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Resumo: 

O objetivo do presente estudo é demarcar os lugares dos conflitos da relação orientador-

orientando, buscando nesta demarcação mapear as razões da emergência destes, bem como as 

implicações de ordem didática e pedagógica sobre a formação acadêmica dos alunos e as de 

ordem ética sobre a condição humana do professor e dos alunos. Ancoramos nossas análises, 

principalmente, nas contribuições de Marx sobre o conceito de ser humano; de Hegel sobre o 

conceito de consciência-em-si, consciência-para-si e reconhecimento humano; nas de Paulo 

Freire sobre a concepção de educação e nas de Umberto Eco sobre os dramas e tramas da 

relação orientador-orientando. A metodologia de desenvolvimento do processo investigativo 

baseou-se em revisão bibliográfica, amparada no método dedutivo aplicado às experiências 

discente e docente dos investigadores, de seus alunos e colegas. A abordagem se enquadra no 

grupo “Avaliação da qualidade da docência”, haja vista que se debruça sobre o papel e as 

implicações éticas do orientador nas pesquisas empreendidas nos cursos de Direito. Aplicando 

os conceitos acima indicados aos dados experienciais analisados, chegamos à conclusão de que 

a relação de orientação de pesquisa nos cursos de Direito é perturbada por violações de ordem 

ética e pedagógica, fruto de uma concepção de mundo fundada na hierarquia entre os indivíduos 

e espelhada no não reconhecimento do discente como ser humano e sujeito cognoscente. 
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1 Introdução 

A pesquisa para realização de trabalhos de conclusão de curso de graduação em Direito é um dos 

passos mais importantes do acadêmico, com vistas a sua formação profissional, pois representa mais 

que fazer um trabalho acadêmico de maior porte, mais complexo. Para ele significa por à prova todo 
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histórico de sua formação acadêmica, colocar em xeque a qualidade da legitimidade do diploma que 

receberá depois de aprovado, pois uma nota baixa denuncia, sob esta representação, a pior ou melhor 

qualidade de sua formação acadêmica, e o pior, a sua reprovação, o que quase nunca acontece, 

representa o seu absoluto fracasso como acadêmico. O trabalho de conclusão de curso significa, ainda, 

a sua oportunidade de demonstrar, para si próprio e para o mundo acadêmico, o quanto ele é um 

acadêmico de qualidade. Enfim, trata-se de um ritual de passagem e, enquanto tal, exige cuidados e 

atenção, muito mais por parte dos professores e coordenações, em cujo rol de quefazeres está a tarefa 

de formar o pesquisador, que do graduando, cuja tarefa é dispor-se a superar os próprios limites de 

aprendizagem. 

Ponto final de toda uma jornada acadêmica, esse trabalho precisa ser tratado, pelo discente e pelos 

docentes, com toda atenção possível, buscando-se aproveitar e estimular ao máximo as possibilidades 

e competências do graduando. 

No entanto, esse acontecimento especial transforma-se, quase sempre, em momento de angústia e 

sofrimento para o graduando. Isto porque o professor responsável pela orientação de sua pesquisa não 

se compenetra, a contento, do seu real papel na orientação, confundindo-o com comportamentos 

inadequados. Este processo acaba por se revestir de uma certa dose de terrorismo, em total 

descompasso com a amorosidade que deve permear todo processo de ensino. 

A fim de discutir o papel do orientador nesse contexto, o presente artigo apresentará quatro confusões 

que perturbam a atuação de orientadores no processo de orientação da pesquisa em Direito para 

trabalhos de conclusão de curso de graduação. Em seguida, serão ressaltados os pontos associados ao 

terrorismo que toma conta dessa relação, ligados à não percepção do orientando como sujeito 

cognoscente, autônomo e livre, digno de respeito enquanto sujeito e, por isso mesmo, necessitado de 

reconhecimento durante a produção de conhecimento. 

Por último, a amorosidade, marca das relações de ensino-aprendizagem emancipatórias, será apontada 

como marca do processo de orientação, como instrumento de restituição do orientando à sua condição 

de ser autônomo e livre, capaz de trazer a sua contribuição pessoal para a realização da pesquisa. 

 

2 Relação professor-aluno 

A relação professor-aluno é, antes de uma relação entre sujeitos que ocupam posições sociais distintas 

em determinada esfera da vida social, uma relação entre iguais, pois como nos ensina Hegel, ao 

analisar a relação entre duas consciências-em-si, uma consciência-em-si está sempre para outra 

consciência-em-si. Isto significa que ambas consciências estão ontologicamente em relação de 

horizontalidade, pois não fosse esta a determinação ontológica, não poderíamos falar da existência de 

uma espécie humana. Assim expressa-se o autor: 
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Uma Consciência-em-si está para uma Consciência-em-si. Apenas desta forma ela está em 

atividade, pois apenas assim acontecerá a unidade de si mesma em seu Outro-ser; o Eu, que é o 

objeto de seu conceito, não é na verdade Objeto [...]  

 

Ou seja, enquanto a Consciência-em-si não sai de si, entrando em movimento ao se relacionar com 

outra Consciência-em-si, ela não adquire consciência de si, permanecendo enclausurada na inciência 

de si mesma, ou como diz Hegel, sem Consciência-de-si. A externalização da Consciência-em-si em 

busca desta sua Consciência-de-si é a consecução de um impulso, cujas condições foram socialmente 

construídas, mas cuja possibilidade estão biologicamente dadas pela Natureza. Como afirma o próprio 

Hegel, “a Natureza assim o quis”. 

Esta interpretação da tese hegeliana pode ser contradita em função de que historicamente, como ensina 

Marx em O Manifesto do Partido Comunista, “nós já vimos, até hoje todas as sociedades fundaram-se 

na oposição entre opressores e oprimidos”. Mas quando Marx faz esta constatação não é no sentido de 

justificá-la, mas de superá-la, pois, para ele, o real não é um produto de um desenvolver natural, mas 

sim uma produção histórica, e “toda produção é apropriação da Natureza por parte do indivíduo, no 

interior e por meio de uma determinada forma social”, ou seja, um produto decorrente da totalidade 

dos engendramentos da práxis sociais. Sendo assim, ele é uma produção humana, e esta sempre 

decorre, como nos ensina Kant, de uma vontade prática ou, melhor dizendo, de uma totalidade de 

vontades práticas, ainda que parcela significativa destas vontades não decorra de uma fundamentada 

leitura da realidade. Sendo assim, o processo subjacente e consequente dessa luta de classes, o 

ESTRANHAMENTO, ou como muitos preferem chamá-lo, a ALIENAÇÃO, não é um dado natural 

do real, inerente a ele, produto de um determinismo natural, mas sim, ainda que contraditoriamente, 

uma produção humana, decorrente da práxis social, logo, por esta superável. 

Sob esta ótica, a relação professor-aluno, enquanto relação entre consciências-em-si, não deve fundar-

se sobre uma relação de verticalidade, cuja amálgama seja a dominação de um ser sobre o outro. 

Como já vimos em Hegel, uma consciência-em-si só adquire consciência de si mesma quando, saindo 

de si, depara-se com uma outra consciência distinta dela. Neste encontro com uma outra consciência-

em-si dela distinta, a consciência-em-si exteriorizada retorna a si, ou melhor, para si, adquirindo, 

assim, a consciência de si mesma enquanto uma consciência-em-si distinta da outra. Esta dialética é 

uma necessidade ontológica. 

Porém, cada consciência-em-si, ao adquirir consciência dessa distinção e de que a outra consciência, 

ao adquirir consciência desta distinção, busca afirmar-se ante a outra consciência, a fim de garantir a 

sua permanência enquanto sujeito da relação, passa a objetivar a morte simbólica da outra. A partir 
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deste momento, quando ambas consciências-em-si iniciam a luta por sua sobrevivência ante a outra, 

elas descobrem que a morte de uma significaria a morte da outra, pois sem o ser referente a 

consciência-sobrevivente perde a consciência de si mesma, não havendo possibilidade da consciência 

auto-referencializar-se. Na iminência da morte física e/ou “apenas” simbólica, a consciência-em-si 

fragilizada na luta desigual entre iguais, cede e reconhece a outra conciência-em-si como soberana 

ante ela. Assim, realiza-se o ciclo da Dialética do Senhor e do Escravo na Fenomenologia do Espírito 

de Hegel, surgindo a dominação na relação entre os indivíduos. 

A dominação age no sentido de impor tanto o silêncio quanto o constrangimento do outro e, desta 

forma, aborta a liberdade do outro e daquele que se faz sujeito dela, pois aquele que “escraviza” torna-

se escravo da escravização que impõe ao outro. O dominador, sob esta ótica, é dominado pela 

dominação que por sua práxis social realiza. Neste sentido, o educador que na relação com o educando 

viola este dado ontológico da espécie humana, não só participa da reprodução do estranhamento do 

outro, como também produz e reproduz o próprio estranhamento. 

Portanto, pensar a relação orientador-orientando é pensar a relação educador-educando, e neste 

sentido, é pensar a relação entre duas consciências-em-si, ou seja, entre dois indivíduos da espécie 

humana, exigindo-se considerar o outro em suas diferenças como um igual enquanto espécie, num 

contemplar ético do outro. 

 

3 Confusão de papéis 

A confusão de papéis na relação professor-aluno nos cursos de Direito começa pela própria 

representação que cada um tem do próprio curso, e esta não decorre da natureza do Direito em si, 

enquanto Ciência Jurídica, mas sim decorrente do papel que os profissionais do Direito e o próprio 

Direito enquanto poder político, tem realizado na historiografia político-social e econômica das 

sociedades capitalistas, qual seja, de legitimador das desigualdades sociais, sancionador das injustiças 

e de toda forma de dominação social. 

Em função disto, não é de se estranhar que o aluno do curso de Direito se ache mais importantes que 

os outros alunos, mais inteligente, e o professor seja para ele a autoridade que inclusive tem direito de 

ser hipócrita, pois pode beneficiá-lo ou prejudica-lo fora do curso. E o professor se acha também da 

mesma forma, quase um semi-deus, intocável, não repõe aulas, não corrige as monografias que orienta 

sistematicamente, não orienta assiduamente, e se sente ofendido quando questionado em seus erros, e 

o aluno é para ele o simples aprendiz de seu saber, bem típico da Pedagogia Escolástica dos Jesuítas. 

O estabelecimento da verticalidade na relação professor-aluno constrange o aluno no seu livre pensar e 

expressar, empobrecendo a qualidade da participação dele no processo de ensino-aprendizagem, e 

consequentemente, enfraquecendo a qualidade da eficácia didático-pedagógica do professor. Ao 
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verticalizar sua relação com o aluno, o educador, seja na condição de professor, seja na de orientador, 

ele estabelece limites à fala do aluno, e consequentemente constrange o livre engajamento dele na 

relação de produção científica conjunta com o professor. Este silencia, torna o aluno objeto nessa 

relação, passando o produto da relação professor-aluno, orientador-orientando, muito mais um 

trabalho do professor que propriamente o produto de uma produção coletiva. Desta forma, o aluno será 

mais a expressão da subjetividade dominante do professor, instrumento de demonstração de seu saber, 

de sua (in) competência que propriamente sujeito criador de teoria, descobridor da experiência, sujeito 

de uma práxis científica. 

A mediação da verticalidade na relação professor-aluno, orientador-orientando causa algumas 

implicações bastante nocivas à função do professor na formação acadêmica e humana do aluno. No 

que diz respeito à primeira, pela restrição de acesso do aluno à formação científica do 

professor/orientador, restringindo aquele ao acesso a saberes e desenvolvimento de habilidades e 

atitudes correspondentes ao nível de formação acadêmica deste. E no que diz respeito à segunda, tanto 

pelo constrangimento do livre expressar do aluno/orientando enquanto sujeito, como pelo não 

reconhecimento do outro enquanto humano e individualidade. 

Como consequência dessa violência simbólca por parte do professor/orientador, o aluno/orientando é 

empurrado para fora de seu lugar, secundarizado em sua condição de autor, produtor, transformado em 

instrumento e apêndice da pesquisa, que neste ambiente didático-pedagógico passou a ser do 

professor. Enfim, o autor foi expropriado da sua força de trabalho (a atividade intelectual 

investigativa), consequentemente do professo de trabalho, que passou a ser predominanante ou 

exclusivamente determinado pelo professor/orientador, do produto de trabalho, na medida em que este 

não expressa a livre expressão de sua subjetividade, e do próprio trabalho enquanto atributo ontológico 

do ser humano, quanto este é submetido a condições reificantes em sua expressão. Em tal ambiente de 

pesquisa a alienação do trabalhador manual é reproduzida isomorficamente na atividade do 

trabalhador intelectual, indiferente do lugar que este ocupe, seja na condição de professor/orientador, 

seja na de aluno/orientando. Tal processo expressa-se na relação orientador-orientando por meio uma 

confusão de papéis. A qual, pode ser expressa de quatro formas: professor x orientador, lugar do saber 

x lugar da técnica, fala x escuta e co-autoria x orientação. 

 

3.1 Primeira confusão: professor x orientador 

A orientação de trabalhos de conclusão de curso de Direito costuma ser realizada por professores do 

próprio curso, conforme as regras de cada Instituição de Ensino. Eventualmente, algumas delas 

admitem a figura de um co-orientador, que pode ser, inclusive, de outra Instituição. 
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Entretanto, em virtude da pouca compreensão do alcance da atividade docente, quase sempre apartada, 

nos arraiais do ensino do Direito, da atividade de pesquisa, percebe-se que as relações terminam por se 

confundir, levando o orientador a funcionar, na orientação, muito mais como o “professor” – mero 

repassador de conhecimento – do que, efetivamente, como o orientador – marcado pelo incentivo à 

curiosidade e à perquirição. 

Raros são os professores dos cursos de Direito que possuem formação pedagógica, desde a 

possibilidade de cursar disciplinas ligadas à pedagogia, durante a graduação, ainda que como 

optativas, até uma pós-graduação em metodologia do ensino. Tal deficiência resulta em um processo 

de reprodução de modelos e padrões antigos (PESSANHA, 2010), notadamente daqueles modelos de 

professores que marcaram a formação do agora docente sem qualquer reflexão crítica, sem qualquer 

atualização de práticas e métodos, sem ter a mínima percepção das implicações danosas de suas 

práticas didático-pedagógicas sobre a formação axiológica, científica e atitudinal dos alunos. 

Em verdade, os professores dos cursos de Direito terminam por transformar suas aulas em solilóquios, 

em que o monopólio da palavra e do saber são por eles exercidos, enquanto os discentes cumprem o 

papel da escuta passiva e da aceitação do conhecimento assim imposto, fiéis reprodutores, no século 

XXI, dos considerados mortos fundamentos da pedagogia escolástica da Ratio Studiorum jesuítica. 

Também em virtude da reprodução de padrões apreendidos, bem como pela própria insegurança 

didático-pedagógica, o professor de Direito termina por acentuar as naturais relações de poder que já 

se identificam entre professores e alunos. Compensando a insegurança e as falhas didáticas com o 

exercício arbitrário do poder, a relação docente-discente torna-se uma relação de domínio, gerando, 

por parte do discente, a necessidade de aceitação do império pela necessidade de sobrevivência 

acadêmica e sem materializar a relação de permuta que todo aprendizado requer. 

Como conseqüência, reproduz-se nos cursos de Direito uma relação de poder e dominação, 

arbitrariedade e despreparo didático-pedagógico da maioria dos professores de Direito com seus 

alunos, a qual termina por se refletir, também, na relação de orientação da pesquisa para trabalhos de 

conclusão de curso. O papel do orientador é, em tudo e por tudo, diferente desse papel desempenhado 

por certos professores da atualidade, devendo ser visto cada vez mais próximo do próprio ideal de 

docência, assim definido por Paulo Freire: 

Como aplicar a pesquisa como princípio educativo se a relação educador-educando funda-se numa 

relação de dominação? Se há dominação nesta relação, um é sujeito e o outro objeto da pesquisa, ou 

melhor, instrumento, pois é constrangido em seu pensar científico, ao ser expropriado de sua força, do 

processo e do produto do trabalho (intelectual). 

Partindo do pressuposto de que a experiência de ensinar implica na ciência do que não se sabe, toda 

tentativa de ensino orientada para emancipação humana, implica na busca do que se descobre inciente, 
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ou seja, na busca da pesquisa. Ao mesmo tempo em que esta possibilita àqueles que descobre o que 

não sabia, intervir na realidade e não simplesmente agir nela. 

Na orientação da pesquisa, a figura do professor que impõe e é obedecido deve ceder espaço à figura 

do professor que verdadeiramente orienta, daquele que constrói alternativas com o discente e o 

acompanha, numa relação horizontal, enquanto o vê trilhar pelos caminhos indicados. 

Trata-se de uma relação de confiança, em que o orientador deve revelar interesse sincero pelo 

aprendizado do orientando. Também requer o reconhecimento de que cabe ao orientador a indicação 

dos caminhos possíveis segundo seu entendimento, deixando claro para o orientando que pode haver 

outros, e a imposição de um caminho e nem não a determinação da forma como devem ser trilhados.  

 

3.2 Segunda confusão: lugar do saber versus lugar da técnica 

Retomando o problema do exercício do poder presente na relação docente/discente, também se 

percebe a sua manifestação na segunda confusão identificada na delimitação do papel do orientador de 

TCC’s na pesquisa em Direito: o lugar do saber versus o lugar da técnica. 

Exatamente por se colocar em condição privilegiada, o professor-orientador desenvolve uma atuação 

sobre o orientando que leva a marca do domínio do saber. E o mais adequado é falar-se em atuação 

sobre e não interação com o orientando, haja vista que este é visto como sujeito passivo da relação de 

saber, sendo-lhe necessário aceitar as determinações do orientador na condução de sua pesquisa. 

Assim, o orientador se coloca no lugar do saber, entendendo-se como detentor do conhecimento que 

será objeto da pesquisa. Não compreende, porém, que apesar de sua formação acadêmica e relativo 

domínio sobre o objeto da pesquisa, seu saber não é infinito e superior ao do orientando. É apenas um 

saber diferente, distinto, construído a partir de um outro leque de experiências. 

É verdade, sim, que o orientador, pelo menos em tese, possui maior experiência com o fazer científico 

e com a sua técnica, e esse dado não pode ser desprezado. Entretanto, mais experiência não equivale a 

mais saber, caso esta distinção não fique clara na mente do orientador, o seu papel na orientação ficará 

comprometido por uma falsa apreciação das suas possibilidades, dos seus limites e da pesquisa 

empreendida pelo orientando. 

Ainda que a pesquisa orientada se dê no mesmo campo de pesquisa do orientador, este precisa 

compreender que o orientando precisa gozar de liberdade para direcionar seu estudo conforme suas 

próprias perspectivas e compreensão, sem o que o fazer científico perde o caráter da pessoalidade do 

pesquisador (no caso, o orientando) e se confunde com a vontade do orientador, que termina por 

transformar o trabalho do orientando em uma extensão de sua própria pesquisa. 
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O equívoco mencionado é referido por Umberto Eco quando, ao tratar do problema da escolha do 

orientador na pesquisa acadêmica, quando se refere a duas espécies de professores: o entusiasmado e o 

desonesto. O entusiasmado é aquele que obriga o orientando a pesquisar sobre seu tema, embora lhe 

falte interesse no mesmo. O docente desonesto, por sua vez, é aquele que “faz trabalhar os estudantes, 

licencia-os e utiliza desabusadamente o seu trabalho como se fosse dele.” (ECO, 2007, p. 67). 

Enfim, o orientador agiu descuidadamente, procurando dizer o que e o como ao orientando, como 

conseqüência desta atitude, ele acaba reconhecendo no texto do aluno sua produção, e assim vendo, 

age no sentido de apropriar-se dela, porque foi “literalmente” sua. Mas agindo assim, ele age 

desonestamente, porque a escrita foi do aluno. Quando o orientando se apropria do dito pelo 

orientador, ele faz sua leitura, logo, o texto escrito, é sua teoria. 

Ao lado do quanto referido por Eco, ao classificar de desonesto o professor que “explora o estudante 

colocando-o para trabalhar, aprova-o e utiliza o trabalho dele como se fosse seu” (AYRES, MORAES 

e NILO, 2011), também é possível falar em desonestidade do orientador ao colocar-se no lugar do 

saber como seu pleno detentor, com desconsideração dos saberes do orientando. 

Nesse sentido, o orientador necessita compreender que, parafraseando Paulo Freire (1996), orientar 

exige humildade e, porque não dizer, também tolerância consigo mesmo. Talvez o orientando não 

possua tanto saber em torno do objeto da pesquisa, mas certamente o possui quanto a outros espaços 

de conhecimento igualmente importantes ao fazer científico. E acontece de, às vezes, o saber do 

orientando ser maior do que do orientador no que toca àquele objeto, razão pela qual o orientador 

precisará reconhecer sua limitação e trabalhar para não coagir o orientando por conta disso. O 

orientador não pode esquecer-se de que, como ser humano que é, sua ignorância é ilimitada (POPPER, 

2004). 

Cabe ao orientador ocupar o lugar da técnica e conduzir os passos do orientando na escolha mais 

adequada do método de pesquisa, das referências, da natureza da abordagem e do melhor corte 

epistemológico a ser feito. E tudo isso sem perder de vista o respeito à liberdade do orientando ao 

fazer a sua escolha, haja vista que ao orientador compete explicitar, clarificar, e não impor, determinar. 

A orientação de pesquisas em Direito para TCC’s sem esse respeito pela diferença, sem essa 

compreensão do espaço de liberdade e sem esse compromisso com o processo formador do fazer 

científico, redunda em uma mera relação de império, e não em uma relação sadia de construção de 

conhecimento. 

Por isso, o orientador precisa se compenetrar do seu papel de facilitador do conhecimento, utilizando a 

técnica e o saber, cada qual na medida adequada, para permitir que o orientando realize sua pesquisa 

com tranqüilidade e eficiência. 
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3.3 Terceira confusão: fala versus escuta 

Ainda como consequência da confusão de papéis no processo de orientação da pesquisa em Direito 

para TCC’s, o orientador, justamente por compreender-se como dono do saber, estabelecendo com seu 

orientando uma relação de transferência de conhecimento, agredindo assim, a condição ontológica do 

aluno e também a sua. 

Ao pensar a orientação da pesquisa como transferência de conhecimento, o orientador transforma o 

orientando em repositório acrítico de seu saber, assumindo a condição daquele que fala, ao que o 

orientando deverá corresponder colocando-se na condição daquele que escuta. Assim, nesta relação de 

fala versus escuta, a pesquisa vai sendo direcionada sem qualquer compreensão do orientando como 

sujeito da construção do conhecimento. 

Se o trabalho de pesquisa deve ser visto como uma das faces do ensino, orientar pesquisas em TCC’s 

é, também, uma relação de ensino. Sendo assim, é preciso compreender, com Paulo Freire (1996), que 

ensinar (orientar) não é transferir conhecimento. Este é um saber que não pode escapar à compreensão 

do orientador sob pena de fracassar em sua tarefa de formar não só o profissional qualificado para 

intervir na realidade, mas também, e por isto, formar o pesquisador. 

Ao partir para a orientação da pesquisa em Direito, o orientador deve nortear o seu trabalho por esse 

entendimento. Deve, também, fazer com que tal entendimento signifique bem mais do que uma 

simples teorização – é imprescindível que seja vivenciado por orientando e orientador durante a 

condução da pesquisa.  

Pensar a orientação na pesquisa em Direito para TCC’s como mera transferência de conhecimento faz 

com que o orientador desempenhe o papel daquele que somente fala, sendo que tal comportamento 

representa uma transgressão ética, conforme aduzido por Freire, o que deve conduzir a outro papel – o 

papel da escuta. 

É ainda Paulo Freire (1996) que vai afirmar, peremptoriamente, que ensinar – orientar – exige saber 

escutar. O exercício da escuta, por parte do orientador, é que o vai credenciar a compreender melhor o 

orientando, melhor sintonizando com a sua vontade de aprendizado, a ser realizada na pesquisa. 

Sem uma boa escuta, não há apreensão da intenção e do que motiva o orientando à pesquisa; sem essa 

apreensão, não se pode compreender aquilo que, de fato, se pretende pesquisar; sem essa 

compreensão, tanto orientador quanto orientando serão frustrados no desempenho de seus papéis. 
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3.4 Quarta confusão: coautoria versus orientação 

A orientação da pesquisa em Direito para trabalhos de conclusão de curso revela, ainda, outro ponto de 

confusão: o orientador costuma ser confundido ou coloca-se no papel de coautoria da pesquisa 

realizada e não, propriamente, no papel de orientação. 

Sobretudo nos dias atuais, em que abundam Faculdades de Direito em uma quantidade relativamente 

grande no Brasil, o perfil das pessoas que ingressam na graduação em Direito não é, necessariamente, 

o de sujeitos com habilidade suficientemente desenvolvida para trabalhos de pesquisa acadêmica. 

Seja pela formação deficitária no ensino fundamental e médio, quase nada voltado para a pesquisa, 

seja pela falta de hábito com o pensar e o fazer científicos do orientando, o orientador termina por ser 

solicitado, na orientação, a um esforço que vai além do seu papel original, sendo levado a 

verdadeiramente coadjuvar o orientando na elaboração do trabalho. 

Tal deficiência e confusão de papéis encontram expressão desde o primeiro momento da construção da 

pesquisa, quando até mesmo o tema e o corte epistemológico são entregues ao trabalho do orientador, 

diante de orientandos verdadeiramente “desorientados”. A seguir, o não conseguir pensar o trabalho 

com começo, meio e fim leva o orientador a elaborar, ele mesmo, o projeto de sumário da pesquisa a 

orientar, também sendo solicitado a acompanhar quase que linha por linha aquilo que é escrito pelo 

orientando no âmbito do trabalho. 

Talvez por conta disso, talvez pela expressão da desonestidade do professor, no conceito de Umberto 

Eco (2007) já mencionado nestas páginas, o orientador, ao final da pesquisa, chega mesmo a 

providenciar a publicação do trabalho orientado, não perdendo a oportunidade de apor o próprio nome 

na condição de “co-autor”. A rigor, essa prática não passa de uma das muitas expressões do que se 

pode chamar de estelionato intelectual. 

Esse tipo de procedimento é inadequado e se encontra em descompasso com o verdadeiro sentido da 

orientação. Ao reconhecer as limitações e deficiências do orientando, não compete ao orientador 

substituí-lo em seu esforço de escolha, delimitação do tema e elaboração das linhas gerais ou 

específicas de sua pesquisa. Cabe-lhe, sim, o debate, o esclarecimento, o estímulo constante para que 

consiga, a partir das discussões, compreender que abordagens podem ser importantes e quais devem 

ser deixadas de lado. 

Ensinar, orientar, exige ter disponibilidade para o diálogo. O diálogo, segundo Freire (1996), é um 

processo de abertura para o outro e encontro com o outro enquanto ser diferente. É possibilidade de 

reconhecer-se incompleto e, também, de permitir ao outro o reconhecimento da própria incompletude, 

mas também possibilidade de mútua complementação, a partir do momento em que os saberes e as 

experiências se encontram para construção do conhecimento. Segundo o autor, “sujeito que se abre ao 
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mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação 

e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História”. (FREIRE, 1996, p. 86) 

Orientar não é ser coautor, mas ter a capacidade de estimular no outro a descoberta das possibilidades 

individuais de enfrentamento e superação das dificuldades da pesquisa. É alimentar, no orientando, a 

certeza de que tem, ao seu lado, e não caminhando por ele, alguém em quem confiar e que saberá 

ajudá-lo a ver o que, ao menos momentamente, não se encontra claro e preciso diante dos seus olhos.  

 

4 Do terrorismo à amorosidade: redefinindo papéis 

O acadêmico de Direito não é um ser destituído de sentido, de valor, de saberes que o possam situar no 

mundo como sujeito ativo. “Ser-no-mundo” (HEIDDEGER, 2008), como toda e qualquer pessoa, deve 

ser reconhecido na relação docente/discente como ente inteligente, cujos saberes e competências não 

podem ser desprezados e supressos pela pretensa superioridade do professor que orienta a realização 

de pesquisas para a realização de trabalhos de conclusão de curso. 

Costuma-se ouvir, nos discursos ditados pela vaidade acadêmica, que o pesquisador somente pode 

reivindicar, para si, a condição de alguém, a possibilidade de ser ouvido e respeitado, a partir do 

momento em que atinge o grau de doutor, depois de uma longa caminhada se sujeitando às vontades 

de outros pesquisadores que também seguiram o mesmo caminho e que não foram alguém, em outro 

tempo. O graduando, assim, é visto como um ser destituído de conteúdo, vazio, que deve ser 

preenchido pela arrogância e pelo preconceito de seus mestres. 

Tal afirmativa é repetida e reproduzida, muitas vezes, em comportamentos exóticos e egocêntricos nas 

orientações de pesquisas, eivados de orgulho e vaidade quase infantis. Demonstra o altíssimo conteúdo 

de insegurança e desconhecimento que, algumas vezes, marca a atuação desses professores, que 

transformam sua cátedra em palco de terrorismo, e não em exercício de amorosidade. 

Sim, não há outro designativo, senão o de terrorista, para qualificar atuações confusas como as que 

foram explicitadas nestas páginas. O professor, o orientador, não deve encastelar-se no micropoder 

(FOUCAULT, 1997) de que se vê investido pela atividade docente, transformando-a no lugar de um 

saber pretensioso, que despreza a liberdade e a autonomia do orientando na construção de sua 

pesquisa. Essa postura é castradora da produção científica, que não dispensa o devido espaço para 

criatividade, para a curiosidade e para a descoberta do novo, que passa pelo reconhecimento da 

ignorância ilimitada (POPPER, 2004), tanto do orientando, quanto do orientador. 

Para libertar o seu trabalho do clima de terrorismo e marcá-lo pela amorosidade, o orientador necessita 

compreender-se como ser incompleto (FREIRE, 1996), compreensão que lhe facilitará uma nova 
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postura. Nesta nova postura, deixará de atuar sobre para interagir com o orientando, respeitando sua 

autonomia ainda quando o reconheça equivocado em algum momento.  

Assim, mesmo em situações de imprecisão técnica, muito comum nos primeiros ensaios de pesquisa 

no estudante de graduação, o orientador não deve desconsiderar a curiosidade e a busca pelo saber 

demonstradas pelo orientando. Reconhecendo-se também incompleto, tais imprecisões serão 

corrigidas no próprio acontecer da pesquisa, sem maiores prejuízos. 

Paulo Freire (1996), ao reconhecer a necessidade do rigorismo técnico, afirma que este em nada se 

mostra incompatível com a amorosidade que deve permear a relação entre docente e discente, pois “a 

competência técnico científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do 

seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas” (FREIRE, 

1996, p. 4). 

Ao ocupar o lugar da técnica, cabe ao orientador essa tranqüilidade de associar o rigor científico com 

a criação de um ambiente de produção favorável à liberdade do orientador, como expressão da 

amorosidade indispensável à relação. 

Além disso, é preciso lembrar que a orientação, para adquirir a marca da amorosidade, precisa seguir o 

caminho do diálogo, como desdobramento natural do reconhecimento, por parte do orientador, do seu 

papel de escuta durante o processo de orientação. Naturalmente que será chamado a se pronunciar, não 

lhe sendo vedada a possibilidade de fala. Porém, através da escuta, abrirá para si mesmo o canal de 

interação que o diálogo viabilizará, para engrandecimento da pesquisa e dos sujeitos nela envolvidos. 

Problema é que o diálogo costuma ser um momento de revelação; momento em que o ser se revela, é 

revelado pelo outro e assiste ao outro revelar-se diante de si. E esta possibilidade de revelar-se traz, 

consigo, a possibilidade de ter as próprias deficiências expostas, o que não é fácil de aceitar, frente à 

vaidade do professor e a sua pretensão de superioridade em relação ao orientando. 

No entanto, o verdadeiro professor não teme o enfrentamento do diálogo; antes, busca-o como forma 

de enriquecimento pessoal e, porque não dizer, como uma boa aventura. “Me sinto seguro porque não 

há razão para me envergonhar por desconhecer algo”, aduz Freire. (1996, p. 86). Essa consciência do 

inacabado permite ao orientador respeitar os limites do orientando e não pretender substituí-lo em seus 

esforços, nem explorá-lo na pesquisa em benefício próprio (ECO, 2007). Envolve, também, identificar 

a necessidade de aperfeiçoar em si qualidades que lhe permitam o bom desempenho de seu papel, 

potencializando e dinamizando as competências do orientando, sobretudo por ser este, ainda, um 

graduando, ainda prenhe de uma série de fragilidades. E quais seriam essas qualidades? É Freire 

(1996, p. 75) quem esclarece: 
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É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito 

aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, 

disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a 

esperança, abertura à justiça, não é possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz 

apenas com ciência e técnica.  

 

Assimilação e vivência dessas qualidades – respeito, tolerância, disposição para mudança, persistência 

na luta, visão não fatalista, esperança e abertura à justiça – que, com toda certeza, refletem o sentido 

da amorosidade que deve marcar o papel do orientador nas pesquisas em Direito para TCC’s, requer 

do orientador uma boa dose de coragem. Coragem para compreender que o fazer científico não deve 

ser tratado com a frieza que o caracteriza, nas academias. Coragem para transformar esse saber em 

uma relação humana, muito mais do que técnica, haja vista que a ciência existe para servir aos 

homens, e não o contrário. 

A seriedade docente não é incompatível com a afetividade, com a amorosidade. Observados os 

devidos cuidados, como não deixar que a relação de amorosidade interfira no processo avaliativo, o 

professor-orientador não deve recear querer bem aos orientandos. Pelo contrário, deve permear o seu 

trabalho por essa tônica, sem o que frustrará o seu papel na construção do aprendizado. 

Esse “querer bem”, expressão da amorosidade, também espelha o sentimento e a vivência da alegria 

no relacionamento entre orientador e orientando: 

Assim, ao compenetrar-se de que o seu papel não dispensa a amorosidade, o orientador construirá 

aquelas referidas qualidades tão indispensáveis ao seu fazer e tão ao seu alcance, podendo demonstrar 

que “a prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a 

serviço da mudança”. (FREIRE, 1996, p. 90) 

Essa é, em verdade, a plena expressão do que aqui se vem colocando como amorosidade. 

 

5 Considerações finais 

O papel do orientador na pesquisa em Direito para trabalhos de conclusão de curso de graduação não é 

o de mera transferência de conhecimento. Este pensamento representa uma transgressão ética, na 

medida em que desconsidera o orientando como sujeito de conhecimento e despreza sua colaboração 

para construção da pesquisa que precisa ser realizada. 

Cabe, ao orientador, compreender-se como ser inacabado, incompleto, o que lhe permitirá a percepção 

de que, apesar dos seus títulos acadêmicos, da experiência docente e de vida acumuladas, bem como 
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dos saberes conquistados ao longo dos anos, nada disso autoriza-o a considerar-se superior ao 

orientando, em qualquer aspecto. 

Ciente disso, o orientador deve abrir-se para o diálogo, sem receio de expor as próprias fragilidades, 

mas com a tranqüilidade de quem compreende o processo de orientação como processo de ensino. E 

como este é, em verdade, uma relação de permuta, orientador e orientando devem interagir com 

respeito mútuo, com alegria e amorosidade, transformando a pesquisa em algo prazeroso e, 

verdadeiramente, produtivo. 
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Características do bom professor universitário sob o olhar de licenciandos de uma 

universidade brasileira 
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Pachane, Graziela Giusti [UFTM-Brasil] 

Resumo: 

A presente pesquisa objetiva analisar a percepção de alunos de diferentes cursos de licenciatura 

de uma universidade de Minas Gerais – Brasil – a respeito das características do bom professor 

universitário. Os dados obtidos a partir do questionário, criado para conhecer quem eram os 

melhores professores na visão dos licenciandos e por que razão eles se distinguiam, foram 

analisados tendo por base pesquisas nacionais e internacionais acerca da formação pedagógica e 

do trabalho do professor universitário. Entre eles podemos destacar Pimentel (1993), Cunha 

(1989, 1998), Benedito, Ferrer e Ferreres (1995), Marcelo García (1999), Pimenta e Anastasiou 

(2002), Pachane (2007), Leite (2010) e Pimenta e Almeida (2011). Os resultados apontam para 

a importância da didática, do bom relacionamento pessoal com os alunos, do domínio 

aprofundado do conteúdo, das habilidades de comunicação e da preocupação com a 

aprendizagem dos estudantes como os fatores que se sobressaem na caracterização dos bons 

professores universitários, segundo a percepção destes licenciandos. Pudemos constatar que 

muitos alunos relacionaram a didática e o ser bom professor ao fato de o docente ser um bom 

expositor de conteúdo, um facilitador da compreensão pelo aluno. Ou seja, ele é o grande 

protagonista do ato de ensinar. A já muito discutida relação entre ensinar e aprender apareceu no 


