

perceber (i) as especificidades e originalidade dos contributos do contexto de ES Português, 

em especial da UA, no que concerne a esta temática; e (ii) a transversalidade dos dados e o 

diálogo que pode ser estabelecido com a comunidade académica internacional, de forma a 

contribuirmos para a discussão e reflexão sobre esta temática.  

 De acordo com o desenho metodológico apresentado neste trabalho (cf. figura 1), 

encontramo-nos a preparar os questionários, para serem aplicados brevemente à comunidade 

académica de doutoramento da UA. Este novo passo metodológico permitir-nos-á (i) 

hierarquizar os indicadores relativos à qualidade da supervisão da investigação doutoral, (ii) 

validar o referencial pela triangulação dos dados recolhidos pelo questionário com a literatura 



internacional e com os resultados dos focus groups, e (iii) iniciar o mapeamento das 

concepções que supervisores e estudantes têm sobre qualidade da supervisão da investigação 

de acordo com os diversos domínios científicos. 
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