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“Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem 
mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os 
resultados somente através das experiências.” 
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RESUMO 

 

Dentre algumas metodologias de aprendizagem presentes nas organizações, o mentoring teve 
notoriedade a partir dos estudos de Levinson (1978) e Kram (1985). Esses autores 
desenvolveram pesquisas em que qualificavam relações de atração mútua entre indivíduos para 
o desenvolvimento da carreira e apoio psicossocial ao mentee como processos de mentoring. 
Neste contexto, temos o mentoring como uma metodologia que propicia não só a aprendizagem 
de indivíduos, mas também das organizações. O conceito de aprendizagem organizacional (AO) 
teve sua gênese na literatura de gestão do conhecimento (DEWAH; MUTULA, 2014). Trata-
se de uma ciência multidisciplinar composta pela psicologia, sociologia, antropologia, 
administração, economia, entre outras, ao passo que novas perspectivas vêm surgindo (DEWI, 
DWIATMANDJA; SUHARTI, 2018). Dentro da aprendizagem organizacional, o mentoring 
tem sido compreendido como uma modalidade representativa de abordagem socioprática. Esta 
abordagem compreende o conhecimento como tácito e explícito e presente nas relações sociais 
e práticas contextualizadas (ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015). A partir das provocações 
propostas por Buzzanell e D’Enbeau (2014), seria possível compreender os aspectos simbólicos 

da relação do mentoring em busca dos seus aspectos conscientes e inconscientes. Por trás dessa 
relação, existiriam figuras arquetípicas com predisposições específicas.  Neste sentido, essa 
dissertação propôs compreender o símbolo do mentee no contexto da aprendizagem 
organizacional a partir do método do processamento simbólico-arquetípico, advindo do 
paradigma junguiano. Este paradigma advém da Psicologia Analítica, ciência fundada pelo 
psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Coletamos relatos de experiência e desenhos de mentees 
participantes de um programa de mentoring em uma cooperativa de crédito no interior de Santa 
Catarina. Realizamos duas revisões de literatura narrativas com busca sistemática. A primeira 
buscou das origens simbólicas do mentoring, enquanto a segunda estabeleceu a relação entre 
mentoring e aprendizagem organizacional. Como resultados da pesquisa, compreendemos que 
os aspectos do mentee estão ligados ao processo de individuação do mentee e da aprendizagem 
organizacional. Estes achados possibilitam uma visão de base arquetípica das relações de 
mentoring e como o mentee é um símbolo de transformação na organização do qual emerge 
uma potencial aprendizagem organizacional ao mesmo tempo que desenvolve sua 
personalidade.  
 
Palavras-chave: mentoring. mentee. aprendizagem organizacional. psicologia analítica.  
 
 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Among some learning methodologies present in organizations, mentoring was notorious from 

the studies of Levinson (1978) and Kram (1985). These authors developed researches in which 

they qualified relationships of mutual attraction between individuals for the development of the 

career and psychosocial support to the mentee as mentoring processes. In this context, we have 

mentoring as a methodology that provides not only the learning of individuals, but also of 

organizations. The concept of organizational learning (OL) had its genesis in the knowledge 

management literature (DEWAH; MUTULA, 2014). It is a multidisciplinary science composed 

of psychology, sociology, anthropology, administration, economics, among others, while new 

perspectives are emerging (DEWI, DWIATMANDJA; SUHARTI, 2018). Within 

organizational learning, mentoring has been understood as a representative modality of a socio-

practical approach. This approach understands knowledge as tacit and explicit and presented in 

social relations and contextualized practices (ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015). From the 

provocations proposed by Buzzanell and D’Enbeau (2014), it would be possible to understand 

the symbolic aspects of the mentoring relationship in search of its conscious and unconscious 

aspects. Behind this relationship, there would be archetypal figures with specific 

predispositions. In this sense, this dissertation proposed to understand the mentee symbol in the 

context of organizational learning from the symbolic-archetypal processing method, arising 

from the Jungian paradigm. This paradigm comes from Analytical Psychology, a science 

founded by the Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung. We collected experience reports and 

drawings of mentees participating in a mentoring program at a credit union in the countryside 

of Santa Catarina. We performed two reviews of narrative literature with systematic search. 

The first sought the symbolic origins of mentoring, while the second established the relationship 

between mentoring and organizational learning. As a result of the research, we understand that 

aspects of the mentee are linked to the individuation process of the mentee and organizational 

learning. These findings provide an archetypal view of mentoring relationships and how the 

mentee is a symbol of transformation in the organization from which potential organizational 

learning emerges while developing mentee’s personality. 

 

Keywords: mentoring. mentee. organizational learning. analytical psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na reflexão desta contextualização busquei trazer a consciência dos acontecimentos 

antecedentes a elaboração desta dissertação, explicar os meus motivos e interesses em ser um 

mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC).  

Por início, deveria expor o meu contexto de nascimento, como foi minha infância e 

contato com a educação que tanto me oportunizou desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional. Entretanto, acredito que um texto com esse objetivo seria tarefa de uma 

autobiografia ou abordagem semelhante.   

Minha primeira graduação foi o bacharelado em ciência da computação, cursado na 

Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), na cidade de Barra do Bugres – MT. 

Desde então, por mais que cursasse um curso da área de tecnologia, a minha preocupação se 

dava aos aspectos humanos e sociais que eram relacionados a essa ciência. 

Na oportunidade de um estágio supervisionado, busquei compreender os aspectos da 

inteligência emocional e dos tipos de liderança. Neste trabalho, construí um questionário que 

propunha identificar o tipo de liderança e características de inteligência emocional no 

respondente.  

No trabalho de conclusão de curso, busquei compreender os crimes eletrônicos e um 

conceito de sociedade de digital como contexto de crimes típicos e crimes digitalizados, ou seja, 

que aconteciam no mundo “real” e que de alguma forma assumiram também o contexto digital. 

Durante a graduação, desenvolvi um enorme desejo que cursar o curso de psicologia, 

quando tive a oportunidade de realizar a prova do ENEM e ser classificado como aluno do curso 

de psicologia na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Deste modo, concluí o curso 

de ciência da computação e iniciei a graduação em psicologia. 

Diante das dificuldades encontradas, tanto financeiras, emocionais e a ocorrência de 

uma greve na UFMT, vi-me na necessidade de buscar um trabalho de período integral. Antes 

disso, lecionava língua inglesa e numa escola de idiomas no contraturno da graduação. Depois 
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de conseguir uma colocação numa cooperativa de crédito, deixei o curso de psicologia por conta 

da incerteza do retorno do calendário acadêmico e das dificuldades financeiras.  

Um ano após esse acontecimento, vieram as dificuldades emocionais, sentia que não 

estava em meu lugar. Há algum tempo sentia desejo de buscar mudar de estado, era um sonho 

antigo morar no litoral de Santa Catarina. E foi o que aconteceu.  

Participei de um processo seletivo e fui contratado para trabalhar em Balneário 

Camboriú – SC. Parecia um novo sopro de vida. Novas oportunidades, novas pessoas, em um 

novo lugar. Depois de três anos me dedicando unicamente ao trabalho, o desejo de cursar 

psicologia reacendeu. Retornei então para a graduação no Centro Universitário Avantis 

(UNIAVAN).  

Estava sedento de novos conhecimentos. Tive acesso a muitos materiais, leituras que 

me cativaram. Enquanto isso, tive oportunidade de participar de um programa que buscava 

desenvolver características empreendedoras. Esse processo de busca interior me possibilitou 

compreender o meu desejo de me tornar um professor universitário.  

Como já possuía uma graduação, tive acesso a cursos de pós-graduação mesmo 

cursando psicologia. Concomitantemente a faculdade, estudei também a especialização em 

docência no ensino superior, MBA em coaching, MBA em gestão do conhecimento nas 

organizações e uma especialização em psicologia clínica de fundamentos em Psicologia 

Analítica.  

Entendia que para me desenvolver e ser um professor universitário, um curso de pós-

graduação stricto sensu seria um diferencial. Para além de um requisito de mercado, um 

mestrado me proporcionaria amplitude e visão necessárias na formação. Diante desta 

consciência, busquei cursos de mestrado na região, quais as possibilidades existentes e onde 

seria viável estudar.  

O PPGEGC apareceu nestas possibilidades. Chamou-me a atenção em virtude das 

características interdisciplinares e possibilidades de linhas de pesquisas que considerei muito 

interessantes. Busquei entender quais disciplinas que eram oferecidas, o que cada professor 

pesquisava e, para minha surpresa, encontrei uma disciplina que era ministrada a partir de Carl 

Gustav Jung. O meu interesse por Psicologia Analítica fez com que essa disciplina brilhasse 

aos meus olhos e, de alguma forma, me fizesse acreditar que este era o sinal que eu precisava 

para me decidir. Inteirei-me das datas, editais, e vi que era possível fazer disciplinas antes 

mesmo de ser um aluno regular. Logo me inscrevi para ser aluno em disciplina isolada.  
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Em junho de 2018 tive a minha primeira experiência no PPGEGC. Foi fantástica, 

transformadora. Andrea Valéria Steil foi a primeira professora do programa que conheci. 

Inscrevi-me na disciplina de Aprendizagem Organizacional. Pensei que aprenderia sobre como 

planejar treinamentos em organizações. Na primeira aula já fui informado do que aconteceria 

ali, algo que foi muito superior às minhas expectativas. Conheci pessoas maravilhosas que me 

ajudaram a entender mais sobre o PPGEGC e a pós-graduação.  

Minha segunda experiência foi com a disciplina que eu tanto queria fazer: 

Desenvolvimento Humano e Gestão, com o professor Francisco Antonio Pereira Fialho. Ali eu 

pude aprender sobre a aplicação do olhar da Psicologia Analítica na gestão e desenvolvimento 

de pessoas. Compreendi outros aspectos do PPGEGC e pude trazer muitos dos conceitos 

estudados para a minha prática profissional. 

Inscrevi-me no processo seletivo, onde cada etapa foi uma vitória pela aprovação, 

quando enfim fui selecionado para ser aluno regular do programa. Nesta mesma época tinha 

sido convidado a integrar a equipe de gestão de pessoas na cooperativa de crédito em que 

trabalhava. A missão que me foi dada era desenvolver as pessoas através do conhecimento. 

Percebi então que tudo começava a se direcionar e fazer sentido. Aproximava-me cada vez mais 

do fazer da psicologia, da minha vontade aprender e compartilhar conhecimento. Prontamente 

aceitei a proposta.  

Desde dezembro de 2018, vários projetos surgiram na cooperativa. Estar no PPGEGC 

desde o segundo trimestre de 2018 possibilitou-me compreender muitas formas pelas quais o 

conhecimento poderia contribuir para o desenvolvimento organizacional e das pessoas.  

Nos primeiros conhecimentos adquiridos no programa, pude compreender através da 

aprendizagem organizacional a importância da segurança psicológica e da memória transativa 

nos processos de aprendizagem (EDMONSON; DILLON; ROLOFF, 2007). Logo, criei uma 

palestra que provocava os colaboradores a reinventarmos a aprendizagem dentro da 

cooperativa. O tema da palestra era justamente “Aprendizagem”. Visitei todas as 17 agências e 

a sede. Conversávamos por cerca de uma hora e meia com todos os colaboradores sobre o 

conhecimento e os processos de aprendizagem na organização.  

O contexto principal da provocação trazia quatro combinados que juntos iríamos 

desenvolver em 2018: deixar o material (de conhecimento) de fácil acesso; criar espaços e 

momentos de aprendizagem; responsabilizar as pessoas sobre seu próprio aprendizado e 
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valorizar a aprendizagem. O símbolo utilizado para representar essa mudança no contexto da 

cooperativa era a face de um homem, pintada de tinta azul, branca e cobre, simbolizando a 

criatividade que necessitaríamos para enfrentar esse desafio da implantação de uma cultura de 

aprendizagem. Quase como se fosse o símbolo de um guerreiro que se pinta para uma batalha.  

 

 

FIGURA 1.1: Criatividade. 
Fonte: elaborada pelo autor (2020) 

 

Este era o contexto de cultura de aprendizagem que tínhamos a intenção de implantar. 

Percebi a autonomia que foi concedida aos colaboradores sobre a possibilidade de se 

desenvolverem enquanto pessoa e na carreira, em que o conhecimento era o principal ativo e 

processo.  

O conhecimento sobre desenvolvimento humano e gestão me possibilitou perceber que 

a cooperativa poderia ser um espaço de desenvolvimento de pessoas para além da profissão. 

Nossos treinamentos até então tinham uma missão tecnicista, em que eram ensinados sistemas, 

técnicas de vendas e prevenção a fraudes, produtos e serviços. Por mais humano que fosse o 

nosso relacionamento com os associados na cooperativa, a relação e a formação para com os 

colaboradores ainda não nos permitiam plenamente desenvolvê-los enquanto pessoas. Assim, 

surgiu a proposta de criarmos uma universidade corporativa, a Universidade do Futuro. 

Minha proposta de artigo para a disciplina do professor Fialho foi justamente um estado 

da arte sobre a universidade corporativa. Fazendo um adendo nesta parte, sempre busquei 

combinar os conhecimentos que adquiria com a minha prática profissional. Percebia sentido 
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nessa prática, possibilitava-me ir além da busca conceitos nas teorias. Permitia-me colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos e observá-los em aplicação no contexto em que eu estava 

inserido.  

Um dos artigos que me motivou a pesquisar sobre esse tema foi “Universidade 

Corporativa em Rede: Considerações Iniciais para um Novo Modelo de Educação Corporativa.” 

Percebi que muitos dos autores eram professores do PPGEGC, dentre eles, Professora Patrícia 

de Sá Freire, Professora Gertrudes Aparecida Dandolini, Professor João Artur de Souza, 

Professor Roberto Carlos Pacheco, Professor José Leomar Todesco e a Professora Andrea 

Valéria Steil. Baseamos toda a estruturação do projeto da universidade corporativa e as 

discussões na cooperativa sobre a importância desse projeto a partir deste artigo (FREIRE et. 

al., 2016). 
 

 
FIGURA 1.2: Universidade do Futuro. 

Fonte: elaborada pelo autor (2020) 

 

Outros projetos sugiram a partir da criação da Universidade do Futuro. A cooperativa 

tinha um perfil de expansão. Abríamos em média de duas a quatro novas a agências por ano. 

De acordo com o planejamento estratégico, até 2023, o número de agência subiria de 17 para 

33 agências em nossa região. O desafio era formar pessoas para o sucesso desse projeto, 

principalmente gestores. Dentro dos cargos que tínhamos no organograma de agência, dois 

deles são cargos de gestão: o gerente de agência e o gerente administrativo financeiro.  
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A gerência de agência se caracterizava mais voltada para ações de negócios e 

relacionamento com a comunidade, enquanto a gerência administrativa financeira era 

responsável pelo funcionamento ótimo de uma agência, na boa condução dos processos 

administrativos, financeiros e de crédito. O conhecimento técnico desta última função era algo 

muito próprio da cooperativa. A formação interna se destacava como uma possibilidade mais 

viável. Neste contexto, surgiu uma ideia: que tal lançarmos um programa trainee? 

Em março de 2019 começamos os projetos com a seguinte questão: como 

conseguiríamos desenvolver a formação de pessoas para assumir futuras posições de gestão 

administrativa financeira na cooperativa? Começamos assim a conversar com as pessoas que já 

estavam na função e com todas as áreas que de alguma forma se relacionavam com elas. Em 

abril de 2019, pedimos indicações aos gestores de agência e administrativos financeiros de 

colaboradores que eles entendiam como potenciais na carreira administrativa. Ao todo, foram 

14 indicações em toda a cooperativa.  

De posse dos nomes, começamos o processo seletivo, primeiramente entrevistando o 

gestor que havia indicado algum colaborador. Nós queríamos saber qual era a visão do gestor 

sobre o colaborador indicado, se de alguma forma ele já estava sendo preparado para assumir 

essa função no futuro e se esse processo de carreira já era compreensível. Com essas percepções, 

marcamos uma entrevista presencial com cada um dos candidatos, na agência qual trabalhavam.  

Nas entrevistas conversamos sobre momentos de vida, sonhos, carreira, cidades da 

região da cooperativa que gostariam de morar e se, de alguma forma, eles estavam envolvidos 

em processos de aprendizagem, sem esquecer do principal, perguntamos se eles gostariam de 

seguir a carreira administrativa financeira. Alguns candidatos se posicionaram não querer 

participar do programa trainee, por não estarem em um momento de vida compatível com as 

atividades que exigiriam muita dedicação. E assim, fomos compreendendo o momento de vida 

de cada um e seus objetivos pessoais e profissionais.  

Aplicamos um teste de aderência do candidato com a função, não em caráter 

eliminatório, mas como ferramenta complementar e possível ponto a ser considerado em caso 

de dúvidas na seleção. Em um encontro presencial, a diretoria da cooperativa juntamente com 

a área de gestão de pessoas, chegaram à definição de 4 nomes que comporiam o programa 

trainee de gestores administrativos financeiros de 2019.  

Ao ingressar como aluno regular do PPGEGC, fui orientando da Professora Édis Mafra 

Lapolli e cursava a sua disciplina “Gestão de Pessoas em Organizações Empreendedoras”. Na 

oportunidade da construção de um artigo proposto pela disciplina, juntamente com o meu 
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colega Juliano Keller Alvez, escrevemos uma revisão de literatura com o título “A Mentoria 

como Prática no Desenvolvimento de Competências”. Posteriormente, este artigo se tornou um 

capítulo do livro “Gestão do Capital Humano em Organizações Empreendedoras” (MORAES 

et. al, 2020). Nesta construção, consegui compreender que a mentoria seria um modelo 

interessante para aplicação no programa trainee da cooperativa, pois permitiria não só o 

desenvolvimento profissional, mas também o pessoal. Alguns autores que utilizamos no artigo 

indicavam a mentoria como metodologia em programas trainee (GRAZIANO et. al., 2014). 

Nesta pesquisa, algo me chamou muito atenção, além da possibilidade do 

desenvolvimento humano. Existia uma origem simbólica do termo “mentor”. O 

apadrinhamento do mentee pelo mentor era algo presente no conto da Odisseia de Homero, 

onde um conselheiro deveria proteger Telêmaco, filho de Ulisses. Percebi que história 

claramente trazia sobre o símbolo do sábio, mas e o aprendiz? Minha curiosidade se aguçou 

nesse momento (OLIVEIRA NETO; SOUZA-SILVA, 2017). 

Existia um símbolo que poderia ser investigado, o símbolo do mentee, ou do mentorado. 

Poderíamos compreender os aspectos deste símbolo, a experiência das pessoas que estavam 

nessa condição e os aspectos desta vivência. O contexto de investigação não seria mais um 

oceano, mas uma organização e seus desafios. A mentoria poderia ser uma forma de relação do 

entre o sábio e o aprendiz. Dentre as possibilidades da aprendizagem organizacional, a mentoria 

poderia explicitar essa relação.  

Carl Gustav Jung foi uma psiquiatria suíço fundador da Psicologia Analítica. Criador de 

importantes conceitos como: atitudes (introversão e extroversão), tipos psicológicos 

(sentimento, pensamento, sensação e intuição), inconsciente coletivo, arquétipos, complexo, 

individuação e sincronicidade. Jung baseou sua teoria nos estudos dos símbolos, das 

civilizações, da alquimia, da física, dos sonhos, da religião, entre outros temas e ciências 

(JUNG, 2016; HALL; NORDBY, 2014).  

Ao encontro da curiosidade do símbolo do mentee, da possibilidade de compreendê-lo 

a partir das experiências das colaboradoras selecionadas no programa de trainee e da 

investigação desse símbolo na história da humanidade, surgiu o desejo de construir a dissertação 

com o objetivo de compreender o mentee enquanto símbolo na aprendizagem organizacional.  

Essa compreensão, possibilitaria entender as polaridades, positivas e negativas da 

experiência do mentee e como elas podem ser transcendidas no desenvolvimento do 
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colaborador amparado por esse símbolo. Compreenderia também a importância do símbolo 

para o desenvolvimento e se o fenômeno de algum colaborador ser considerado um mentee 

auxiliaria o processo de desenvolvimento deste colaborador.  

Este tema possibilitaria realizar a pesquisa com base na Psicologia Analítica enquanto 

paradigma, utilizando-se de sua ontologia, epistemologia e método, investigar a aprendizagem 

organizacional como processo do conhecimento, fenômeno que possibilitaria o 

desenvolvimento organizacional e compreender o mentee a fim de desenvolver minha prática 

profissional em futuros programas trainees que poderiam surgir. Avança também conhecimento 

com relação à amplificação simbólica das bases arquetípicas analisadas e possibilitaria alcançar 

o título de mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento.  

 

1.2 DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Dentre as estratégicas que utilizava no desenvolvimento da aprendizagem na 

organização em que atuava enquanto assessor de gestão de pessoas, o mentoring despertou meu 

interesse pelo caráter holístico e pela humanidade que a prática proporciona no 

desenvolvimento de pessoas numa relação próxima, ou até íntima, e pelo senso de 

pertencimento que os participantes têm em contribuir como mentor ou de ser selecionado 

enquanto mentee. 

A curiosidade sobre o tema me fez escrever uma revisão integrativa de literatura com 

o título “O Mentoring, o Mentee e a Aprendizagem Organizacional”, trabalho este construído 

como proposta de artigo apresentado a disciplina de Métodos de Pesquisa em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, cursada em 2019. Este artigo buscou reunir os conceitos de 

aprendizagem individual na aprendizagem organizacional e de mentee no contexto da mentoria. 

O objetivo foi compreender o mentoring e o mentee no contexto da aprendizagem 

organizacional. Foram considerados 36 artigos válidos a partir dos critérios estabelecidos no 

estudo (MORAES, 2020). 

Como considerações da pesquisa, o mentoring apresentou-se como uma possibilidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional, seja no contexto organizacional ou em outros 

espaços da vida. Mesmo na organização, o mentee se desenvolve tanto profissionalmente como 

pessoalmente, pois a relação próxima não se restringe a troca de conhecimentos técnicos. Para 

além deste fim, acontece o desenvolvimento competências advindas do mentor e/ou da relação 

estabelecida entre mentor e mentee, conhecimentos não só da organização, mas componentes 
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das pessoas e suas histórias de vida. Como resultado do estudo, consegui identificar três 

possíveis novos problemas de pesquisa, sendo um deles, o problema apresentado nesta 

dissertação (MORAES, 2020). 

O mentoring no contexto organizacional tem se mostrado uma efetiva prática de 

aprendizagem organizacional através das práticas de gestão de pessoas. Normalmente é 

desenvolvido a partir de um formato um-para-um, ou seja, um mentor para cada mentee, em 

que se nota uma rápida integração de um colaborador a uma nova função, diminuição na 

rotatividade, crescimento e sucesso na carreira, desenvolvimento de pessoas consideradas 

talentos da organização e, principalmente, construção de redes entre os colaboradores 

(HOLTBRÜGGE; AMBROSIUS, 2015). 

A mentoria pode ser classificada como uma aprendizagem de equipe, pois não 

acontece só a nível de indivíduo. Por ser uma relação, ambos, mentor e mentee, podem aprender 

com as trocas e as experiências um do outro. O que é compreensível no processo de mentoring 

é que o mentor tem maiores condições de ensinar do que aprender na visão dos idealizadores 

do processo (LEE et. al., 2016). 

O processo fundamental do mentoring é a orientação para a aprendizagem. A 

disseminação de conhecimento, habilidades, atitudes e competências é o elemento central da 

sua aplicação (LEE et. al., 2016). Por isso, faz sentido que o mentoring seja reconhecido como 

uma prática de aprendizagem organizacional. Dessa aprendizagem podem surgir novos 

conhecimentos, trocas significativas para mentor e mentee, como também a organização poderá 

aprender a partir dessa relação. 

Grande parte dos estudos de mentoring traz a sua aplicação para o contexto de 

aprendizagem no local de trabalho, com objetivo do desenvolvimento profissional. Mas, para 

além do profissional, a relação possibilita também o desenvolvimento pessoal (LEE et. al., 

2016). 

A prática do mentoring tem caráter reflexivo e crítico sobre a própria aprendizagem. 

Essa característica é essencial num processo de aprendizagem experiencial, em que exige o 

desenvolvimento da postura e da visão do mentee. A reflexão leva em consideração as próprias 

lições oferecidas pelo mentor, como também de suas próprias experiências enquanto mentee 

(LEE et. al., 2016). 
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A partir da relação considerada íntima entre colaboradores de diferentes níveis ou do 

mesmo nível hierárquico em uma organização, os mentees são apoiados por colaboradores mais 

experientes no seu planejamento de carreira e desenvolvimento psicológico. Os mentores 

dedicam-se a ajudar seus mentees a obterem sucesso profissional, pois de alguma forma, o 

sucesso do mentee implica no sucesso do mentor que pode se projetar na relação (LIU; YE; 

GUO, 2018). 

Relação esta que se aproxima das relações familiares, onde a identificação entre 

mentee e mentor pode levar a uma maior proximidade ou afastamento. Pode-se entender que 

esta relação tem um padrão arquetípico, ou seja, é possível notar sua manifestação comum em 

diferentes cenários e contextos culturais (BUZZANELL; D’ENBEAU, 2014). 

As análises de mentoring possibilitam observar questões inconscientes que são bases 

para disposições específicas do processo e expor aspectos que são comuns a relação, pois 

compõe, de alguma forma, um arquétipo. Podemos trazer a intepretação dessa condição como 

uma mentoria arquetípica (BUZZANELL; D’ENBEAU, 2014). 

Buzzanell e D’Enbeau (2014) analisaram uma relação de mentoria da série americana 

Mad Men em que compreenderam que são usadas: “[...]imagens arquetípicas profundas que 

expõem relacionamentos forjados com ambivalências, neuroses e lealdades inconstantes.” 

(BUZZANELL; D’ENBEAU, 2014, p. 697). 

Buzzanell e D’Enbeau (2014) apresentaram uma provocação para futuras pesquisas: a 

compreensão do mentoring enquanto símbolo. 

 
Nesta visão, o papel do mentor e do mentee seria influenciado por uma base 
arquetípica que se manifestaria na relação. Nessa hipótese, a partir da 
compreensão do símbolo de cada um desses papéis teríamos um repertório de 
características da relação a partir de cada um dos símbolos. A relação por si 
só seria outro símbolo, pois ela aconteceria a partir da junção e transformação 
dos dois símbolos (MORAES, 2020, p. 99). 

 

Compreender os símbolos possibilitaria entender quais serão os aspectos do 

desenvolvimento do processo, bem como os aspectos enquanto projeções de relações familiares 

ou do papel de pai ou mãe. Assim, com o diagnóstico da relação, poderíamos aumentar o 

resultado desta, aumentando também o resultado da organização a partir da aprendizagem 

organizacional. 

Diante da complexidade de apresentar um estudo sobre o mentoring, o mentor e o 

mentee na aprendizagem organizacional, nesta dissertação busquei concentrar as pesquisas na 
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compreensão do símbolo do mentee no contexto específico da aprendizagem organizacional. 

Esta pesquisa buscou responder parcialmente o questionamento por Buzzanell e D’Enbeau 

(2017) e uma das oportunidades de pesquisa localizada em meu artigo sobre o tema. 

Sendo assim, esta proposta de dissertação apresenta a seguinte questão problema: 

Quais são os aspectos do símbolo do mentee na aprendizagem organizacional? 

 
Conceituar a aprendizagem organizacional em nível individual é um desafio 
se compreendermos a aprendizagem enquanto processo social. Todavia, é 
importante compreender como o indivíduo aprende e de quais formas essa 
aprendizagem pode ser incentivada e facilitada. Compreender o mentee é uma 
forma de compreender como ele se manifesta na relação de aprendizagem 
(MORAES, 2020, p. 99). 

 

Neste sentido, vislumbramos que a principal contribuição desta dissertação venha no 

sentido de ampliar a consciência sobre o símbolo do mentee enquanto aspectos positivos e 

negativos para que seja possível compreender sua potencialidade no contexto da aprendizagem 

organizacional.  

 

1.3 A PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

A Psicologia Analítica é uma ciência considerada interdisciplinar fundada a partir dos 

pensamentos do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a Psicologia Analítica. Compreender essa 

ciência passa pela compreensão da constituição de Jung enquanto sujeito e o desenvolvimento 

de sua personalidade, pois como ele mesmo cita, sua obra e vida se tornaram uma só (JUNG, 

2016).  

Através da obra “Memórias, sonhos e reflexões”, Jung narra sua história de vida 

explicitando a evolução do pensamento da Psicologia Analítica. Percebe-se que cada contexto 

de sua vida foi fundamental para o nascimento e estruturação do pensamento analítico (JUNG, 

2016). 

A obra discorre sobre o transbordar de seu próprio inconsciente, no processo de 

individuação, ou podemos dizer, autoconhecimento em busca de seu sentido teleológico, ou 

razão de existir. Ao invés de escrever sobre sua vida em relatos objetivos, Jung preferiu 
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descrever e analisar sua vida de forma subjetiva e interior, citando seus sonhos, experiências de 

vida, espirituais e suas visões (JUNG, 2016; HALL; NORDBY, 2014). 

O passeio pela autobiografia de Jung possibilita ao leitor um passeio por sua psique 

em desenvolvimento, em processo de “trazer da sombra para luz”. Jung teve muito receio em 

escrever sua própria história e só o fez nos seus últimos anos de vida muito em virtude da reação 

que poderia causar nos leitores sobre experiências íntimas que o fizeram construir a Psicologia 

Analítica. 

 

1.3.1 Gênese da Psicologia Analítica 

 

A psicologia trabalhava para se estabelecer como ciência compreendendo fenômenos 

psicológicos e do comportamento através experimentos que pudessem ser reproduzidos em 

laboratórios. Já a psiquiatria se desenvolvia enquanto ramo da medicina no tratamento de 

doentes mentais através de medicamentos e cirurgias que, num contexto geral, não podiam 

ajudá-los (HALL; NORDBY, 2014) 

A psiquiatria necessitava de um conhecimento da mente da mesma forma que outras 

áreas da medicina tinham sobre o corpo. É dentro do cenário compreensão da mente é que a 

psiquiatria, através do empirismo, observara, escutava, questionava e analisava tudo que 

acontecia com seus pacientes a fim de estabelecer interpretações, e destas, tirar suas próprias 

conclusões. A partir dessas conclusões, sugiram conceitos mais gerais que nada mais eram do 

que a junção de conceitos de casos semelhantes (HALL; NORDBY, 2014). 

Ocorre posteriormente um movimento natural de convergência, em que o laboratório 

começou a ser introduzido na psicoterapia. A psicoterapia empírica adentra o laboratório para 

que assim a ciência como totalidade se solidifique com o objetivo de ser útil para a sociedade. 

A Psicologia Analítica buscou também fontes externas ao consultório psiquiátrico. 

Jung estudou e observou culturas, religião, mitologia, alquimia, ocultismo e símbolos. Pelo viés 

da ciência, a abordagem surgiu da relação com a história, antropologia, arqueologia, anatomia 

como bases para o saber da psicologia. (HALL; NORDBY, 2014; STEIN, 2006). 

Podemos dizer que a Psicologia Analítica foi ao mundo e às culturas contemporâneas 

da época e também na história, em busca de conhecer a alma humana. Esta alma, compreendida 

como vasta e insondável, comprada com o oceano.  Assim como a história da Psicologia 

Analítica é indissociável da vida de Jung, a alma humana é indissociável da vida da 

humanidade. Sendo a vida a expressão do homem, sua relação com o ambiente externo, com 
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ele mesmo e com os símbolos que representam ambos, assim se dá o início da compreensão 

desse saber que não terá fim. 

 

1.3.2 Estrutura da Personalidade 

 

O termo utilizado para a personalidade como um todo é psique. Palavra de origem 

latina que significa espírito ou alma. A psique tem como função a adaptação do indivíduo no 

meio físico e social e abrange todos os aspectos da personalidade, sejam esses conscientes ou 

inconscientes. Para Jung não existe partes da psique que podem ser consideradas, mas a 

consideração da psique como um todo dinâmico. O que se define, e não se separa, são os níveis 

da psique, sendo estes: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. (HALL; 

NORDBY, 2014). 

“A consciência é a percepção dos nossos próprios sentimentos e no seu centro existe 

um “eu”. (STEIN, 2006, p. 21). Desta forma o ego, o arquétipo da consciência, é o centro do 

que podemos considerar como a parte consciente do nosso ser. Para Jung, o consciente surge 

do inconsciente (STEIN, 2006). 

Outras analogias trazem a sala escura como exemplo da consciência. A imaginação 

leva a pessoa para sala escura, em que a sala simboliza a pessoa. No centro da sala existe uma 

vela. As partes que estão sendo iluminadas é a consciência. Sabe-se que a sala toda está ali, 

todavia, a percepção da pessoa é direcionada às partes iluminadas.  

Os conteúdos pessoais que outrora eram visíveis não desaparecem na psique, ao 

contrário, ficam armazenados no que Jung define como inconsciente pessoal. Esta é a parte 

escura da sala que citamos como exemplo. Desta assimilação de conteúdos inconscientes que 

surgiu o conceito junguiano de complexos. Os complexos são a reunião de conteúdos 

inconscientes que são responsáveis dentro da construção da psique. Perturbações da 

consciência, como por exemplo, sensações inquietantes sem associação consciente ou 

explicação são atribuídas aos complexos. Um dos experimentos mais conhecidos de Jung, a 

técnica de associação de palavras, conseguia trazer à tona questões onde nem os próprios 

pacientes conseguiam entender certas reações quando algumas palavras eram mencionadas e 

tinham dificuldades em dizer seus significados pessoais. (HALL; NORDBY, 2014; STEIN, 

2006) 
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Eis que surge a ideia de que questões inconscientes não eram estritamente pessoais e 

ontogenéticas. Existia um ponto em comum que originavam as imagens, as fantasias, a religião 

e os mitos. Como explicar o sonho de uma menina de 10 anos de idade dotado de conhecimentos 

cristões milenares de complexidade cultural, quais os mais estudados teólogos da época teriam 

dificuldade de explicar? Apesar de cristã, a criança só ouvira falar do Evangelho, não teve 

acesso a museus e nem as imagens que poderiam ser base para a intepretação de seus sonhos. 

Foram casos como este que fizeram Jung refletir sobre um inconsciente coletivo, ou seja, um 

inconsciente formado pela história da humanidade. (JUNG et. al., 2016) 

Dentro do estudo do inconsciente coletivo surge o conceito de arquétipos. Por 

sinônimo, arquétipos significam protótipos. Podemos dizer que eles são a base das 

representações imagéticas do inconsciente coletivo, ou seja, representam pessoalmente ao 

indivíduo algo que está no inconsciente coletivo (HALL; NORDBY, 2014). Samuels (1989, p. 

43) diz que “a forma ou padrão do arquetípico é herdado, mas o conteúdo é variável, sujeito a 

mudanças históricas e ambientais”. Ou seja, a representação arquetípica não deve ser 

confundida com o arquétipo em si. Os mesmos deuses da mitologia grega são para todos, 

entretanto, cada indivíduo tem uma interpretação singular deste. 

Os principais exemplos de arquétipos citados por Hall e Nordby (2014), estes como 

bases importantes na formação da personalidade, são: a persona, anima e animus, sombra e o 

Self ou Si-mesmo. 

A persona, como o nome tem por significado máscara desde a cultura do teatro 

romano, é o arquétipo da adaptação ou representação social. Na vida em sociedade ocupamos 

papéis sejam profissionais, na família, no grupo de amigos, escola, etc. Estes papéis são os 

responsáveis pelas variantes da persona. Esta variação pode ser superficial, gerando 

inadaptação social ou se tornar extremista, por talvez nos identificarmos demais com ela, assim 

não conseguiremos nos livrar do papel social quando ele não for mais necessário (SAMUELS, 

1989). 

Os arquétipos, anima e animus, são a representação contrassexual. A anima é a 

representação feminina na psique masculina e o animus a representação masculina na psique 

feminina. Jung definia a persona como a face externa e anima e animus como a face interna. A 

personalidade equilibrada seria o ajuste harmonioso entre o lado feminino na personalidade do 

homem e o lado masculino na personalidade da mulher. Isso pode ser observado pela expressão 

de traços femininos em homens e traços masculinos em mulheres. Quando estes são reprimidos 

ou não se expressam isso impossibilita seu desenvolvimento equilibrado. O mesmo acontece 
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quando são exacerbados. O bom desenvolvimento da anima e do animus é refletido nas relações 

com o sexo oposto (HALL; NORDBY, 2014; SAMUELS, 1989). 

A sombra é considerada um arquétipo potencial e perigoso na formação da 

personalidade. É a parte primitiva e impetuosa que possuímos e que vem à tona com a nossa 

consciência ou não. Ela é persistente e difícil de suprimir para o bem da convivência social 

adaptada. É considerado o destino dos elementos “maus” ou “inaceitáveis”. Ela também é 

responsável pelo relacionamento com as pessoas do mesmo sexo, como também a vitalidade, 

criatividade, entre outros. De outro modo, para o desenvolvimento saudável da personalidade 

ela não pode ser negada, pois faz parte da personalidade e pode em muito justificar 

comportamentos e melhorá-los (HALL; NORDY, 2014; STEIN, 2006). 

Por fim, o Self é o arquétipo que traz a personalidade em sua totalidade. Também citado 

como o Si-mesmo, é considerado o aspecto central da Psicologia Analítica. Ele é o princípio 

organizador da personalidade, o centro do inconsciente coletivo e todos os arquétipos. É a 

através do Self e do seu conhecimento é que podemos chegar à autorrealização. A 

conscientização do Self é o que chamamos de processo de individuação. A individuação é um 

processo de amadurecimento composto pela consciência, percepção, compreensão e o 

direcionamento da própria vida. (HALL; NORDBY, 2014; STEIN 2006; SAMUELS, 1989) 

“O Self é a meta de nossa existência, por ser ele a mais completa expressão da 

combinação a que estamos fadados e que denominados individualidade [...]” (Jung, 1985 apud 

HALL; NORDBY, 2014, p. 45). 

Jung via o homem de um ser construído pelos opostos. Não era otimista nem 

pessimista, nem ao menos determinista ou proposital. Para ele somos motivados por desejos 

conscientes e inconscientes. Apesar de não sermos donos dos nossos destinos, também não 

somos controlados por ele. O que resta ao homem é um desejo de encontrar o seu todo e, para 

isso, há necessidade de reconhecer sua sombra como parte de si a fim de tornar o Si-mesmo. 

(FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015). 
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1.3.3 Dinâmica da personalidade 

 

A personalidade no conceito analítico é um sistema relativamente fechado dotado do 

que Jung chamou de energia psíquica. Como o conceito da física, a dinâmica desta energia é 

descrita pelos princípios da equivalência e entropia, assim como pela progressão e regressão. 

Para Hall e Nordy (2014, p. 50) a energia psíquica “´[...] expressa-se sob a forma de 

forças reais ou forças potenciais, as quais executam o trabalho psicológico. Perceber, lembrar, 

pensar, sentir, desejar, querer, aplicar-se e esforçar-se são atividades psicológicas [...]”.  

A distribuição desta energia se dá sobre o conceito da psicodinâmica, pelos princípios 

da equivalência e da entropia. A equivalência para Stein (2006) se dá pela lei de conservação 

de energia, em que a energia não pode ser criada nem destruída, mas sim que ela deixa um 

primeiro objeto ou corpo e se iguala ao montante recebido pelo segundo corpo. 

Entendemos que a energia não se perde, mas ela flui numa direção. É sobre este fato 

que se trata o conceito de entropia da termodinâmica. Ele diz respeito a como a energia passa 

de um corpo ao outro, como por exemplo, o calor sempre passa do corpo mais quente para o 

frio. Em analogia com a psique, a energia sempre passará do corpo mais forte para o mais fraco, 

ou seja, do complexo mais constelado para o menos constelado, buscando assim, a equilibração 

dos corpos. (HALL; NORDBY, 2014). 

Os termos progressão e regressão se dão ao acumulo ou transferência de energia 

psíquica. Quando temos uma progressão, podemos dizer que a nossa psique busca se adaptar 

ao meio. Trata-se de um processo contínuo, pois o meio sempre está em mudança. Já a regressão 

é um processo inconsciente, trata-se da luta dos opostos, pois busca reverter a progressão e 

despotencializar este processo. A regressão tem um papel muito importante no 

desenvolvimento da personalidade, pois trata-se de uma volta ao Si-mesmo. Como se a 

progressão levasse o indivíduo a um contato predominante com a persona e o a regressão a um 

contato com a sombra. (HALL; NORDBY, 2014; STEIN, 2006). 

 

1.3.4Tipos psicológicos 

 

Na compreensão da personalidade na teoria analítica outro olhar se fez necessário: 

identificar a atitude do indivíduo no mundo e qual a sua função predominante. Jung trouxe a 

conhecimento termos bem comuns ao cotidiano nos dias de hoje, a atitude extrovertida e a 

introvertida. Na atitude extrovertida podemos dizer que a energia psíquica consciente flui do 
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indivíduo em direção ao objeto, mas há uma reação inconsciente contrataria do objeto para o 

indivíduo. O oposto acontece na atitude introvertida em que a energia flui do objeto para o 

indivíduo, ao mesmo tempo que uma reação inconsciente corre na direção oposta (VON 

FRANZ; HILLMAN, 2016). 

Após entender as atitudes, a Psicologia Analítica descreve quatro funções primordiais, 

sendo estas: sensação, pensamento, sentimento e intuição. O fato de serem quatro as funções 

trata-se de um estudo simbólico proposto por Jung para dar conta de entender as atitudes aliadas 

as funções. Todos os indivíduos têm essas funções, todavia, algumas mais desenvolvidas que 

outras. A função mais desenvolvida é chamada de função superior e a menos desenvolvida de 

função menor. (VON FRANZ; HILLMAN, 2016). 

Segundo Stein (2006), existe uma disposição inata do ego nuclear em assumir uma 

dessas atitudes e funções, o influenciam o modo do indivíduo se relacionar com o mundo e 

adquirir experiências. O termo tipo psicológico se dá pela combinação de uma atitude com uma 

função, por exemplo, uma pessoa com o tipo psicológico pensamento extrovertido. Vale 

ressaltar que essa predominância não é totalidade, visto serem atitudes do ego e não do Self 

como um todo. 

 

1.3.5 Símbolos 

 

A Psicologia Analítica é entendida como uma psicologia simbólica, pois através destes 

busca conhecer o mundo e o homem, assim como a modificação destes. O símbolo é a expressão 

da vida que é simbólica, ritualística. Para Stein (2006) o símbolo é um grande concentrador de 

energia psíquica. Isso é bem visto nas religiões, nos rituais religiosos. Podemos citar a cruz, o 

pão e o vinho, símbolos do cristianismo que fortalecem o contato com o significado destes. O 

símbolo além de significado, propõe transformação. 

“A palavra símbolo significa, etimologicamente, aquilo que une” (GRINBER, 2017, 

p. 131). O símbolo pode ser entendido como uma representação arquetípica. Aquilo que une o 

inconsciente ao consciente. A intensidade psíquica de um símbolo é sempre maior que do que 

o valor que a produziu para Hall e Nordby (2014). O símbolo sempre terá significação maior 

do que o propósito do que o constituiu. 
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Jung apresentou o símbolo como uma possibilidade de descrição ou formulação de um 

fato relativamente desconhecimento que por ser vivo e inconstante não pode ser melhor 

representado (GRINBERG, 2017, p. 286). 

 
Por meio dos símbolos, os arquétipos mostram como a energia psíquica 
percorreu seu curso invariável iniciado em tempos imemoriais. Jung 
comparou o arquétipo ao leito de um rio por onde flui a energia psíquica do 
homem. Ele não apenas dá a expressão à energia psíquica, como também 
possibilita e organiza sua manifestação fornecendo um significado simbólico 
que integra a percepção sensorial externa às vivências internas, liberando a 
energia psíquica e guiando nossas ações de acordo esse significado 
(GRINBERG, 2017, p. 171). 

 

Desta forma, a base da compreensão simbólica permitiria compreender quais os 

aspectos da manifestação do símbolo e suas potencialidades nas representações da vida humana. 

Neste sentido, a compreensão do símbolo do mentee seria dotada de uma energia psíquica que 

fluiria neste arquétipo que buscamos identificar nessa dissertação.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o mentee enquanto símbolo na aprendizagem organizacional. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Compreender o mentoring e seus símbolos na história da humanidade e nos mitos; 

Conceituar a aprendizagem organizacional e a aplicação do mentoring neste contexto; 

Coletar e analisar os relatos de experiência e desenhos das mentees participantes do 

programa de trainee utilizado na pesquisa; 

Relacionar os aspectos da literatura aos dados coletados e analisados no programa de 

trainee a partir do processamento simbólico-arquetípico. 
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1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Apresento justificativa pessoal, profissional e científica para a construção desta 

dissertação. Pessoal, no sentindo de resolver a minha curiosidade na busca de uma compreensão 

simbólica no contexto da aprendizagem organizacional e do mentoring a partir de uma 

compreensão arquetípica pela abordagem da Psicologia Analítica; profissional, pois me 

possibilitaria compreender o símbolo do mentee e me atentar para aspectos antes desconhecidos 

na condução de programas de trainee na cooperativa de crédito ou em outras organizações; e 

científico, por intentar responder a propostas de pesquisa futuras apresentadas por Buzzanell e 

D’Enbeau (2017) e meu artigo de revisão ainda em fase de publicação.  

Existe a possibilidade de sanar as questões encontradas no artigo de revisão integrativa 

de literatura que foi inicialmente proposto. Compreender o símbolo do mentee possibilitaria 

compreender seus aspectos positivos e negativos, assim como as potencialidades da prática do 

mentoring nas organizações na busca pela a aprendizagem organizacional e suas 

transformações (MORAES, 2020).  

Se existem aspectos até então inconscientes, trazê-los à consciência possibilitaria 

conhecer as projeções e expectativas geradas pela utilização da prática do mentoring, assim 

como quais os ganhos são obtidos pela organização a partir da figura do mentee. Consciente 

dessas possibilidades, as organizações, gestores e mentores poderiam explorar mais aspectos 

da relação e as potencialidades da pessoa do mentee. Neste sentido, seu desenvolvimento 

poderia ser mais direcionado, assim como a monitoração do ganho para a organização também 

seria possível.  

Até o momento da pesquisa, somente um artigo na revisão sistemática realizada 

apresentou relação direta entre a aprendizagem organizacional e o mentoring (MORAES, 

2020). Através deste trabalho, essa relação poderá ser explicitada a partir de uma pesquisa 

empírica de abordagem simbólica.  

A relevância deste trabalho se apresenta pela necessidade de compreensões de técnicas 

que possibilitam a aprendizagem organizacional e seus efeitos tanto nos indivíduos como nas 

próprias organizações, compreendo o conhecimento enquanto processo.  

Por fim, consideramos relevante este trabalho ser o pioneiro em pesquisas sobre o 

mentoring no PPGEGC. Acredito que esta pesquisa poderá abrir portas para futuras pesquisas 
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sobre o mentoring e seus aspectos. Não houve registros nas buscas realizadas de trabalhos que 

buscassem compreender os aspectos simbólicos do mentoring na aprendizagem organizacional. 

Por esse motivo também, apresentamos um ineditismo.  

 

1.6 ESCOPO DO TRABALHO 

 

1.6.1 Contexto da pesquisa: o programa de trainee 

 

O escopo do trabalho se dá numa visão conceitual do mentoring enquanto símbolo 

dentro da história da humanidade, nos mitos, para uma visão local e específica ao se analisar 

um grupo de quatro mentees participantes de um programa de mentoria numa cooperativa de 

crédito no interior do estado de Santa Catarina. A partir dos conceitos, pretendemos 

compreender somente os aspectos do mentee na relação. 

O programa de trainee analisado teve duração de cinco meses, pelos quais as mentees 

estiveram alocadas na função específica, sendo formadas futuras gestoras administrativas 

financeiras. Todas foram acompanhadas por uma pessoa mentora, colaboradora já na função de 

gerente administrativo financeiro com experiência e visão que a cooperativa tinha objetivo 

consciente de disseminar. 

Das quatro participantes, três delas modificam seus locais de trabalho em busca de novas 

oportunidades. As pessoas mentoras eram em maioria desconhecidas pelas mentees, ou não 

tiveram oportunidade de conhece-las para além de cumprimentos em locais de trabalho e poucas 

interações. Todas as mentees eram colaboradoras da cooperativa de crédito por mais de três 

anos. 

O programa teve como base a apostila do “Programa Trainee de Gestores 

Administrativos Financeiros 2019” construída pela área de gestão de pessoas da cooperativa 

(ANEXO A). Esta apostila apresentava o detalhamento dos cinco módulos do programa: 

processos financeiros e de segurança; processos administrativos; processo de crédito; gestão de 

pessoas; e tópicos especiais: seminários.  

Todos os módulos contemplavam a explicitação de conhecimento a partir do exercício 

de descrever processos operacionais, como também a aquisição de conhecimento tácito ao 

vivenciar atividades práticas da função. Nesta atividade, as mentees deveria descrever a 

experiência de vivenciar a atividade com suas palavras.  
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Em cada um dos cinco meses foi solicitado para que elas realizassem a escrita de um 

“diário” sobre as suas experiências enquanto mentees. Estas anotações receberam o nome de 

relato de experiência. Neste momento, elas foram solicitas da possibilidade de inclusão desse 

material enquanto documento de pesquisa dessa dissertação. Cientes e de acordo, elas assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B).  

A resolução dos exercícios da apostila e os relatos de experiência foram incluídos no 

espaço indicado no aplicativo Trello (TRELLO, 2020). 

 

 
FIGURA 1.3: Trello 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Cada mentee tinha sua página específica no aplicativo Trello, com seu nome, as 

atividades propostas, prazos, e também o local onde deveriam depositar os arquivos do relatório 

mensal e do relato de experiência em cada um dos cinco meses. O acesso a estas páginas era 

restrito a própria mentee e a mim com o objetivo de preservar o sigilo das informações do relato 

de experiência.  

Os relatos foram escritos dos locais de trabalho e de suas casas. A orientação para a 

escrita apresentada foi: “este é o momento de vocês descreverem suas experiências da maneira 

e com as palavras que queiram. Sejam sentimentos, alegrias, tristezas ou dificuldades. É um 

diário da experiência que vocês estão vivendo. É um documento sigiloso, somente a você a 

mim. Este também é o documento em que anonimamente as suas experiências poderão ser 
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utilizadas em minha dissertação sobre a experiências de mentees.” Este foi o contexto de 

construção dos relatos de experiência que fazem parte desta pesquisa.  

No primeiro e no último encontro, eu propus que as mentees e os mentores desenhassem 

a partir de folhas brancas, lápis de cor, giz de cera e canetinhas coloridas como se viam ou se 

sentiam enquanto mentee e mentor. O tempo de desenho foi livre. Para que não ficassem 

envoltos de silêncio, coloquei em baixo som a música “The Oceans’s Lullaby” disponível no 

aplicativo Calm. Esta estratégia foi utilizada tanto no primeiro como no último encontro. 

Este foi o contexto de coleta dos desenhos utilizados nesta pesquisa. Por mais que 

tenhamos coletado os desenhos de mentor e mentee, somente os desenhos das mentees foram 

analisados.  

 

1.6.2 O objeto da pesquisa: o símbolo do mentee 

 

Quando o símbolo se apresenta como objeto de pesquisa, temos a possibilidade de 

compreender os aspectos universais deste símbolo, aquilo que é comum e próprio quando ele é 

invocado, a sua base arquetípica. Podemos considerar estranho apresentar um trabalho de 

metodologia qualitativa que propõe uma generalização, mas acreditamos que não se trata de 

generalizar, e sim, compreender aspectos inerentes ao símbolo em considerações arquetípicas 

para a sua apreensão e compreensão enquanto fenômeno, como o próprio método propõe 

(PENNA, 2014). 
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FIGURA 1.4: Escopo do trabalho. 
Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

A leitura do que foi constituído na história da humanidade e nos mitos, a análise das 

vivências e da técnica projetiva do desenho possibilitaram o contexto de apresentação e 

compreensão do símbolo que é o foco desta dissertação. Temos aspectos históricos e aspectos 

locais, em que podemos ver a história no local e o local na história. Em outras palavras, a análise 

macro possibilita a visão do micro, assim como o micro possibilita a visão do macro quando se 

analisa em nível do símbolo arquetípico.  

Os aspectos inconscientes também farão parte desta dissertação, pois o símbolo se 

apresenta como a ponte possível entre o consciente e o inconsciente (PENNA, 2014). 

  

1.6.3 Estrutura do trabalho 

 

Na busca de uma compreensão pela leitura, buscamos estruturar esta dissertação dentro 

dos seguintes parâmetros: 

No capítulo 1, Introdução, conduzimos o leitor a compreender os caminhos 

antecedentes a construção desta dissertação, como a sua relevância, objetivos geral e 

específicos, justificativa e relevância, o escopo da pesquisa enquanto contextos de coleta de 

dados, objeto de pesquisa e estrutura do trabalho, e por fim a aderência ao PPGEGC e aos 

princípios éticos da pesquisa. 
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No capítulo 2, Abordagem metodológica, abordamos os conceitos do paradigma 

junguiano, questões quanto a sua ontologia epistemologia e método com foco para a 

explicitação do método do processamento simbólico-arquetípico e as etapas da pesquisa. 

No capítulo 3, O mentoring e seus símbolos, buscamos compreender os aspectos do 

símbolo do mentoring com destaque ao símbolo do mentee na literatura cientifica, assim como 

histórias e mitos apresentados nelas a partir de uma revisão narrativa de literatura.  

No capítulo 4, O mentoring no contexto da aprendizagem organizacional, 

conceituamos a aprendizagem organizacional e a aplicação do mentoring neste contexto a partir 

de uma revisão narrativa de literatura.   

No capítulo 5, O processamento simbólico-arquetípico, descrevemos e analisamos os 

relatos de experiência e os desenhos das mentees participantes do programa trainee. 

No capítulo 6, Resultados e discussões, relacionamos os aspectos da literatura aos 

relatos e desenhos coletados e analisados no programa trainee. 

Por fim, no capítulo 7, apresentamos as considerações finais da pesquisa, as 

dificuldades encontradas e o desenvolvimento pessoal e profissional que ela possibilitou, 

descrevemos também possibilidades de pesquisas futuras e temas que surgiram durante a 

construção da dissertação.   

 

1.7 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

O objeto de pesquisa desta dissertação é o símbolo do mentee, uma das partes 

envolvidas no processo de mentoring. A prática do mentoring tem por objetivo o 

desenvolvimento de pessoas e do conhecimento que essas pessoas têm para que possam se 

preparar para as oportunidades e carreiras de uma organização, especialmente assumir cargos 

estratégicos e de gestão (BUZZANELL; D’ENBEAU, 2014).  

É uma prática de aprendizagem organizacional em que é possível identificar objetivos 

referentes a transferência do conhecimento (HARRIS; CHENG; GORLEY, 2015). No 

PPGEGC, este tema é tratado na área de Gestão do Conhecimento na linha de Teoria e Prática 

em Gestão do Conhecimento. Esta linha se propõe a estudar o conhecimento em pesquisas que 

tratam do alinhamento do conhecimento em diversos níveis de análise (PPGEGC, 2020). O 

objetivo desta dissertação foi compreender os aspectos do mentee enquanto símbolo na 

aprendizagem organizacional, um nível de análise individual em interação com pares e a 

organização.  
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Foram elencados os seguintes trabalhos no contexto da aprendizagem organizacional 

enquanto tema e da amplificação simbólica enquanto método. Utilizamos “aprendizagem 

organizacional” e “Jung” como termos de busca na Base de Teses e Dissertações do PPGEGC. 

 A partir dos resultados sobre “aprendizagem organizacional” fizemos a leitura dos 

resumos de modo a classificar os trabalhos que tinham enquanto tema ou contexto a 

aprendizagem organizacional em que tiveram 8 trabalhos que atenderam aos critérios. Da 

mesma foram, os resultados para “Jung”, analisamos a partir dos resumos quais tinham 

enquanto método a Psicologia Analítica, dos quais apenas 1 atendeu ao critério. As linhas de 

pesquisa em vermelho foram indicadas a partir da interpretação da pesquisa a partir da leitura 

do resumo, pois não estavam explícitas no trabalho.  
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Tema: Aprendizagem Organizacional 
Autor, Ano 

Tese/Dissertação 
Título Linha de Pesquisa 

RIZZATTI, 2020 

Tese 
Framework de Governança da Aprendizagem 
Organizacional 

Gestão do 
Conhecimento 
Organizacional 

FIGUEIREDO, 2019 

Dissertação 
Práticas de Gestão do Conhecimento e Barreiras à 
Aprendizagem Organizacional 

Gestão do 
Conhecimento 
Organizacional 

ALVAREZ, 2018 

Tese 
Processo de aprendizagem de equipes de projeto. Uma 
abordagem baseada na experiência 

Gestão do 
conhecimento 
organizacional 

OTOWICZ, 2018 

Dissertação 
Capacidade absortiva e desempenho inovador em 
pequenas empresas da grande Florianópolis 

Empreendedorismo, 
Inovação e 

Sustentabilidade 

NEVES, 2017 

Tese 

Articulação entre os construtos aprendizagem 
organizacional, capacidade absortiva e inovação em 
organizações intensivas em conhecimento 

Gestão do 
Conhecimento 
Organizacional 

FORNASIER, 2011 

Tese 
Sistema de integração do conhecimento organizacional 
pelo design thinker 

Teoria e Prática da 
Gestão do 

Conhecimento 

IGARASHI, 2009 

Tese 
Aprendizagem organizacional: proposta de um modelo 
de avaliação 

Gestão do 
conhecimento 
organizacional 

SANTOS, 2009 

Dissertação 

Processo de aprendizagem organizacional durante a 
implementação do planejamento estratégico na 
Universidade Federal de Alagoas 

Gestão do 
conhecimento 
organizacional 

Abordagem Metodológica: Amplificação simbólica (método junguiano) 

Autor (Ano) Título Linha de Pesquisa 

SILVEIRA, 2012 

Tese 

Contribuições da psicologia profunda de Carl Gustav 
Jung para um modelo de gestão do conhecimento nas 
organizações 

Teoria e Prática da 
Gestão do 

Conhecimento 

QUADRO 1.1: Aderência ao EGC 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) a partir de PPGEGC (2020) 

 

O QUADRO 1.1 teve sua última atualização realizada no dia 19 de agosto de 2020. 

Trago relevância para esses aspectos em virtude de novas apresentações de defesas realizadas 

posteriormente a esta dissertação.  

Não foram encontrados dissertações ou teses pelas quais o mentoring tenha sido objeto 

de estudo, tampouco o mentor ou o mentee. Esta proposta poderá abrir caminhos para pesquisas 

sobre o mentoring no contexto da aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento. 

Continua também o caminho trilhado por Silveira (2012) na exploração simbólica-arquetípica 

dos fenômenos numa compreensão holística, no paradigma junguiano.  
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1.8 ASPECTOS ÉTICOS NA PESQUISA 

 

A pesquisa, para além de um fazer técnico, é um compromisso para com a comunidade 

científica, uma vez em que o pesquisador não está sozinho, mas abarca um contexto social que 

possui uma construção histórica de saber provisório que tão útil se mostrou para a humanidade. 

No contexto atual, temos uma ciência polarizada que tanto discute sobre a objetividade e 

subjetividade, a individualidade e a coletividade, a quantidade e a qualidade, rigor e fluidez, 

que de alguma forma encontra dificuldades nessa articulação (PENNA, 2014). 

Diante da diversidade de métodos possíveis, a flexibilidade metodológica existente, 

cabe ao pesquisador fazer escolhas sobre a condução de sua pesquisa, visto que não há 

obrigatoriedade de seguir um único método ou conceito universal. No paradigma junguiano, a 

consciência do indivíduo tem compromisso ético com a produção de conhecimento, com a 

consciência coletiva. Uma individualidade sem compromisso ético com o coletivo pressupõe 

uma reação de descompromisso e prejuízo ao coletivo (PENNA, 2014). Por esse motivo, 

mantive presente o objetivo de conduzir uma pesquisa mais próxima possível do método 

original empregado, mesmo que ele seja visto a partir dos olhos de minha história de vida.  

A dimensão ética exige que seja cumprida por parte do sujeito a moral estabelecida, 

neste caso, numa construção pessoal, para que se faça justiça a si mesmo. (BARRETO, 2009). 

Isso implica dizer que a construção deste trabalho foi de acordo com as crenças morais do autor.   

Esta dissertação não permite conhecer a verdade, pois ela é tida como uma meta 

desejada, mas inalcançável. Neste trabalho busquei avançar o conhecimento da ciência na 

compreensão do mentee enquanto símbolo no contexto da aprendizagem organizacional pela 

abordagem da Psicologia Analítica, amparado no paradigma junguiano. As análises descritas 

são possíveis e relativas verdades dentro do paradigma a partir da consciência do pesquisador 

e dos colaboradores da pesquisa. Talvez possuam algum valor fora do paradigma também.  

Não possuo interesse de provar nenhuma teoria ou indicar melhores formas de 

conduzir programas de mentoria, ou de alguma forma recebi algum benefício direto na criação 

deste trabalho. O meu interesse e o interesse da organização qual me encontrei vinculado 

enquanto construí este trabalho foi de que eu buscasse me desenvolver enquanto profissional, 

pesquisador, psicólogo, e enfim, a conquistar do título de mestre em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento.  
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Os materiais desta pesquisa foram cuidadosamente guardados em sigilo e não houve 

exposição de nomes ou características que permitam a identificação direta das participantes. 

Mesmo que o programa tenha sido realizado dentro de uma organização, esta não teve acesso 

aos relatos de experiência e nem aos desenhos apresentados desta dissertação.  

Foram utilizados os termos de consentimento livre e esclarecido devidamente assinado 

pelas participantes (ANEXO B). Elas puderam optar livremente sobre a possibilidade de 

participar da pesquisa ou não, sem qualquer prejuízo profissional. Informei os objetivos da 

pesquisa no sentido de compreender a experiência que viveram durante os cinco meses do 

programa de trainee. Ofereci acolhimento psicológico por telefone celular, aplicativos de 

mensagens e pessoalmente durante toda as etapas do programa em virtude das atividades que 

poderiam causar algum desconforto emocional.  
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2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Antes de iniciarmos a explicitação da abordagem metodológica utilizada, temos a 

necessidade de explicitar que esta dissertação não se trata de um estudo de caso. Sendo assim, 

não tivemos a preocupação de justificar da escolha do local da pesquisa realizada e nem os 

motivos pelos quais esse local e sujeitos foram escolhidos. Por se tratar de uma abordagem 

simbólica, qualquer local e sujeitos permitiriam a explicitação de aspectos do símbolo do 

mentee.  

A autora Heloisa M. D. Penna foi citada repetidas vezes. A justificativa para tal 

acontecimento é que a autora é a criadora ou a pessoa que explicitou o método utilizado. As 

compreensões de paradigma junguiano também são frutos da sua obra.  

Utilizamos uma abordagem qualitativa da pesquisa científica nesta dissertação. O 

paradigma junguiano foi adotado pela aderência ao objeto de pesquisa: o símbolo. Este 

paradigma é classificado como pertencente aos paradigmas qualitativos pelo aspecto 

compreensivo e interpretativo dos fenômenos que se propõe a estudar (PENNA, 2014). 

A leitura de Kuhn (2006) nos permite compreender uma concepção sobre o que vem a 

ser um paradigma. Ele descreve esse construto como uma acreditação ou crença compartilhada 

de uma comunidade científica. Reconhecer-se pertencente de um mesmo paradigma estaria 

intimamente ligado a compreender as mesmas regras e padrões na prática científica. Este 

consenso permitiria o desenvolvimento do conhecimento.  

Existe uma consideração de que o paradigma, na definição de Kuhn (2006), se 

apresentaria como uma teoria ampliada, em que haveria a compreensão de elementos básicos 

como: o compromisso coletivo de uma comunidade científica, generalizações simbólicas, 

exemplos compartilhados, soluções de problemas e coerência interna (PENNA, 2014). 

 Consideramos nesta dissertação a compreensão de que paradigma são redes 

epistemológicas e ontológicas intimamente ligadas e parcialmente autovalidantes. Definição 

esta, apresentada por Bateson (1972), em que tivemos o compromisso de explicitar a ontologia 

e epistemologia do paradigma junguiano com o objetivo de possibilitar maior compreensão do 

que acreditamos por realidade (ontologia) e conhecimento (epistemologia).  

A escolha do método teve como base as próprias possibilidades apresentadas pelo 

paradigma. Desta maneira, existe uma coerência entre o paradigma apresentado e o método 
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empregado. “O método de investigação científica dos fenômenos psíquicos pelo qual as 

pesquisas no paradigma junguiano são conduzidas é denominado processamento simbólico-

arquetípico” (PENNA, 2014, p. 103). 

Sendo assim, passamos à compreensão do paradigma junguiano, sua epistemologia, 

ontologia e método. A partir da sugestão do método, abordamos a identificação do autor. 

Posteriormente, apresentamos a compreensão do método do processamento simbólico-

arquetípico; a descrição das etapas da pesquisa; as revisões de literatura; e por fim, as técnicas 

de coleta de dados utilizadas: relatos de experiência e desenhos. 

O entendimento sobre os aspectos quais esta dissertação se pautou permite 

compreender os pressupostos que a comunidade científica junguiana se utiliza no fazer ciência. 

Além dos autores apresentados na revisão de literatura de busca sistemática, utilizamos as obras 

de Jung, como também demais autores pesquisadores pertencentes ao paradigma. 

 

2.1 O PARADGIMA JUNGUIANO 

 

A Psicologia Analítica, ciência fundada por Carl Gustav Jung, teve em suas bases na 

filosofia romântica alemã e na metodologia da psiquiatria dinâmica. Como principais filósofos 

influenciadores do pensamento junguiano, podemos destacar: Kant, Schopenhauer, Nietzsche 

e Goethe. As discussões apresentadas nesta ciência aproximam o paradigma da ciência pós-

moderna e da pesquisa qualitativa, pelo questionamento da objetividade. C. G. Jung apresenta 

uma impossibilidade de se alcançar a verdade, mas a possibilidade de conhecer as expressões 

da verdade pela observação e compreensão da psique enquanto fenômeno (PENNA, 2004). 

Jung era um empirista. Sua preocupação se dava pelo fenômeno. Não buscava 

comprovar uma teoria ou uma lógica. Investigava os casos e o mundo a partir de como eles se 

apresentavam. Foi ousado, ainda mais para a sua época, em integrar a ciência à religião, 

literatura, arte, poesia, contos de fada, mitos, etc. A sua pesquisa era para a totalidade do 

fenômeno (WINBORN, 2016). 

 
[...] o empirismo científico não está equipado para estudar ou avaliar todos os 
elementos da psicologia analítica, porque muitos desses elementos não podem 
ser operacionalmente definidos de maneira a permitir estudos suficientes 
através do vértice científico. Mas existem muitos elementos da psicologia 
analítica que podem ser examinados sob uma lente científica - um processo 
pelo qual podemos aprofundar nossa confiança em nossos métodos e teorias, 
entender melhor por que certos métodos funcionam e, ocasionalmente, rejeitar 
ou refazer certas teorias ou práticas que não são apoiadas por uma perspectiva 
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científica. Não podemos nos dar ao luxo de descartar o empirismo por uma 
preferência pelo subjetivismo, se a psicologia analítica sobreviver a outros 100 
anos como algo que não seja um bem preservado, uma peça de museu. Muitos 
campos da investigação científica avançaram para as posições defendidas por 
Jung enquanto, ao mesmo tempo, adicionando muitas informações novas, não 
era possível para Jung imaginar, apesar de sua incrível amplitude de visão. 
[...]Mas isso não é diferente da minha própria jornada, proveniente de um 
modelo cientista-praticante de treinamento em psicologia clínica e precisando 
me familiarizar com o mundo metafórico dos mitos, contos de fadas, arte, 
poesia, literatura e religião. A psicologia analítica e a ciência podem ser - e 
precisam ser - aliadas, e não adversárias. Precisamos das descobertas da 
ciência contemporânea para nos ajudar a refletir sobre o que experimentamos 
como profissionais analíticos. A ciência precisa de nós para defender o 
subjetivo elemento em laboratório. Não podemos realizar o sonho de Jung de 
psicologia analítica como uma ciência mediadora, a menos que tenhamos um 
diálogo contínuo com a comunidade científica (WINBORN, 2016, p. 505-
506). 
 

Existe um sentimento de inconformidade da Psicologia Analítica com o fazer da 

ciência de herança positivista pelo posicionamento mediador que tem. Como se a própria 

ciência e paradigma buscasse pela função transcendente, transcender os opostos. Se a arte e a 

ciência não conversam, elas têm muito a aprender uma com a outra. Assim como a ciência e a 

religião, a literatura geral e a científica.  

A Psicologia Analítica enquanto paradigma se dá pela apresentação de uma ciência 

inédita, com aspectos ontológicos, epistemológicos e metodológicos distintos de outras ciências 

(PENNA, 2004). Importante contextualizar que essas construções são muito anteriores a própria 

compreensão do termo paradigma.  

A consideração da verdade parte do pressuposto de que a consciência humana não é 

capaz de compreender o todo. Existem aspectos inconscientes que impedem essa apreensão do 

fenômeno em sua totalidade. No conhecimento científico, existe apenas uma hipótese, que é 

compreendida como satisfatória, uma vez que é impossível compreender a sua totalidade. O 

que buscamos em ciência é compreender novos aspectos desta totalidade ainda não descobertos, 

ou seja, conhecer o inconsciente (PENNA, 2004). 

Desta forma, tão importante quanto a pesquisa é a atitude do pesquisador com a 

produção deste conhecimento. Não há separação da pesquisa em relação ao pesquisador 

(PENNA, 2004). Podemos compreender a pesquisa como um processo de transformação, 

alquímico, em que o pesquisador age sobre a pesquisa, assim como a pesquisa age sobre o 

pesquisador.   
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Na compreensão da construção da dissertação, encontramos ser importante a conhecer 

os aspectos epistemológicos, ontológicos e a identificação e conhecimento do autor quanto ao 

paradigma trabalhado. Esta identificação se faz necessária para a compreensão da própria 

limitação de alcance da pesquisa por parte do pesquisador. 

 

2.1.1 Aspectos ontológicos 

 

A ontologia busca compreender a realidade, a natureza e a essência do ser. Do grego, 

essa palavra expressa o conhecimento ou estudo do ser. (POLI, 2003). 

 
No paradigma junguiano, a perspectiva ontológica refere-se à natureza da 
realidade, considerando as concepções de mundo, ser e psique. A noção de 
totalidade – unidade e diversidade – constitui o pilar básico dessa perspectiva. 
Trata-se de uma totalidade dinâmica que contém elementos diversos (PENNA, 
2004, p. 81). 

 

Para Jung, o mundo é a reunião de aspectos manifestos e subjacentes. Esta noção se 

apresenta como um conceito da filosofia medieval em que existe uma dinâmica entre o micro e 

o macrocosmo: o unus mundus (PENNA, 2004). A representação simbólica deste conceito 

também presente na alquimia grega é o ouroboros (FIGURA 2.1): o que se devora a si mesmo 

(JUNG, 2012c). 
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FIGURA 2.1: Ouroboros 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2020. 
 

O homem é uma totalidade eco-bio-psico-social de aspectos conscientes e 

inconscientes. Os aspectos formadores são presentes no micro como no macro, em que é 

possível compreender a condição da consciência e inconsciência coletiva. Esta realidade 

psíquica também é empírica (PENNA, 2004). Essa característica empírica foi identificada em 

muitos estudos de Jung (2016), nos quais aspectos comuns da cultura eram identificados em 

povos que antes nunca tiveram relação, o que chegou a constatação empírica do inconsciente 

coletivo.  
O mundo e o ser humano são definidos por sua qualidade simbólica. Dessa 
forma, o ser humano é um ser simbólico, que vive numa dimensão simbólica. 
Segundo Cassirer (1944/1997), o homem é um animal “symbolicum”, que não 

vive mais num universo meramente físico. O universo humano é simbólico, 
estamos diante de uma nova dimensão de realidade: a dimensão simbólica. 
Esta abarca os aspectos biológicos, ambientais, culturais (sócio-históricos) e 
espirituais, integrando-os num todo único e típico (PENNA, 2004, p. 82). 
 

Os formadores da realidade simbólica são os arquétipos. Estes ultrapassaram o 

paradigma junguiano e são componentes de outros paradigmas. Cada símbolo se mostra como 

a representação de um arquétipo, mas não podemos dizer que um arquétipo é um símbolo 
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(PENNA, 2004). O conceito de arquétipo tem sua origem em Platão e é sinônimo de ideia. Num 

refinamento do conceito, Jung apresentou os arquétipos como imagens primordiais. Elas são 

originadas a partir deste momento, passam a compor o próprio ser. O arquétipo em si é uma 

ideia vazia e sem conteúdo, todavia existe uma pré-forma. Provar a existência dos arquétipos é 

provar a existência dos instintos em si (JUNG, 2012b).  

Estes arquétipos são nomeáveis e possuem um núcleo invariável quanto ao seu 

significado, todavia as suas expressões simbólicas são inúmeras. Um exemplo, é o arquétipo 

materno. Por mais que há um aspecto universal, a sua imagem se altera na experiência 

individual (JUNG, 2012b). Por sinônimo, arquétipos significam protótipos. Podemos dizer que 

eles são representações imagéticas do inconsciente coletivo, ou seja, representam pessoalmente 

ao indivíduo algo que está no inconsciente coletivo (HALL; NORDBY, 2014). 

“O mundo é aquilo que imaginamos. Só uma pessoa infantil julgaria que o mundo é 

realmente aquilo que pensamos. A imagem do mundo é uma projeção do mundo do si mesmo, 

assim como este é uma introjeção do mundo.” (JUNG, 2012a, p. 76) Desta forma, não há 

separação entre o sujeito e o mundo. Pois o mundo é uma projeção do sujeito, e o sujeito uma 

projeção do mundo.   

 

2.1.2 Aspectos epistemológicos 

 

A epistemologia se apresenta como o estudo do conhecimento ou a teoria do 

conhecimento. Trata da capacidade humana de conhecer, das ciências e do conhecimento 

científico (CHAUI, 2000).  

Quando nos referimos à concepção epistemológica do paradigma junguiano, 

precisamos compreender as possibilidades e limitações existentes quanto ao conhecimento. 

Esta limitação se dá pela dificuldade de acesso ao inconsciente. Sendo assim, as possibilidades 

se dão no acesso ao inconsciente. A consciência se apresenta como referência ao conhecimento, 

sendo estes sinônimos. Conhecimento e autoconhecimento também são indissociáveis. Uma 

vez que o ser conhece, conhece para si e aquilo que se conhece abre portas para novos 

conhecimentos (PENNA, 2014). 

 
O símbolo como manifestação do arquétipo situa-se no limiar da possibilidade 
de conhecimento, pois o arquétipo em si está fora dos limites do 
conhecimento, ou seja, o símbolo constitui a possibilidade e o limite do 
conhecimento. Por meio da função transcendente são forjados os símbolos, 
estes apontam para conteúdos inconscientes que “precisam” e “podem” se 



49 

 

 

 

tornar conscientes. A transformação de conteúdos inconscientes em material 
consciente produz conhecimento, essa transformação, entretanto apenas é 
efetivada por meio do processamento simbólico arquetípico [...] (PENNA, 
2014, p. 82). 

 

O objeto de pesquisa em psicologia então é o símbolo. É por meio deste elemento que 

se é possível conhecer os aspectos conscientes e inconscientes de um fenômeno, mas nunca em 

sua totalidade.  

 

2.1.3 A identificação do pesquisador 

 

A relação entre pesquisador e objeto da pesquisa na abordagem qualitativa é 

importante para a definição de pressupostos epistemológicos. O conhecimento será limitado 

pela subjetividade do sujeito que pesquisa, bem como pelo limite de conhecimento a própria 

humanidade no período em que a pesquisa acontece (PENNA, 2014. Tais aspectos não devem 

ser tomados como fragilizados ou impossibilitadores da pesquisa, pois o símbolo se permitirá 

conhecer em algum nível e poderá haver o avanço do conhecimento.  

 
A relação entre sujeito e o objeto - pesquisador e fenômeno - é uma relação 
dialética e significativa, em que o sujeito e objeto participam ativamente do 
processo do conhecimento. Essa dialética deve ser balanceada de tal forma 
que sejam evitadas posições unilaterais ou extremadas. Se a subjetividade for 
desconsiderada, ela permanecerá inconsciente no processo de conhecimento 
e, como tal, tenderá a se projetar no objeto de forma automática e primitiva, 
tingindo o objeto com as nuances subjetivas de tal forma que a subjetividade 
do pesquisador tende a ser considerada como um fato objetivo (PENNA, 2014, 
p. 85-86). 

 

Esse aspecto da explicitação da subjetividade se faz necessário para que o leitor 

reconheça a atitude do pesquisador enquanto sujeito.  O desenvolvimento da personalidade do 

pesquisador, suas pesquisas anteriores, formação, gênero, podem compor o resultado da 

pesquisa. De alguma forma, venho integrando minha história de vida e formação para que seja 

possível compreender as bases do meu conhecimento e suas possibilidades na exploração do 

símbolo desta pesquisa. Por esse motivo, tantos relatos pessoais se fazem necessários e são 

relacionados a própria pesquisa.  
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Nesse sentido, para além das informações já apresentadas, quero apresentar outras. 

Sou natural da cidade de Juína – MT, onde minha família foi pioneira na fundação. Sempre 

estudei em escolas particulares, onde me considerava um bom aluno e bastante questionador. 

Buscava compreender o que esperavam de mim e pensar de forma inovadora.   

Apesar da formação em ciência da computação, sempre me interessei pelos estudos de 

psicologia. Durante a graduação em psicologia, conheci Jung e comecei a estudar a teoria por 

conta própria. Tive a oportunidade de fazer a disciplina de abordagem junguiana na 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), onde conheci a professora Sueli Terezinha Bobato. 

Na minha prática clínica, tive a supervisão da Sueli por um semestre, e em todos fui orientado 

pela professora Eliz Marine Wiggers.  

No trabalho de conclusão de curso na psicologia, busquei compreender os aspectos 

simbólicos dos seis encontros de Alice com o impossível, do filme Alice no País das Maravilhas 

de Tim Burton. Fui orientado pela professora Beatriz Hering Faht. Nesta experiência tive 

oportunidade de utilizar o método junguiano na exploração do símbolo (MORAES et al., 2019). 

Durante a graduação escrevi artigos teóricos sobre a Psicologia Analítica, na 

possibilidade de compreender a teoria. Nas resenhas, nos textos dissertativos, buscava compor 

diálogos das disciplinas em interface com a abordagem junguiana.  

Na especialização em docência em ensino superior, apresentei uma proposta de 

aprendizagem a partir da Psicologia Analítica. Nesta abordagem, o conhecimento era resultado 

de um processo de integração e desenvolvimento da personalidade do aluno.  

Tive oportunidade também de fazer uma especialização em psicologia clínica com 

fundamentos em Psicologia Analítica. Como trabalho de conclusão de curso, propus uma 

revisão de literatura integrativa que busca compreender se haveria uma ligação entre o conceito 

junguiano de sincronicidade e o processo de individuação.  

Durante a graduação em psicologia, participei enquanto organizador e facilitador de 

três projetos de extensão com o título “Semana de Psicologia Analítica”, onde fui responsável 

por apresentar a teoria aos participantes. 

Por mais que já tenha realizado algumas pesquisas em Psicologia Analítica, apesar da 

prática clínica na utilização do método, considero-me um pesquisador iniciante no paradigma. 

Meus conhecimentos sobre mitos e história da humanidade são bastante limitados e talvez não 

consigam trazer toda a compreensão possível sobre o símbolo investigado nessa dissertação. 

Procurei me ater aos aspectos empíricos, para além da subjetividade das participantes 

da pesquisa. Busquei combinar técnicas para trazer diversidade de aspectos e, de alguma forma, 
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possibilitar uma dissertação que seja relevante no aspecto científico e humano, que traga 

insights aos que buscam conhecer o símbolo do mentee e o contexto da aprendizagem 

organizacional.  

Foram muitos os conhecimentos que adquiri no PPGEGC, do contato com professores 

que de fato nos transformam para que possamos ver o mundo e a ciência para além de nós 

mesmos. O processo de evolução e amadurecimento do pesquisador acontece durante a 

pesquisa. Quando terminei, tive uma vontade imediata de começar tudo novamente, pois já era 

diferente.  

Esta dissertação foi escrita durante o período da pandemia do COVID-19. A proposta 

de pesquisa, estruturação do trabalho e coleta de dados foram realizadas anteriormente à 

pandemia, todavia, a análise, a revisão de literatura e demais escritas foram realizadas durante 

a pandemia. Considerei-me pouco impactado em aspectos psicológicos, financeiros e de saúde.  

 

2.2 O PROCESSAMENTO SIMBÓLICO-ARQUETÍPICO 

 

O método do processamento simbólico-arquetípico baseia-se na apreensão e 

compreensão dos fenômenos através do símbolo. O símbolo é compreendido como único meio 

pelo qual o inconsciente se torna passível de observação. O arquétipo é a base pelo qual o 

símbolo se manifesta. O símbolo seria a própria epistemologia e o arquétipo a ontologia do 

paradigma (PENNA, 2014). 

O processo da pesquisa é divido em quatro etapas: a escolha do tema; a apreensão do 

fenômeno; a compreensão do fenômeno e a produção de um texto público. Antes da 

compreensão da pesquisa, compreende-se sobre a relação do pesquisador com o objeto de 

pesquisa. Existe uma limitação do conhecimento que será alcançado, devido a impossibilidade 

de se conhecer todos os aspectos inconscientes tanto do símbolo quanto do pesquisador 

(PENNA, 2014). 

Na FIGURA 2.2, temos uma representação do encontro do pesquisador com o objeto da 

pesquisa, o símbolo. O EGO representa a parte consciente do pesquisador, ou seja, o seu 

conhecimento. A área 1 representa a consciência do pesquisador em contato com a consciência 

do símbolo. Esta seria uma representação de uma revisão de literatura, por exemplo. O 

pesquisador se faz conhece aquilo que já é consciente sobre o símbolo. A área 3 representa 
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aquilo que o pesquisador não encontrou sobre o que já é sabido sobre o símbolo. Neste ponto, 

podem haver projeções inconscientes do pesquisador e até comprometer a pesquisa. Pode haver 

decepções, negações, grandes alegrias, excitação como também interferência nos sonhos. 

Importante compreender que no inconsciente junguiano, há aspetos potenciais além dos 

reprimidos (PENNA, 2014).  

Na área 4, temos a representação no tocante ao inconsciente de ambos. O inconsciente 

do pesquisador entrará em contato com o inconsciente do símbolo. Não sabemos ao certo o que 

ocorre, mas pelas definições do paradigma, esse encontro acontece. Por fim, a área 2 é o local 

onde o pesquisar de fato faz suas descobertas. Esse é o foco da pesquisa, a descoberta do novo, 

do desconhecido (PENNA, 2014). 

 

 
FIGURA 2.2: Relação pesquisador pesquisado 

Fonte: PENNA, 2014, p. 135. 
 

2.2.1 A escolha do tema 

 

A escolha do tema foi abordada na contextualização, definição e apresentação do tema 

e justificativa e relevância. Trouxemos esse título para a explicitação das etapas do método.  
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2.2.2 A apreensão do fenômeno 

 

A apreensão do fenômeno se caracteriza pela etapa pela qual o pesquisador realizou a 

coleta do material científico. O primeiro recurso é a consciência conhecedora do pesquisador. 

Neste sentido, o pesquisador e sua personalidade são instrumentos da pesquisa. Neste quesito, 

tive uma desvantagem, pois a minha função mais desenvolvida é a intuição. Esta função está 

relaciona com a capacidade de imaginação, projeção e fantasia do sujeito. Muitas vezes, me 

percebi avançando etapas na pesquisa. Esta característica de avançar no tempo também é 

percebida no texto (ZACHARIAS, 2006; PENNA, 2014). 

A minha segunda função mais desenvolvida é o pensamento. Como função de 

julgamento, o pensamento busca conceituar e definir objetos. Também é uma característica 

presente no texto e incentivada no meio científico que tem apreço pelos termos em suas devidas 

conceituações (ZACHARIAS, 2006; PENNA, 2014). 

A função menos desenvolvida na minha personalidade é a função sensação. Esta tem 

relação com o tempo presente e a possibilidade de captar o fenômeno pelo que ele é, com 

riquezas de detalhes, enquanto a intuição me permite conhecer com o olhar para o todo, para 

uma visão de contexto. Estive consciente das possibilidades e limitações com relação ao meu 

tipo psicológico (ZACHARIAS, 2006; PENNA, 2014). 

Esta pesquisa surgiu de uma lacuna científica identificada em uma revisão de literatura 

integrativa (MORAES, 2020). Sendo assim, diante da estrutura da pesquisa, buscamos 

estabelecer as coletas de dados. Foram realizadas duas revisões de literatura, relatos de 

experiências e desenhos.  

Em ambas as revisões de literatura de busca sistemática, utilizamos as bases de 

pesquisa Scopus, Web of Science e SciELO. Limitamos os resultados aos artigos científicos 

disponíveis, dentre estes, escolhemos os 20 mais citados e os 20 mais relevantes de acordo com 

a base de pesquisa. Utilizamos como filtro de período os últimos 10 anos (2010-2020) somente 

na segunda revisão. Desconsideramos o filtro de período na primeira revisão por se tratar de 

uma revisão histórica. Realizamos a leitura dos resumos em busca de explicitação dos temas 

pesquisados e selecionamos os artigos como relevantes ou não relevantes. Após esse último 

filtro, fizemos a leitura na integra e utilizamos os artigos na revisão narrativa de acordo com o 

objetivo proposto.   
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Importante salientar que pelo caráter da revisão de literatura de busca sistemática, os 

autores encontrados não foram escolhidos por vontade do autor. Os textos resultados da busca 

sistemática foram aplicados nos filtros e critérios indicados, e assim, os textos resultantes foram 

utilizados no processo de escrita da revisão de literatura. Essa abordagem possibilitou reduzir 

o viés do pesquisador na revisão de literatura buscando por uma abrangência científica dos 

temas. 

O termo mentee foi utilizado em detrimento a outras variações como protege, aprendiz 

e mentorado em virtude da maior abrangência de resultados nas pesquisas durante a revisão de 

literatura em buscas não descritas nesta pesquisa. 

“O rastreamento histórico confere maior amplitude de possibilidades para a 

compreensão do conceito ou do tema pesquisado e colabora para o estabelecimento dos 

contextos de apreensão de análise do material (PENNA, 2014, p.158).” Neste sentido, a 

primeira revisão tem caráter de compreensão histórica e a segunda de compreensão contextual.  

Na primeira revisão de literatura, tivemos como objetivo a compreensão dos símbolos 

no mentoring na história da humanidade e nos mitos. Foram utilizados o termo mentoring em 

combinação com qualquer um dos termos história, símbolo ou mito. Foram encontrados 1.512 

resultados, dos quais 19 trabalhos se fizeram válidos aos critérios.  

A segunda revisão de literatura, tivemos como objetivo conceituar a aprendizagem 

organizacional e o mentoring neste contexto. Buscamos encontrar artigos que apresentassem 

conceituações relevantes para a compreensão tanto da aprendizagem organizacional como do 

mentoring neste contexto. Não foi objetivo atentar aos resultados de cada pesquisa em si, mas 

buscar os conceitos utilizamos. Utilizamos os termos mentoring e aprendizagem 

organizacional. Foram encontrados 69 resultados, dos quais 15 se fizeram válidos aos critérios. 

No QUADRO 2.1, apresentamos uma representação dos resultados por base de 

pesquisa, seguido do resultado após a aplicação dos filtros de relevância e números de citação 

com a eliminação das duplicidades. Por fim, apresentados o número de trabalhos utilizados após 

a leitura dos resumos em cada uma das revisões de literatura. As buscas apresentadas foram 

realizadas no dia 17 de maio de 2020.  
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 Quadro 2.1: Resultado das bases 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

No relato de experiência, as mentees foram orientadas para que todos os meses 

fizessem o registro de suas experiências de acordo com a suas vivências, pensamentos, 

sentimentos, etc. Optamos por este método na intenção de coleta de texto consciente de escrita 

livre, pois nenhum modelo foi cedido. As participantes utilizam uma página em branco para a 

escrita de forma computadorizada do relato.  

 
Nas pesquisas com seres humanos, o procedimento mais frequentemente 
utilizado é entrevista, mas outros instrumentos, tais como depoimentos, 
questionários, registros ou relatos verbais escritos ou gravados, testes ou 
recursos expressivos também podem ser utilizados. A observação tanto 
natural como instrumental, cumpre papel importante em todas as 
circunstâncias (PENNA, 2014, p. 148).  

 

Para Creswell (2010), as vantagens de se utilizar documentos privados, como os relatos 

de experiência, são: possibilidade de coletar o material na linguagem utilizada pelos 

participantes; ficam à disposição do pesquisador; e são classificados como dados criteriosos, 

por serem coletados diretamente e por meio da fonte. Como pontos negativos, o autor apresenta 

a possibilidade de um texto incompleto, com dificuldade de articulação na escrita e pouco 

descritivos.  

Os relatos foram inseridos na ferramenta Trello, mês a mês, dentro dos mesmos prazos 

que tinham para a entrega das demais atividades dos módulos. Na FIGURA 2.3, temos a 

apresentação com o prazo e uma figura que apresenta um coração. Este símbolo buscava 

incentivar a demonstração de sentimentos pelas participantes, já que o pensamento estava 
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presente no relatório operacional pela sintetização de conhecimento que foi necessária para sua 

construção.  

 

 
FIGURA 2.3: Relatos de experiência. 

Fonte: elaboradora pelo autor. 
 

Ao fim do programa, todos os relatos foram salvos em meus arquivos pessoais e 

ficaram restritos. Como já citado, na ferramenta, somente a participante e eu tínhamos acesso 

aos conteúdos postados. Cada participante tinha o seu link pessoal de acesso.  

Estes relatos foram escritos em texto dissertativo, cada um à sua forma, contendo a 

descrição da vivência com relação a acontecimentos e sentimentos. Cada um deles possui de 1 

a 3 páginas. Não houve indicação de quantas páginas ou qual o formato esses relatos deveriam 

apresentar. Não houve registro de nenhuma figura ou símbolo visual nos relatos.  

Outra técnica utilizada foi desenho. O desenho se constitui como uma técnica 

projetiva, ou seja, uma técnica expressiva. A utilização destas técnicas é bastante indicada nas 

pesquisas de paradigma junguiano. O próprio Jung foi pioneiro na utilização desses recursos 

em pesquisas e na prática psicoterápica (PENNA, 2014).  

 
Os desenhos, por exemplo, são estratégias de apreensão de dados muito 
utilizadas em razão de sua capacidade expressiva, que articula material 
projetivo (inconsciente consciente) e expressão não verbal. A articulação entre 
procedimentos de apreensão de material verbal e não verbal, seja do tipo 
imagético ou não, enriquece e aprofunda o espectro de facetas do símbolo em 
pauta na investigação (PENNA, 2014, p. 154). 

 

Coletei os desenhos no primeiro e no último encontro com mentores e mentees. Tive 

o cuidado de interferir o mínimo possível na atividade no sentido de orientar somente que fosse 
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realizado com um desenho sobre como o mentor se via como mentor e a mentee se via como 

mentee. Os materiais disponibilizados foram: folha de papel A4 branca, lápis de cores, 

canetinhas coloridas e giz de cera. O tempo de desenho foi livre e utilizei como música de 

fundo, em baixo som, “The Oceans’s Lullaby” disponível no aplicativo Calm.  

Após o término, os desenhos foram guardados em um envelope pela qual não foram 

expostos anteriormente a esta pesquisa. Os desenhos serão expostos no estudo, com a 

preservação da identidade das mentees. Apesar dos mentores terem realizado os desenhos, eles 

não serão utilizados nesta pesquisa.  

A associação de técnicas é encorajada pelo processamento simbólico-arquetípico 

como uma possibilidade de aprofundamento da pesquisa. Cientes disto, adotamos essa 

estratégia.  

 
Essa associação, material verbal e material não verbal, é especialmente 
interessante porque pode proporcionar a apreensão de aspectos dos símbolos 
investigados em sua vertente verbal e imagética que está em sintonia com o 
paradigma junguiano (PENNA, 2014, p. 154). 

 

Em todas essas etapas de apreensão, por mais que tenhamos visitado a literatura, a 

história, relatos e desenhos que tenham apresentado outros símbolos, tivemos sempre um olhar 

mais apurado para os aspectos do mentee.  Por mais óbvio que pareça, esse olhar foi importante 

para que fosse consciente a todo momento que o objeto da pesquisa era o símbolo do mentee. 

 

2.2.3 A compreensão do fenômeno 

 

A base para a compreensão do fenômeno é a busca na literatura junguiana em 

associação a outros procedimentos. O material foi organizado, em questão de tipos de materiais, 

datas e participantes; em seguida, analisado em descrição, compreensão e interpretação dos 

dados coletos; e por fim, compreendidos no sentido de descobrir o que estava inconsciente. 

Diante desse processo, chegamos ao resultado da pesquisa “[...] a produção de um 

conhecimento novo e significativo” (PENNA, 2014, p. 163). 

Esta etapa tem suas possibilidades limitadas a primeira etapa: a apreensão. Só poderão 

ser compreendidos os aspectos apreendidos na primeira etapa. Por isso se faz tão importante 

uma estratégia de apreensão abrangente e descrita conforme os objetivos (PENNA, 2014).  
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[...] a compreensão dos símbolos inclui as etapas de tradução, interpretação 
(hermenêutica) e elaboração do material para que os elementos 
desconhecidos, os aspectos inconscientes do símbolo, sejam transformados 
em elementos conhecidos para a consciência (PENNA, 2014, p. 166). 

 

Sendo assim, é necessário que o pesquisador estabeleça os parâmetros do processamento 

simbólico-arquetípico. Estes parâmetros são descritos como possibilidades didáticas, pois estão 

inteiramente relacionados e dependentes um ao outro. Penna (2014, p.166) os descreve como 

quatro:  

 

[...] 1) o contexto em que o fenômeno ocorre e o contexto em que os símbolos 

será compreendido e, portanto, conhecido; 2) o plano arquetípico básico do 

evento psíquico e seu plano atual; 3) as causas e as finalidades do fenômeno 

e 4) sua função compensatória na totalidade psíquica seja no plano 

arquetípico coletivo seja no plano individual.   

 

A organização dos materiais e a preparação para a tradução constitui uma etapa 

preliminar na compreensão. A atitude de amplificação simbólica do pesquisador deve estar 

presente e, através da hermenêutica junguiana, deve buscar decifrar o símbolo pesquisado. Essa 

também é uma preocupação com a leitura compreensível do texto (PENNA, 2014). 

As categorias de análise são criadas a partir de analogias e discrepâncias. Analisa-se 

então o que há de semelhante e o que há de diferente com relação aos dados coletados na 

pesquisa. Estas categorias são criadas a partir de um eixo temático em virtude do significado 

dos dados apreendidos. O objetivo nesta parte é buscar um mapeamento que conduzirá a um 

núcleo de significado (PENNA, 2014).  

Nesta etapa novamente a revisão de literatura é revisitada, e talvez os objetivos 

específicos devam ser alterados. A pesquisa em Psicologia Analítica possui caráter dinâmico e 

cabe ao pesquisador compreender a necessidade de mudanças (PENNA, 2014). 

O pesquisador deve estar atento para as possibilidades de sincronicidade que poderão se 

apresentar. Sincronicidade tem por definição uma relação relevante entre acontecimentos que 

não podem ser explicados pelo princípio da causalidade. São as coincidências relevantes e 

reforça o conceito de unus mundus (PENNA, 2014).  



59 

 

 

 

Por fim, teremos a amplificação simbólica. Esta etapa combina toda a pesquisa e a 

preparação realizada anteriormente na busca de uma compreensão amplificada do símbolo a 

partir da consciência do pesquisador em combinação aos dados, tradução, etc (PENNA, 2014). 

 
[...] o processamento simbólico-arquetípico dos fenômenos/símbolos 
investigados na pesquisa em psicologia analítica de envolve o conhecimento 
abalizado do paradinho em primeiro lugar; e requer o cultivo de uma atitude 
diante do processo de pesquisa e diante do ato de produzir conhecimento 
compatível com a perspectiva simbólico-arquetípico. Além disso, o 
pesquisador deve ter clareza do papel e da função científica e social da 
pesquisa e domínio das técnicas ou procedimentos específicos (PENNA, 
2014, p.182-183).  

 

Esta síntese compreensiva realizada a partir da amplificação busca compreender as 

correlações e associações entre os símbolos e os contextos pesquisados, detalhando as ênfases 

apresentadas e com um olhar para a dinâmica compensatória e autorregulatória que o fenômeno 

apresenta. Esta apresentação se equivale às considerações finais da pesquisa (PENNA, 2014). 

 

 

2.2.4 A produção de um texto público 

 

Para a produção do texto público Penna (2014) sugere uma estrutura de texto que 

apresenta uma introdução da pesquisa; os objetivos da investigação; o contexto histórico 

cultural e atual do tema; o processamento simbólico-arquetípico do símbolo investigado; o texto 

das considerações de reflexões e críticas sobre o processo da pesquisa  e o encaminhamento 

para pesquisas futuras; e por fim, as referências bibliográficas. 

Entretanto como mestrando do PPGEGC, tive por propósito manter a estrutura 

indicada pelo programa com o objetivo de uma padronização com relação aos critérios de 

encaminhamento das pesquisas realizadas em engenharia, gestão e mídias do conhecimento. 

Diante dos trabalhos pesquisados com relação à aderência ao programa e demais dissertações e 

teses lidas por mim, propus somente a alteração no capítulo com relação a abordagem 

metodológica da pesquisa anteriormente a apresentação da revisão de literatura com o intuito 

de especificar os tipos de revisões utilizadas na pesquisa, assim como os parâmetros 

estabelecidos.  
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Apresento por fim, um esquema gráfico da abordagem metodológica utilizada na 

FIGURA 2.4: 

 
FIGURA 2.4: O processamento simbólico-arquetípico 

Fonte: elaborador pelo autor (2020) a partir de (PENNA, 2014). 
 

Este esquema tem como objetivo trazer a interação entre a apreensão e a compreensão 

do símbolo. Essas etapas são posteriores a escolha e delimitação de tema e objetivos, e 

anteriores a produção do texto público, neste caso, a dissertação. 

Este capítulo teve como objetivo trazer as bases do paradigma junguiano, seus aspectos 

ontológicos, epistemológicos e a identificação do autor. Apresentamos também a abordagem 

metodológica pelo processamento simbólico-arquetípico, nas etapas da pesquisa e descrição 

das técnicas utilizadas.  

 

3 O MENTORING E SEUS SÍMBOLOS  

 

Neste capítulo, tratamos os resultados da primeira revisão de literatura de busca 

sistemática realizada. Na sistematização da narrativa, elucidamos as três histórias de mentoring 

que emergiram: A Odisseia de Homero; A Epopeia de Gilgamesh; e a Divina Comédia de 
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Dante. Apresentamos a visão do mentoring pela tradição de pesquisa e os aspectos do mentee 

encontrados.  

Tradicionalmente a pesquisa qualitativa se utiliza dos mitos enquanto metáforas 

interpretativas, realizando observações sobre os personagens, as histórias e os fenômenos que 

permeiam os mitos. As metáforas surgem como uma sistematização dos achados em pesquisas 

qualitativas, assim como as leis e as teorias numéricas são a sistematização das pesquisas 

quantitativas. Criticar as metáforas em pesquisa qualitativa, seria possível somente pela 

qualidade de suas implicações e não por seu uso. As evidências em pesquisas qualitativas são 

complexas e multifacetadas, assim como os mitos (FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012). 

A mitologia grega está presente em todos os tipos de sociedade e cultura no mundo. 

São peculiares, combinações de aprendizagem e diversão, doutrina e prazer, eficazes em dar 

origem às relações. São histórias que trocam de roupa e pele, atravessando culturas, ideologias 

e o próprio tempo. A mitologia é considerada a primeira cultura, a cultura original, origem esta, 

homérica e primitiva, que se dividiu no pensamento de Platão e Aristóteles (FERNÁNDEZ-

CANO, et al., 2012). 

O mito expressa uma consciência cultural que se constitui pelos processos simbólicos 

que retratam. Todavia, há necessidade de compreender o caráter de conflito e ambiguidade 

existente nos mitos para que não se tenha uma abordagem isolada e unilateral. O mito poder ser 

confundido com a disseminação de uma postura de domínio, machista, racista e de legitimação 

dos dominadores em uma cultura. Existe uma dificuldade de diferenciar mitologia e ideologia 

(FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012).  

Essa dificuldade reside na visão dos mitos sobre o mundo objetivo, social e pessoal; 

que precisa ser observada pelo viés da cultura real, do momento presente. Para além de um 

caráter informativo, é possível uma reflexão profunda nas origens dos símbolos, ideias da 

cultura (FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012).Podemos encontrar mitos na literatura científica 

de pedagogia, psiquiatria, medicina, e psicologia, principalmente em abordagens 

psicodinâmicas como as constituídas por Freud e Jung (FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012). 
A pesquisa sobre mitos examina seus aspectos semióticos, semiológicos, não-
lógicos e epistemológicos. Estruturalistas, freudianos, as interpretações 
junguianas e filosóficas exploram os mitos, tentando torná-los 
compreensíveis. Metáfora, parapraxis, lacunas e mitos são ferramentas para 
uma psicanálise da ciência (Oppenheim, 2007; Stein, 2005). Esta psicanálise 
está preocupada com um certo fundamentalismo científico implícito em 
muitas teorias e modelos usados para nos ajudar a entender o caráter mitopéico 
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(pré-científico) do pensamento humano. Então, algumas dessas 'histórias', 
desses mitos, podem ser inspirados por, ao invés de opostos, às descobertas 
da ciência natural (FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012, p. 240). 
 

 

Na busca de uma compreensão simbólica do mentoring, apresentamos três histórias 

que exploram em seus enredos a relação de um mentor e um mentee. São elas: A Epopeia de 

Gilgamesh (BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018), Odisseia  (BURRELL, 2018; 

GÜNDÜZ; AKSIT, 2018; ALLEN et al., 2017; BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018; 

COLLEY, 2003;  COLLEY, 2002; BROWN II; DAVIS; MCCLENDON, 1999; LAGEMAN, 

1986) e A Divina Comédia (LAGEMAN, 1986).  

Fizemos uma narrativa de como o mentoring tem sido explorado na pesquisa científica 

desde seu surgimento até as pesquisas mais recentes, na intenção de explicitar quais são os 

conceitos basilares desse construto e como ele vem se modificando com o tempo.  

Por fim, compilamos os achados na evidenciação dos aspectos do mentee, objeto dessa 

pesquisa, para que nos seja útil conhecer o que já está consciente para a comunidade científica, 

atingindo assim a área 1 da relação pesquisador-pesquisado, na FIGURA 2.2, ou seja, a 

consciência do pesquisador em contato com a consciência do símbolo.  

 

3.1.1 A Epopeia de Gilgamesh 

 

A história mais antiga registrada sobre a presença de uma estrutura de mentoring 

composta por um mentor e um mentee é a Epopeia de Gilgamesh. Datada de 2.100 a.C., trata a 

relação de aprendizagem em forma de jornada em que Gilgamesh, rei de Uruk, é mentee de 

Enkidu, uma criatura enviada pelos deuses para que o tornasse mais sábio (BLACKMAN; 

KON; CLUTTERBUCK, 2018). 



63 

 

 

 

 
FIGURA 3.1: Enkidu e Gilgamesh 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

Escrita em poemas, em linguagem cuneiforme em doze tabuletas de argila, a Epopeia 

de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas da humidade. Foi descoberta por arqueólogos 

ingleses no século XIX em escavações nas ruínas de Nínive, onde hoje é o Iraque. A tradução 

da obra completa só foi finalizada em 1930, por Campbell Thompson (BAKOS; POZZER, 

1998). 

Gilgamesh era um rei quase deus. Sua composição era dois terços deus e um terço 

homem. Como rei, tinha poder e força, todavia, era arrogante e a população reprovava seus 

comportamentos de prepotência e luxúria. Os habitantes de Uruk clamavam aos deuses por 

socorro diante das atrocidades cometidas por Gilgamesh (BAKOS; POZZER, 1998). 

Diante do suplício, Aruru, o deus da criação, ouve o apelo do povo e dos demais deuses 

e cria um ser semelhante a Gilgamesh, como seu próprio reflexo, para que um batalhasse com 

o outro e deixassem Uruk em paz. A partir do barro, Aruru cria Enkidu, um ser tão divino e 

pouco humano em semelhança a Gilgamesh. Aquele é jogado no deserto, vive com animais 

selvagens e até se comportava como um (BAKOS, POZZER, 1998). 

Quando descobriu sua existência, Gilgamesh enviou uma cortesã para seduzir Enkidu 

e separá-lo dos animais (BAKOS; POZZER, 1998). A figura dessa mulher que o domestica é a 

prostituta sagrada, uma das figuras adoradoras de Ishtar, ou Inana para os sumérios, a deusa do 
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amor. (SERRA, 1985). “A prostituta sagrada escolhida, uma devota considerada a 

personificação da deusa [...]” (QUALLS-CORBETT, 1990, p. 31). Neste sentido, a própria 

deusa Ishtar poderia ter se manifestado a Enkidu, com o objetivo de civiliza-lo. O feminino 

divino tem por função evitar que as sociedades sejam supermilitarizadas, superpolitizadas e 

supermecanizadas (QUALLS-CORBETT, 1990). 

 

 
FIGURA 3.2: O mito da deusa Ishtar 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

“Tu és ciente, Enkidu como um deus te fizeste. Por que vaguear na estepe, 

como animal selvagem? Eu te conduzirei à sagrada Uruk, onde estão os 
templos de Anu e Isthar, onde todos os dias são dias de festa e a bela mocidade 
é rica de perfume. À sagrada Uruk eu te conduzirei, onde vive Gilgamesh, 
perfeito em força, governando o povo como um touro selvagem! Quando o 
tiveres visto, tu o amarás como a ti mesmo”. O coração de Enkidu se esclarece 
e ele anseia por um amigo. Replica à meretriz que há de acompanhá-la e 
desafiar Gilgamesh, clamando em praça pública: “Eu sou quem pode 

modificar os destinos! É forte o nascido na estepe”! (SERRA, 1985, p. 11). 
 

Enkidu se torna mais civilizado e é levado a Uruk para desafiar Gilgamesh. Os dois 

lutam e Enkidu vence Gilgamesh. Ao fim, ambos se abraçam e declaram amizade. Eles passam 

a viver no mesmo espaço, em regime de igualdade, vivendo aventuras. O desejo do povo foi 

realizado, a partir da convivência com Enkidu, Gilgamesh passou a controlar mais os seus 

instintos e temperamentos (BAKOS; POZZER, 1998). 
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A ligação entre Enkidu e Gilgamesh é forte e íntima. As identidades de ambos se 

mesclam, assim como na aparência, ambos também se tornam semelhantes em personalidade. 

A humanização de Enkidu foi consequência do conhecimento de uma mulher, no sentido bíblico 

do verbo conhecer. Pelo contato sexual com a prostituta sagrada, que Enkidu adquiriu a postura 

e a comunicação de um homem civilizado. Esta civilização agiu sobre Gilgamesh pela relação 

com Enkidu (SERRA, 1985). Todavia, não é possível notar um processo de mentoring explícito, 

já que a intenção dos deuses na criação de Enkidu era a destruição de Gilgamesh.  

A partir do processo de transformação instaurado por Enkidu em Gilgamesh, podemos 

compreender as bases arquetípicas do personagem do rei. O arquétipo de Gilgamesh teriam os 

seguintes quatro aspectos: a origem do homem (do barro, moldável); a oscilação entre natureza 

e cultura (instinto e civilização); o sucesso que vem acompanhado de perdas, na busca pela 

imortalidade, em ultrapassar as barreiras entre o humano e o divino (sacrifícios do percurso de 

desenvolvimento); e por fim, a obtenção de algo especial, inacessível aos humanos, a 

consolidação do status de herói (aquisição de um título) (BAKOS; POZZER, 1998). 

 

3.1.2 Odisseia 

 

A história mais citada como origem do mentoring é a Odisseia de Homero. A origem 

da palavra mentor vem de um dos personagens da história. Mentor era um amigo de confiança 

do rei Odisseu e sobre ele estava a missão de educar e treinar o jovem Telêmaco para sobreviver 

a ausência de seu pai Odisseu. O contexto de Telêmaco se mostraria repleto de desafios e 

pressões, pois como futuro rei e com a ausência de seu pai do reino, muitos poderiam querer o 

poder. Esse relacionamento entre Mentor e Telêmaco foi muito importante, pois Odisseu ficou 

20 anos longe do reino. Através da sabedoria e experiência de Mentor, Telêmaco foi capaz de 

preservar o reino de seu pai (BURREL, 2018). 
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FIGURA 3.3: A Odisseia de Homero 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

Muitos autores acreditam que a própria deusa Atena se disfarçou muitas vezes de 

Mentor para que pudesse orientar Telêmaco. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, tinha 

intenção de manter o reinado de Odisseu. Tal representação, o mentor como a deusa, trouxe 

para uma atitude de prescrição de atitudes e motivações que os mentores deveriam cumprir 

junto aos seus mentees em comparação com a postura e talentos de Atena (BURREL, 2018). 

Outros autores relatam que Atena se personificava tanto como Mentor como também 

como um dos viajantes, Mentes. Nesta leitura, Mentor é na verdade um velho incompetente, 

que pouca teria por contribuir com Telêmaco. Atena interferiu muitas vezes e envolveu Odisseu 

e Telêmaco em diálogos profundos e reflexões acerca de suas escolhas e ações, levando-os a 

uma aprendizagem pela experiência (BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018). 
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FIGURA 3.4: Telêmaco e Mentor 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

Cada cultura, entretanto, reforça alguns aspectos da deusa em relação a outros. Na 

cultura norte-americana, Atena é deusa das artes marciais, onde é tida como patrocinadora de 

Odisseu e protetora de Telêmaco. Este contexto deu origem a um termo sinônimo de mentee: 

protegee, que infere uma característica de protegido ao aprendiz no mentoring. Nesse sentindo, 

o mentoring se apresenta com uma aprendizagem de mão única, onde o mentor exerce 

influência e controle sobre o mentee, onde o mentor transmite seu conhecimento para o mentee 

(BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018). 

Já na cultura europeia, com raízes mais fortes no coletivismo, na filosofia e psicologia, 

Atena é compreendida como a deusa da sabedoria. O mentor é um igual ao mentee, por entender 

que a subordinação afetaria negativamente a aprendizagem. Esta relação se apresentaria como 

uma relação de aprendizagem dupla, onde mentor e mentee aprendem. A dinâmica da relação 

entre eles seriam o centro do processo de aprendizagem (BLACKMAN; KON; 

CLUTTERBUCK, 2018). 

Atena se mostra como um arquétipo feminino representado como solidariedade, 

empoderamento e reciprocidade, bases do mentoring. Uma relação de troca e compartilhamento 

de escutas e respostas. Algumas críticas feministas apresentam Atena como um disfarce a 

relação de controle e não nutrição que o mentoring poderia objetivar, incorporando um duplo 
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aspecto do símbolo de Mentor: homem e deusa. Podemos compreender essa incorporação com 

uma formação de uma androginia psicológica que forneceria tanto apoio técnico como 

emocional ao mentee (BURREL, 2018). Podemos compreender também que os dois aspectos 

coexistem, do controle e do cuidado, como as discussões de Blackman, Kon e Clutterbuck 

(2018) explicitaram no mentoring norte-americano e europeu.  

 

 
FIGURA 3.5: Atena 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

É importante realizarmos uma releitura sobre a deusa Atena. Ela é filha de Zeus, e não 

há a figura de uma mãe. É a única deusa de origem exclusivamente masculina e, como deusa 

da sabedoria, representa a racionalidade masculina. Atena também é a deusa da guerra e em sua 

atuação junto a Telêmaco desenvolve a modelagem de papéis, aconselhamento, defesa e 

elevação da autoestima. Não é possível notar vínculo afetivo entre eles, seu interesse está na 

junção de Odisseu e Telêmaco para a destruição de seus inimigos e no reestabelecimento do 

reino (BURREL, 2018). Talvez a base do relacionamento ou cuidado por parte de Atena estaria 

ligada a preservação da autoimagem de Telêmaco na compreensão do seu papel.  

 
Os estudiosos discordam quanto às suas origens (Atena); a maioria acredita 
que ela descenda de uma deusa marcial miceniana, cuja função era defender 
as cidadelas em tempo de guerra, embora outros afirmem que seu nome 
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significa etimologicamente “vulva”, sugerindo que houve época em que Atena 
não era outra se não a própria Grande Mãe. No entanto, O mito mais popular 
de seu nascimento deixa claro que a Atena foi mais tarde considerada 
verdadeiramente filha do seu pai. Uma das deusas maternais mais antigas, a 
Titã Métis, ficou prenhe de Zeus, e este, temendo ter um filho que viesse depô-
lo, engoliu essa potestade por inteiro. Posteriormente, uma deusa guerreira já 
adulta e inteiramente armada foi tirada da cabeça de Zeus [...] (WOOLGER; 
WOOLGER, 2007, p. 43-45). 

 

Com relação a Telêmaco, a história permite perceber que foi seu desejo se empenhar 

para que seu pai reestabelecesse seu reino. Ele está confuso, em uma crise pessoal, sem 

compreender qual é o seu caminho para conquistar o objetivo. Ele representa a sobrevivência e 

adaptação ao controle (COLLEY, 2002). Telêmaco pode ser compreendido como o discípulo, 

o aluno, o aprendiz, ou aquele que é guiado pelo sábio. Outra compreensão mitológica seria a 

busca pelo pai, como uma impossibilidade de retorno para casa, a busca do nosso próprio 

caminho (LAGEMAN, 1986).  

A Odisseia explicita a relação de mentoring e a tipifica. Utilizamos quatro palavras 

derivadas do personagem Mentor: o mentoring (processo); mentor (orientador); o mentee 

(orientando) e mentor ou mentoriar (verbo) (BROWN II; DAVIS; MCCLENDON, 1999). 

 

3.1.3 A Divina Comédia 

 

Outra história que apresenta de forma explícita a presença de um guia é a Divina 

Comédia de Dante Alighieri, de 1983. Para Lageman (1986) existe a expressão de um mentor 

e um mentee, Virgílio e Dante. Virgílio é tido como uma guia de Dante através do inferno e do 

purgatório. Após essa etapa, Dante precisaria completar a jornada por conta própria.    

A Divina comédia é dividida em três etapas: inferno, purgatório e paraíso. Dante desce 

em vida ao inferno passando por seus nove círculos, nove tipos de inferno. No purgatório, Dante 

passa por sete círculos, onde teve que deixar Virgílio que, por ser pagão, não pode ir ao paraíso. 

Na terra, encontra sua amada Beatriz que o conduz ao paraíso. São sete céus móveis e três céus 

fixos, onde Dante vê Deus (ALIGHIERI, 1999). 

Virgílio viveu de 70 a 19 a.C., grande poeta e autor de obras como “Geórgicas” e 

“Eneida”. Ele simboliza a razão e o intelecto, tem a missão de acender em Dante tais 

características (ALIGHIERI, 1999). 
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FIGURA 3.6: Dante e Virgílio no Inferno 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

Na continuidade da história, podemos perceber que surge uma nova guia: Beatriz. Ela 

o guia na terra para encontrar o paraíso no céu. Para Dante, Beatriz é a pessoa mais importante. 

Ela simboliza o amor divino e a religiosidade. Também é Beatriz que chama Virgílio para guiar 

Dante para fora da selva, o que simboliza a criação de elos (ALIGHIERI, 1999). 
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FIGURA 3.7: Dante e Beatriz 

Fonte: Google Imagens (2020). 
 

Temos os aspectos masculinos e femininos empregados no símbolo do mentor (ou 

guia). As características da razão e intelecto na figura de Virgílio e amor e religião (ou 

civilização no contexto de Dante) na figura de Beatriz.  

 

3.1.4 As pesquisas sobre o mentoring 

 

Um dos primeiros autores a descrever o mentoring é Levinson et. al (1978). O 

mentoring seria uma experiência significativa de vida em que homens de meia idade teriam a 

necessidade de transmitir seus conhecimentos para pessoas mais jovens para que atingissem ou 

ultrapassem suas próprias realizações. (BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018; 

LEVINSON, et. al 1978). A visão de Levinson et. al (1978) se aproxima do conceito de 

generatividade da fase adulta de Erik Erikson. Para além da necessidade de ensinar seus 

próprios filhos, os adultos podem sentir preocupações altruístas de ensinar outros jovens. Esse 
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movimento tem o objetivo de fundir o próprio ego com o ego de um terceiro, para que não se 

perca (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015). 

 
Para o adulto maduro, essa motivação não é meramente uma obrigação ou 
uma necessidade egoísta, mas um impulso evolutivo de contribuir para as 
gerações posteriores E também a assegurar a continuidade da sociedade 
humana (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015 p. 157-158). 

 

O construto clássico ou primário de mentoring é compreendido como uma relação de 

desenvolvimento de longa duração em que os mentees recebiam ajuda na carreira e apoio 

psicossocial de gerentes sêniores (WHITELY; COETSIER, 1993). A partir das pesquisas de 

Levinson et. al (1978), Kram (1985) desenvolveu um dos trabalhos mais relevantes sobre o 

mentoring e notoriamente tem sido uma autora clássica da definição deste construto. Kram 

(1985) realizou um estudo qualitativo na exploração de pares de mentores, sobre o que hoje 

conhecemos por mentoring informal. Esse conceito diz respeito a relações de mentoring 

estabelecidas espontaneamente como relacionamentos individuais de atração mútua, onde o 

mentor e o mentee se identificam e se relacionam para o desenvolvimento da carreira e apoio 

psicossocial do mentee.  

A partir deste trabalho, inúmeras discussões sobre modalidades de mentoring 

surgiram: mentoring por pares, mentoring de supervisão, mentoring virtual ou e-mentoring, 

mentoring de equipes e constelações de relacionamentos, numa preocupação conceitual das 

relações de mentoring. Isso dificultou a convergência das pesquisas de mentoring pela 

pluralidade das bases conceituais e os formatos utilizados. Talvez, nesse sentido se faça 

importante o conceito de Kathty Kram em que o mentoring é definido como um relacionamento 

de desenvolvimento entre um indivíduo menos experiente (o mentee) e o indivíduo mais 

experiente (o mentor) (ALLEN et al., 2017).  

As tarefas do mentoring são categorizadas como aprimoradoras de carreiras e 

psicossociais. Psicossociais, pois incentivam a autoimagem do mentee e lhe proporcionam 

amizade, aconselhamento, confirmação de relacionamento e modelagem de papéis. 

Aprimoradoras de carreira, porque oferecem patrocínio, treinamento, desafios e aumento da 

visibilidade do mentee (STEEL; LÄMSÄ; JYRKINEN, 2019). 

Kram (1985) propôs teoricamente que o mentoring teria quatro fases: o início, o 

cultivo, a separação, e a redefinição da relação. As primeiras pesquisas empíricas sobre essa 

teoria só foram realizadas no final dos anos 90 por Chao (1997). A compreensão dessas fases 

implicaria num conhecimento de quais seriam os aspectos da junção do mentor e mentee 
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(início), do surgimento e desenvolvimento da relação (cultivo), o fim da relação (separação) e 

uma possível redefinição. Esses estudos compreenderam que o mentoring teria tanto aspectos 

positivos como negativos. Esses achados foram baseados nos depoimentos de mentores e 

mentees. Os mentees apontaram conflitos de valores, personalidades, estilos de trabalho e 

negligência do mentor como aspectos negativos, enquanto os mentores relataram sobre o baixo 

desempenho, falta de vontade para aprender, falta de confiança e comportamentos de 

autossabotagem dos mentees (ALLEN et al., 2017). 

Concomitantemente às pesquisas de Kram (1980) sobre o mentoring informal, 

algumas empresas americanas começaram a desenvolver programas formais de mentoring no 

intuito de desenvolver jovens talentos. David Clutterbuck, baseado em Kram (1980), começou 

a desenvolver pesquisas tendo como foco o mentoring formal, em programas europeus e 

internacionais. Estes, juntamente com demais autores, contribuíram para o desenvolvimento de 

um construto de mentoring para que fosse possível uma teoria e prática com uma menor 

diferença cultural entre os modelos de patrocínio (americano) e desenvolvimento (europeu). 

(BLACKMAN; KON; CLUTTERBUCK, 2018). 

Sugiram assim, nichos de atuação do mentoring: negócios, comunidade e educação. O 

mentoring aplicado a negócios teve como motivador o desenvolvimento e retenção de talentos 

nas organizações; enquanto na comunidade, procurou integrar a reabilitação e inclusão de 

minorias, como, por exemplo, ex-infratores. Por fim, na educação, o mentoring teve como 

objetivo a inclusão de novos professores, principalmente mulheres, como também alunos 

doutorandos ou menos favorecidos em questões sociais (BLACKMAN; KON; 

CLUTTERBUCK, 2018). 

 
Seja qual for o contexto, explorar e utilizar a sabedoria antiga para a liderança 
futura, juntamente com consideração do modelo de liderança relacional por 
meio de mentoria, tem o potencial de expandir a compreensão e obter sucesso 
implementação de proposital, transformacional mudança. A sabedoria antiga 
do mentor ajudará a cultivar líderes de amanhã (EARLY, 2020). 

 

O modelo de patrocínio tem trazido implicações sobre o avanço das carreiras dos 

mentees. Em virtude dos relacionamentos nem sempre serem positivos, os julgamentos e 

avaliações dos mentores podem influenciar o avanço dos mentees quando estes estão dentro da 

mesma organização, sendo essa influência tanto positiva como negativa. Diante disto, o avanço 
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de programas como o e-mentoring, possibilita uma relação próxima e distante, pois o mentor e 

mentee não ocupam os mesmos departamentos ou organizações. Outras preocupações foram 

levantadas, como a combinação de perfil entre mentees e mentores (SINGLE; SINGLE, 2005). 

Outro aspecto interessante apontado por Blackman, Kon e Clutterbuck (2018) é o 

apoio do mentoring ao processo de indigenização. O mentoring se mostrou eficaz na 

substituição de expatriados por talentos locais, buscando a integração da comunidade local na 

organização em substituição de colaboradores de outros locais.  

O resultado do mentoring pode ser percebido não só pelo tempo e treinamento, mas 

também pelas expectativas que mentor e mentee tinham um pelo outro. As imagens 

predominantes do processo podem impedir que mentor e mentee vejam as características 

individuais de cada relação pela expectativa do modelo padrão de mentoring (NORMAN; 

FEIMAN-MEMSER, 2005). Quanto melhor as expectativas dos mentores sobre os mentees, 

melhores serão os resultados dos mentees. Essa relação foi nomeada de efeito pigmeu 

(FERNÁNDEZ-CANO, et al., 2012). 

Por se tratar de uma relação que se aproxima da paternidade/maternidade, as questões 

de autoridade, conflito, a responsabilidade pelo crescimento (criação), o respeito, são aspectos 

presentes nessa relação (LAGEMAN, 1986). Podemos perceber que a relação do mentoring 

formal se apresenta como uma combinação artificial, por isso pode apresentar uma relação 

menos natural em comparação com pais ou terapeutas. Mesmo sendo menos natural, ela ainda 

incita as mesmas características de tais relações. Neste sentido, relações dependentes podem 

trazer prejuízos para o desenvolvimento do mentee, assim como as negligentes (GOLDNER, 

2017). 

Eby e Allen (2002) apresentaram o conceito do lado sombrio das relações interpessoais 

íntimas como compreensão do fenômeno do distanciamento, comportamento de manipulação e 

ajustes da relação. Outro aspecto negativo na relação é a falta de conhecimento e 

disfuncionalidade do mentor quanto ao seu papel.  

Colley (2003) ressalta a discussão sobre os contextos sociais, econômicos e políticos 

da atuação do mentoring. Por ser uma relação entre duas pessoas, modelos muito prescritivos 

ameaçariam o sucesso do processo pela rigidez, na medida em que processos muito soltos 

trariam desinteresse e falta de importância para o desenvolvimento da relação.  

Definições mais recentes do construto do mentoring apresentam novas possibilidades 

como, por exemplo, o mentoring reverso. Nesse formato, o mentee é quem proporciona a 

aprendizagem do mentor. O aspecto da relação recíproca é explorado nesse tipo de mentoring 
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que tem ganhado espaço pelo crescente número de funcionários de gerações mais recentes nas 

organizações. Eles apresentam uma visão de inovação e novas formas de aprendizagem. 

Importante especificar que a natureza dessa relação se dá pela presença de duas gerações 

diferentes no processo de mentoring. (GÜNDÜZ; AKSIT, 2018). 

Com objetivo de sintetizar as pesquisas apontadas por Allen e colaboradores (2017) 

em sua revisão de literatura sobre o mentoring, propomos olhar a FIGURA 3.8: 

 
FIGURA 3.8 A literatura científica sobre o mentoring 

Fonte: adaptado de ALLEN et. al. 2017, p. 326. 
 

Inicialmente, temos a necessidade de compreensão do que se trata o construto do 

mentoring, documentar seus resultados e conhecer os aspectos da relação para melhorá-la. O 

mentoring ainda se dava de maneira informal e não era incentivado como estratégia das 

instituições. Surgiu então o interesse no avanço da carreira de mulheres e minorias, na aplicação 

do mentoring para esses públicos de mentees. Esses tipos de mentoring foram denominados de 

mentorings diversos, pelo objetivo de inclusão da diversidade. Houve também o início da 

formalização dos programas de mentoring. As pesquisas tinham como base de dados os 

depoimentos de mentees.  

Nos anos 90, as pesquisas se direcionaram para os benefícios provindos do mentoring, 

as fases do processo e a diversidade de formatos e objetivos. O foco das pesquisas passou a ser 

sobre o papel e o desempenho do mentor no processo, assim como as características individuais 

de mentores e mentees. Houveram muitas publicações acerca da aplicação do mentoring formal 
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em comparação ao informal, comparações com relação a gênero, etnia, orientação sexual, entre 

outras características.  

No início dos anos 2000, a aplicação do mentoring foi amplamente difundida nos 

contextos organizacionais, educacionais e sociais, principalmente os juvenis. Essas abordagens 

aumentaram as possibilidades e perspectivas do mentoring, como também sua 

multidisciplinariedade. Os programas formais foram os mais evidenciados nas pesquisas, pois 

eram constituídos nos contextos com maior incidência e eram explícitos. As pesquisas mais 

recentes deram espaço para a multidisciplinaridade, a consolidação do conhecimento no tema, 

manuais e orientações sobre a aplicação do mentoring em diversos contextos.  (ALLEN, et al., 

2017). 

Houve um foco de pesquisa para a aprendizagem na relação do mentoring, como 

socialização da aprendizagem, por exemplo. Tendo como pressuposto que o objetivo do 

mentoring é transmitir conhecimento, habilidades, sabedoria, a aprendizagem foi estudada por 

vários ângulos, dentre eles no nível organizacional (ALLEN, et al., 2017). Este assunto tratamos 

com maior aprofundamento no capítulo 4. 

 

3.1.5 Aspectos do mentee 

 

Até então, conhecemos três histórias primordiais resultadas da revisão de literatura e 

o que tem sido pesquisado com relação ao mentoring desde o surgimento do termo até 

momentos mais recentes. O objetivo neste momento foi compreender os aspectos do mentee 

apresentados nos textos que já foram citados na constituição de uma síntese compreensiva. 

Esses aspectos foram necessários para as próximas etapas da pesquisa. 

Fica explícito que o mentee tem algo a aprender. Ele também tem uma missão a 

cumprir, pois o destino de alguns ou de muitos depende dele. O mentoring se apresenta como 

uma jornada, com desafios, dificuldades e possibilidade de triunfo. O mentee é acompanhado 

por um mentor que tem por objetivo apoiá-lo na jornada, mesmo que haja limitações nesse 

apoio.  

A epopeia de Gilgamesh apresenta o mentor como masculino, de poder igual ao 

mentee. Esse masculino foi civilizado pela prostituta sagrada. O papel da prostituta sagrada é 

uma herança da sociedade matriarcal, onde a sexualidade desta prostituta se relacionava 

integralmente com a sua espiritualidade, nos tempos antigos sexualidade e espiritualidade eram 
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uma unidade e não contradição como nos tempos atuais (QUALLS-COBERT, 1990). Houve 

então uma intenção de civilização do mentor para que este pudesse civilizar o mentee.  

Gilgamesh é um rei problemático. Por ser forte e rei, ninguém podia com sua força e 

poder. O povo clama para que o divino resolva essa situação. Neste caminho, temos o mentee 

como alguém que precisa se submeter a um processo de civilização. Os processos de 

conhecimento podem se apresentar de forma implícita no processo de civilização, pelo 

conhecimento ser constituinte do processo civilizatório.  

Na Odisseia, Atena se apresenta como deusa da sabedoria e da guerra. A deusa é 

considera símbolo da educação, cidade, cultura, carreira e profissão, competição, 

intelectualidade, rebeldia e lógica masculina. Como característica principal, a civilização se 

apresenta como um complexo das características citadas. (WOOGLER; WOOGLER, 2007). 

Os aspectos femininos estão ausentes no mentoring entre Mentor e Telêmaco, a não 

ser pela própria presença de Atena. Todavia, mesmo sendo uma deusa, Atena representa mais 

as características masculinas que as femininas. A civilização proposta por Atena pode ser 

compreendida como uma repressão ou controle da sociedade patriarcal. Isso é exposto pelas 

críticas feministas citadas por Burrel (2018). 

 
Em Atena encontramos repetidamente aquela que provavelmente é a mais 
dolorosa chaga dentre as que todas as seis deusas foram obrigadas a sofrer 
para acomodar a supremacia do espírito patriarcal. Pois Atena está condenada 
a ser crucificada em pares de opostos: mente-corpo, espírito-matéria, cultura-
natureza (WOOGLER; WOOGLER, 2007, p. 66). 

 

Esta visão se aproxima do que Bakos e Pozzer (1998) apresentaram como arquétipo 

de Gilgamesh. Os aspectos presentes eram adaptação, oscilação de instinto e civilização, 

humano e divino; e a aquisição de um papel de destaque social.  

Telêmaco se apresenta como um jovem que precisam cumprir uma missão desafiadora. 

A ajuda divina foi a compensação que aparece como possibilidade de sucesso. Somente ele 

poderia influenciar seu pai a retornar para o reino. Temos uma hipótese de que o mentee é a 

pessoa indicada num contexto para o cumprimento de missão ou jornada.   

Na Divina Comédia, Dante desafia o que ninguém antes havia conseguido fazer. Ele 

desce vivo ao inferno, vai até o céu e consegue ver a Deus. Neste sentido, o mentee é submetido 

a experiências inovadoras ou que desafiam os limites possíveis até então.  
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O mesmo acontece com Gilgamesh ao enfrentar bestas ameaçadoras, impossíveis de 

serem derrotadas (SERRA, 1985). A missão impossível de Telêmaco poderia ser descrita como 

a manutenção do reinado de seu pai Odisseu em sua ausência.  

A superação é o resultado esperado como o sucesso do processo de mentoring. Ao fim 

do processo, esperamos que o mentee seja uma pessoa transformada em comparação a si mesmo 

antes do processo. Podemos indicar a hipótese de que o mentee é implicado num processo de 

desenvolvimento da personalidade. 

Estas reflexões surgidas a partir da revisão de literatura foram basilares para o 

avançado da dissertação na compreensão do objeto da pesquisa: o mentee. Estes caminhos 

foram novamente explorados na análise dos dados coletados na pesquisa, na construção de 

categorias de análise e compreensão do símbolo do mentee.  
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4 O MENTORING NO CONTEXTO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

4.1 A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

O conceito de aprendizagem organizacional (AO) tem sua gênese na literatura de 

gestão do conhecimento e, desde então, algumas definições têm sido construídas para defini-lo. 

Em muitos desses conceitos, podemos perceber a adaptação como uma característica atribuída 

às organizações em busca de ajustamento às mudanças do contexto social (DEWAH; 

MUTULA, 2016). 

As primeiras citações do termo surgiram na década de 1960, com a aprendizagem 

enquanto uma estratégia adaptativa das organizações. Existiam então, duas abordagens nas 

pesquisas da área: enfoque individual-cognitivista; e o enfoque socioprático (QUADRO 4.1). 

O primeiro, baseia-se numa perspectiva de que o conhecimento é de alguém, ou seja, há posse 

do conhecimento, em que é possível sua codificação, transferência e armazenamento. Enquanto 

o segundo, considera que a aprendizagem ocorre nas interações sociais, no trabalho cotidiano. 

São significados compartilhados, cultura, onde o conhecimento é tácito e explícito (ALMEIDA; 

SOUZA-SILVA, 2015). 
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Quadro 4.1: Abordagens da aprendizagem organizacional e seus elementos 

Fonte: ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015, p. 315. 
 

No QUADRO 4.1, temos uma organização das abordagens individual-cognitivista e 

socioprática a partir de alguns olhares: disciplina mais influente; concepção do conhecimento; 

espaço do aprendizado; locus do aprendizado; transmissão do conhecimento; e modalidades 

representativas. Destacamos o mentoring como uma modalidade representativa da abordagem 

socioprática na aprendizagem organizacional, algo que discutiremos no próximo tópico. 

 
A aprendizagem organizacional, entretanto, ganhou popularidade a partir da 
década de 1990, com Peter Senge, que formulou o conceito de Organizações 
Aprendizes (Learning Organizations). Para ele, uma organização de 
aprendizagem seria aquela que se preocuparia em conceber sua estrutura, sua 
estratégia e sua cultura com vistas em fomentar a capacidade de aprender de 
seus profissionais (SENGE, 2001). Senge (2001) ainda advoga que, para 
consolidar a aprendizagem organizacional, são necessários indivíduos 
autônomos, que saibam questionar a própria ação, aprendendo com a 
experiência e reconstituindo o sentido de sua ação diante de novas situações 
(ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015, p. 384). 

 

A AO incorpora ao seu conceito a aprendizagem em nível de indivíduo, coletivo 

(equipes) e social (cultura) e se apresenta enquanto uma capacidade dinâmica. Por mais que 

parece ousado dizer que uma organização possa aprender já que por muito tempo essa condição 

era exclusivamente humana, e assim permanece para alguns autores, a aprendizagem 
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organizacional se mostrou observável através de estudos tanto teóricos quanto empíricos em 

que as organizações criam, transferem, armazenam e descartam conhecimento (MCMILLAN, 

2016). 

Desde então, a AO passou a ser componente relevante na estratégia organizacional em 

busca de sobrevivência, adaptação e competitividade das organizações em geral. Alguns autores 

ainda sustentam a sua relevância quanto ao desempenho organizacional.  Shaw e Perkins (1994) 

apresentam que a AO se refere a capacidade que uma organização possui de aprender com a 

sua própria experiência e a experiência de outros, alterando o seu conhecimento (apud 

ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015). Para tal, os modelos de aprendizagem que sustentam essa 

teoria se baseiam nas práticas sociais de conhecimento, nas experiências e práticas do trabalho 

(ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2015). 

 
A aprendizagem organizacional é fortalecida ao criar mais significado privado 
para os indivíduos estruturas acessíveis a outros, para que as estruturas de 
significado possam ser testadas e potencialmente alterado (Dixon, 1994). 
Estruturas de significado se referem à organização da experiência que é 
construída na memória de trabalho e armazenada na memória de longo prazo 
do indivíduo (ALLEN et. al, 2009). 

 

A AO se apresenta como uma área multidisciplinar composta pela psicologia, 

sociologia, antropologia, administração, economia, entre outras, ao passo que novas 

perspectivas vêm surgindo (DEWI; DWIATMANDJA; SUHARTI, 2019). 

 
Resultados de pesquisas anteriores provaram que a aprendizagem 
organizacional faz com que as organizações adquiram conhecimento, em que 
o aprendizado se torna parte dos métodos, mecanismos e processos da 
organização em organizações que aprendem (DEWI; DWIATMANDJA; 
SUHARTI, 2019). 

 

Esse processo se torna contínuo. A organização permanece em aprendizagem, na 

melhoria contínua de seus processos, na possibilidade de inovação, adaptação ao mercado, 

melhoria do conhecimento e compreensão. A organização por si só se torna um objeto 

aprendido, encontra novos caminhos e prevê situações que poderiam causar a sua extinção 

(DEWI; DWIATMANDJA; SUHARTI, 2019). 
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Um framework de aprendizagem organizacional apresentado por Crossan et. al (1999), 

denominado framework dos 4i, apresenta o processo de aprendizagem organizacional em 

quadro fases: intuição, interpretação, integração e institucionalização.  Esse processo se divide 

em três níveis: individual, grupal e organizacional. No QUADRO 4.2, apresentamos os níveis, 

processos, entradas e saídas (do processo) e a determinação: 

 

 
Quadro 4.2: Aprendizagem Organizacional e Determinação do Processo. 

Fonte: DEWI; DWIATMANDJA;SUHARTI, 2019, adaptado de CROSSAN et. al, 1999, p. 52. 
 

A partir do QUADRO 4.2, podemos compreender que existem dois processos em nível 

individual: intuição e interpretação. A intuição é um processo que ocorre no subconsciente 

(inconsciente) do indivíduo. Pode ser compartilhada em forma de metáforas, imagens, 

experiências. Já a interpretação já se manifesta com o uso da linguagem, do diálogo. O 

indivíduo pode explicar suas ideias, insights e ações. No nível de grupo, temos a integração. 

Esta ação se apresenta de forma coletiva. Há intencionalidade de compreensão de outros para a 

compreensão mútua entre os indivíduos. Por fim, em nível organizacional, temos a 

institucionalização. Esse processo diz respeito a validação e apropriação formal da 

aprendizagem pela organização (DEWI; DWIATMANDJA; SUHARTI, 2019). 

Destacamos o mentoring no processo de integração pela relação que se tem com a 

dissertação e como ele pode ser abordado quando nos referimos à AO. Ao ponto que se encontra 

em nível individual, o mentoring se apresenta com uma ponte entre o conhecimento em nível 

individual com o conhecimento em nível organizacional. 
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4.2 O MENTORING E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

O mentoring é uma modalidade, ou compõe um processo, de aprendizagem 

organizacional (DEWAH; MUTULA, 2016; OLIVEIRA NETO, SOUZA-SILVA, 2017).   

Como vimos, o mentoring se apresenta a partir da abordagem socioprática que compreende a 

aprendizagem enquanto processo, trocas de significados e conhecimento. Outras práticas nesse 

mesmo campo epistemológico seriam as comunidades de prática, os treinamentos práticos e as 

interações casuais (DOS-SANTOS et. al, 2015; OLIVEIRA NETO, SOUZA-SILVA, 2017).  

 
Uma das modalidades que tem se tornado crucial no processo de 
aprendizagem organizacional é a mentoria (SOUZA-SILVA, 2007; 
GUEIROS, 2012; DOS-SANTOS, et al., 2015). Observa-se que as mentorias 
estão presentes em muitos programas de educação corporativa e 
desenvolvimento humano nas organizações (SWAP et al.., 2001; ENSHER; 
MURPHY, 2011). Por exemplo, aproximadamente 70% das 500 maiores 
empresas dos Estados Unidos oferecem algum tipo de programa formal de 
mentoria para os seus funcionários (GUTNER, 2009). O interesse e a 
quantidade de pesquisas acadêmicas em torno do tema são bastante 
significativos na literatura internacional e na nacional (LESTER et al., 2011; 
GUEIROS, 2012) (OLIVEIRA NETO, SOUZA-SILVA, 2017, p. 61). 

 

Petersen et. al (2018) relatam em sua pesquisa a ausência de investigações sistemáticas 

que possibilitariam a relação em entre o mentoring e a aprendizagem organizacional. Embora 

alguns autores tenham pesquisado essa relação, elas possuíram um enfoque no desenvolvimento 

do indivíduo. Como resultado da pesquisa proposta pelos autores, o mentoring contribuiu para 

um desenvolvimento mútuo de impacto sistêmico sobre os indivíduos e o sistema que 

compunham. O mentoring se provou uma prática de impacto organizacional na aceleração e 

melhoria de processos, criação de redes, sensibilização de gênero, diálogos intergeracionais e 

cultura de liderança (MASLEN, 2014; LYMAN; COWAN; HOYT, 2018).  

Allen et. al (2009) apresentaram um estudo sobre os impactos organizacionais do 

mentoring em nível organizacional. Os resultados demonstraram a relação do mentoring com o 

desempenho organizacional. A criação de um ambiente social positivo facilitador da eficácia 

organizacional teria sido a base para tal conclusão. Houve também a apresentação da relação 

explícita do mentoring e de aprendizagem organizacional que, apesar de se apresentarem como 
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fluxos isolados um do outro em pesquisas, poderiam gerar novos importantes insights e futuras 

pesquisas para a AO. 

A facilitação das relações de mentoring nas organizações poderiam ser ponto de 

partida de um processo de mudança organização que levaria aos resultados da AO, resultados 

esses, descritos como vantagem competitiva sustentável. O impacto do mentoring pode ser 

profundo (ALLEN et. al, 2009) 

 
Nossos resultados sugerem que o mentoring é uma ferramenta que pode 
garantir que esse tipo de vantagem competitiva organizacional ocorre (Kram 
& Hall, 1996). No entanto, é importante observar que nossos dados sugerem 
que o mentoring está relacionada a um clima que promove a aprendizagem, 
mas eles não nos informam sobre a medida em que os indivíduos adquiriram 
novas habilidades como resultado do mentoring (ALLEN et. al, 2009, p. 1123) 

 

Podemos considerar que o mentoring faz intersecção com a aprendizagem 

organizacional, mas não está compreendido nela. Os impactos com relação a carreira, 

confiança, segurança, rede de contatos, motivação e relações pessoais faz com que 

compreendamos o mentoring para além da aprendizagem organizacional. Trata-se de um 

desenvolvimento do colaborador enquanto indivíduo. Entretanto, uma grande parte dos 

resultados do mentoring estão compreendidos na aprendizagem organizacional. A expansão do 

conhecimento, desde processos instintivos, intuitivos, imaginativos, até às regras práticas, 

conhecimentos específicos e orientações para o trabalho (MCMILLAN, 2016). 

McKevitt e Mashall (2015) chamam a atenção para os cuidados da organização com 

relação ao processo de institucionalização. Em sua pesquisa, notaram uma omissão em nível 

organizacional na incorporação da aprendizagem de outros níveis proporcionadas pelo 

mentoring.  

 
Embora os estudos iniciais do fenômeno mentoring confundam o indivíduo 
com os níveis de análise (por exemplo, Hale, 2000; Singh et al., 2002) a 
literatura de pequenas firmas historicamente ignorou o nível organizacional. 
Por exemplo, este último apenas emprega relutantemente estruturas de 
aprendizagem organizacional, uma vez que foram desenvolvidas para grandes 
empresas [...] No entanto, pesquisas futuras sobre mentoring de pequenas 
empresas devem distinguir entre processos e habilidades em vez de 
simplesmente esperar o último (MCKEVITT; MASHALL, 2015, p. 275). 

 

Essa compreensão é relevante uma vez que a aprendizagem organizacional tem suas 

pesquisas direcionadas para os processos, enquanto o mentoring tem como objetivo o 

desenvolvimento de competências, ou habilidades, como os autores citam. Sendo assim, 
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podemos compreender os processos de mentoring como processos de aprendizagem 

organizacional, ao invés de avaliar somente seu impacto nos indivíduos, avaliaríamos o impacto 

na organização.  

Para Witry, Patterson e Sorofman (2013), os processos de aprendizagem 

organizacional ocorrem de forma proximal aos processos de mentoring. Na FIGURA 4.1, temos 

a avaliação do modelo formal de mentoring que os autores desenvolveram em sua pesquisa. 

 

 
FIGURA 4.1: Avaliação do modelo formal de mentoring na educação farmacêutica  

Fonte: Adaptado de WITRY; PATTERSON; SOROFMAN, 2013, p. 661. 
 

Neste modelo, podemos notar a semelhança dos processos do mentoring em relação 

ao framework dos 4i’s. A experiência direta, a experiência de interpretação e memória 

organizacional são descritos como resultados do mentoring em relação à AO. Esses resultados 

são também feedbacks para os antecedentes do programa e para a definição do processo de 

mentoring. Observamos um processo de melhoria constante e de resultados para mentees, 

mentores e organização.  

Em conclusão, consideramos explícita a relação entre o mentoring e a aprendizagem 

organizacional. Enquanto revisão de literatura, as pesquisas encontradas mostraram diferentes 

olhares desta relação, dependente, interdependente, relacionada, distante, todavia, para a 



86 

 

compreensão nesta dissertação, consideramos na visão do mentoring como possibilidade 

formadora da construção de uma aprendizagem organizacional; mentoring como ligação 

entre os processos de aprendizagem de grupo e organizacional; e a aprendizagem 

organizacional como feedback para a melhoria dos processos de mentoring. 
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5 O PROCESAMENTO SIMBÓLICO-ARQUETÍPO 

 

Neste capítulo, realizamos a compreensão dos dados apreendidos através dos relatos 

de experiência e desenhos. Com intuito de preservar a identidade das respondentes e em 

analogia a experiência simbólica-arquetípica desta dissertação, nomeamos as mentees a partir 

de quatro deusas da mitologia grega. São elas: Afrodite, Artêmis, Deméter e Hera. Esta 

divisão possibilitou expressar a vivência individual e posicionamento de cada mentee em seu 

processo de mentoring.  

Os relatos de experiência são compreendidos como reveladores dos aspectos 

conscientes das participantes. Conscientes, pois são relatos a partir de uma escrita de em texto 

estruturado a partir da lógica do ego de cada mentee. 

Sobre os desenhos, compreendemos como reveladores dos aspectos inconscientes, 

pois se apresentam como uma projeção do ego da mentee. 

 

5.1 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

Os primeiros dados analisados nesta dissertação foram originados a partir de relatos 

de experiência. Foram ao todo 20 relatos de experiência lidos e categorizados em três classes 

de análise definidos pelo autor: processos organizacionais; percepção negativa da experiência; 

percepção positiva da experiência. Ao nos referirmos a processos organizações, mencionamos 

as mudanças e alterações que surgiram a partir da mentee na organização. Sobre as percepções 

negativas, tratamos a análise de sentimentos e situações quais as mentees descreveram como 

desafios ou sofrimentos na experiência. Já as percepções positivas foram as experiências quais 

demonstram superação, felicidade e desenvolvimento na visão das mentees. 

Dentro de cada nível de análise, trouxemos as analogias e discrepância das quatro 

visões. Esse processo objetivou buscar pontos comuns e relevantes na experiência de mentees 

com objetivo de relacioná-los posteriormente com os símbolos investigados na literatura.  
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5.1.1 Processos organizacionais 

 

A partir das condições conhecidas por cada mentee nos contextos nos quais foram 

inseridas, alguns processos organizacionais foram iniciados. Esses processos são 

compreendidos aqui como mudanças, alterações em processos da organização que foram 

incitados pela presença e atuação na mentee no trabalho.  

A primeira mentee compreendida foi Deméter. A leitura de seus relatos possibilitou a 

compreensão de quatro processos organizacionais provocados por sua atuação, conforme 

FIGURA 5.1: 

 

 
FIGURA 5.1: Processos Organizacionais - Deméter 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Deméter se deparou com processos que não eram realizados em seu novo local de 

trabalho. Em sua carreira, havia aprendido que alguns processos necessitavam serem feitos, 

todavia, não eram executados pelos novos colegas. Em contato com sua pessoa mentora, esta 

apresentou sua opinião sobre a não-execução daquelas atividades. Não satisfeita, Deméter 

buscou o setor responsável pela atividade, assim, pode compreender que era facultativo sua 
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realização. Tratava-se de uma atividade que possibilitaria uma gestão interna mais efetiva. 

Deméter e sua pessoa mentora puderam conversar e compreender se realizariam a atividade. 

Essas atividades foram realizadas, mesmo não sendo obrigatórias, os colaboradores 

puderam compreender a importância de fazer gestão sobre elas. 

Novas vivências de atividades foram possibilitadas a Deméter durante o programa de 

mentoring.  Novos conhecimentos, novos procedimentos foram possíveis a partir das vivências 

do programa.  

 
“Eu nunca havia feito estorno, então pesquisei na Rede Colaborativa, no 

autoatendimento e encontrei um manual explicando o passo a passo, 
aproveitei e compartilhei o material com as demais Trainees.” Deméter 

 

Houveram situações em que Deméter pode sugerir melhorias que impactaram 

positivamente as rotinas organizacionais, em que ganharam tempo pela agilidade dos novos 

processos. Ela sentiu-se participante de mudanças. Essas mudanças geram possibilidade de 

Deméter sugerir aos colegas oportunidade de aprender novas atividades e melhorar o uso de 

seu tempo, inclusive sendo protagonistas na gestão do próprio tempo e carreiras.  

 
“As melhorias que eu sugeri no setor foram implantadas. Foi instalado uma 

tomada nos cash’s e agora temos uma máquina contadora lá, ajudou muito 
nas conferências. Estamos conseguindo aproveitar o tempo ocioso, as colegas 
do setor estão envolvidas em outras atividades da agência, sempre que não 
tem movimento nos caixas elas estão auxiliando na cobrança, digitalização 
de documentos para o GED.” Deméter 

 

A partir de uma ideia, Deméter conseguiu ampliar a contribuição dos colaboradores 

de sua equipe para demais áreas da organização. Essa alteração ampliou as possibilidades de 

atuação desses colaboradores e o impacto da ajuda deles sobre demais rotinas da organização.  

A mentee Hera apresentou impacto a partir de três processos organizacionais, 

conforme FIGURA 5.2: 
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FIGURA 5.2: Processos Organizacionais - Hera 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

 

Hera pode participar conjuntamente de sua pessoa mentora da reestruturação de 

atividades de sua equipe. Sua pessoa mentora se queixa de falta de tempo e pessoas para que 

essas atividades fossem feitas e, a partir da presença de Hera, isso foi possível.  
 
“[...] realizamos uma reunião com os colegas da área administrativa da 
agência, onde sugerimos aos mesmos um rodízio entre as tarefas de todos. 
Sugerimos que a D. realize as atividades de tesouraria, G. aprenda e 
desenvolva as atividades e rotinas do administrativo e quando a F. retornar 
das férias, iremos conversar com ela para ela ficar com o atendimento no 
caixa, caixas eletrônicos e malotes. Futuramente a ideia é realizar o rodizio 
novamente entre os colegas. Com esta ação, acreditamos que poderemos 
melhorar o entendimento de todos com as rotinas, melhorar os fluxos e 
entregas nos próximos meses, bem como melhorar o espirito de equipe de toda 
a área administrativa da agência.” Hera 

 

Uma dificuldade encontrada por Hera que se transformou em uma oportunidade foi a 

ausência de explicitação de conhecimento de orientações sobre processos da organização. 

Quando em uma oportunidade buscou conhecimento sobre um processo, se deparou com a 

situação de que a orientação padrão para o processo seria a orientação oral por parte do 
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responsável. A partir dessa dificuldade, Hera propôs a formalização do processo para que outras 

pessoas pudessem realiza-lo a partir da leitura de um documento.  

 
“[...] nesse ponto, ficou bastante difícil, pois os procedimentos padrões só 

estão alocados com um assessor da Cooperativa e não há documento ou local 
nenhum para ser pesquisado como esses procedimentos devem serem feitos 
[...] incluí com minhas palavras o processo todo [...]” Hera 

 

Outro ponto trazido por Hera foi a abertura para sugestões que estar no papel de uma 

mentee proporcionou. Ela relatou que em suas experiências anteriores não sentia que tinha essa 

abertura e, a partir dessa experiência, sentiu que era ouvida e bem-vinda ao trazer sugestões. 

Quando se refere a “Sureg”, ela usa uma abreviação de Superintendência Regional que, neste 

contexto, é o local onde os especialistas regionais, diretoria e presidência trabalham.  

 
“Tive várias conversas com vários colegas das áreas da Sureg, e isso ajuda 

muito. Acredito que estou tendo uma abertura bem boa de expor sugestões, 
coisa que não possuía antes.” Hera 

 

Artêmis, nossa terceira mentee, apresentou impacto em três processos organizacionais 

conforme FIGURA 5.3: 
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FIGURA 5.3: Processos Organizacionais - Artêmis 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Artêmis, a partir de seus conhecimentos adquiridos, compartilho-os com a sua gestão 

em busca de compreender como poderiam atuar em algumas questões da organização, na 

tomada de decisão. Ao compartilhar com sua pessoa gestora, ela conseguia compreender a 

opinião dela e sugerir mudanças. 

 
“Os procedimentos de gestão estrutural, são vistos por mim, e conforme 

necessidade e oportunidade vou compartilhando os acontecimentos com a 
[..], e solicito sua opinião ou ideias para solucionar as demandas do dia a 
dia.” Artêmis 

 

Devido as particularidades de gestão e mudanças de pessoas que o contexto de Artêmis 

tinha, ela realizou o mapeamento de férias e compensação de banco de horas de todos os 

colaboradores junto com sua pessoa gestora. O objetivo dessa ação foi reduzir as alterações e 

ter o contexto geral das pessoas para que fosse centralizado em Artêmis essa atribuição perante 

toda equipe. Devido à proximidade de Artêmis da equipe, isso facilitou que ela conhecesse as 

situações e optasse pela decisão mais assertiva.  

 
“Conversamos e realizamos o mapeamento das datas em uma planilha, antes 

de realizar a efetivação em sistema, de modo a não ocorrer, que mais de um 
colaborador esteja de férias no mesmo período.” Artêmis 
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Artêmis descreveu que houve abertura para sugestão e opiniões que levaram alteração 

de processos. Essas mudanças proporcionaram que ela pudesse responder a algumas questões 

por ter mais proximidade das situações cotidianas.  

 

“[...] solicitei autorização da [...] para responder os processos, e antes de 
votar, compartilhei com [...], dei minha sugestão de votação e a mesma 
acatou. A [...] não está todos os dias na agência, por isso, entendo que este 
acompanhamento dos processos no fluid, é uma maneira de [...] estar “por 

dentro” ou “mais próxima” dos processos e atendimentos do dia a dia da 

agência.” Artêmis 
 

 

A quarta mentee, Afrodite, apresentou impacto em dois processos organizacionais, 

apresentados na FIGURA 5.4: 

 

 
FIGURA 5.4: Processos Organizacionais - Afrodite 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

 

Afrodite trouxe consigo sua experiência e seu jeito de fazer as coisas que logo percebeu 

que era diferente dos processos realizados por sua equipe. Essa situação deixou instigada a 

buscar de fato como as coisas deveriam ser feitas, qual a maneira correta. A partir disto, ela 

alterou os processos de sua equipe conforme a orientação vigente. 

 
“[...] em alguns processos eu aprendi de tal forma e vim fazendo durante o 

tempo todo que estou na instituição, e depois saber que esse processo não era 
feito dessa maneira, gera a sensação de não saber nada do que está fazendo. 
Me questiono onde foi que as informações se perderam, por que será que 
todos não estão fazendo de maneira correta, acredito que seja em não buscar 
a informação por si só, e sim continuar a fazer o que foi repassado por outra 
pessoa, isso me instigou a pesquisar mais sobre qualquer coisa ou processo, 
procurar entender se realmente está sendo feito de maneira correta.” Afrodite 
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O local de trabalho de Afrodite era novo e ainda passava por muitas adequações. Por 

não conhecer muitos contextos diferentes, Afrodite buscava conhecimento nos encontros 

presenciais e discussões com os especialistas para levar conhecimento e adequar processos com 

a equipe. 

 
“[...] encontro para tirar as dúvidas e coletar as informações de outras 
agências, que possam contribuir para os nossos processos aqui nessa 
agência, assim também como tirar dúvidas de alguns processos que talvez 
estejam sendo feito, que a princípio julgo não ter necessidade.” Afrodite 

 

Da leitura e análise dos relatos de experiência, esses foram os impactos sobre os 

processos organizacionais gerados pelas mentees. Buscando analogias e discrepâncias entre 

eles, podemos compreender que todas apresentaram que seus papéis enquanto mentees 

oportunizaram que elas pudessem sugerir e alterar processos na organização. Podemos relatar 

também que elas foram ponte entre o conhecimento e a equipe.  

Sobre as discrepâncias, Deméter teve um impacto maior em pessoas e carreias da 

equipe, enquanto Hera buscou a institucionalização da explicitação de conhecimento de 

processos antes não formalizados. A FIGURA 5.5 buscou evidenciar a relação final entre a 

compreensão dos dados coletados: 
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FIGURA 5.5: Processos Organizacionais - Mentee 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

A análise de analogias e discrepâncias nos permite compreender quais aspectos são do 

núcleo comum de atuação do mentee nas organizações e quais são possibilidades a partir do 

símbolo e as características individuais e/ou ambientais das mentees. 

Esta primeira classe de análise possibilitou compreender quais os aspectos da atuação 

da mentee estiveram diretamente ligados aos processos organizacionais e que impactos foram 

evidenciados.  

 

5.1.2Aspectos negativos da experiência 

 

Deméter relata como aspectos negativos da experiência sentimentos de: angústia, 

ansiedade, medo, dúvida/incerteza e insegurança. Para a mentee, esses sentimentos tiveram 

relação com as situações novas que se apresentaram, dúvidas sobre sua capacidade de executar 

a nova função e sobre as incertezas do seu futuro.  
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“No início a esteira de crédito me deixou um pouco assustada, devido ser uma 
atividade nova para executar, mas ao decorrer dos dias, foi se tornando 
compreensível [...]” Deméter 

 
“Todo fim do mês eu estava naquela angustia e ansiedade em conseguir 
terminar tudo dentro do prazo.” Deméter 
 
“[...] eu ainda não havia trabalhado como gestora de uma equipe, no início me 
sentia um pouco insegura.” Deméter 
 
“Findando o programa de Trainee e o coração começa a acelerar, e as 
perguntas que não querem calar: “Para aonde vou?”, “Consegui extrair tudo 

que preciso?”, “Estou preparada”?” Deméter 
 

Conforme ela foi vivenciando a experiência, esses sentimentos diminuíram e deixaram 

de ser evidenciados. A interação com colegas e com a pessoa mentora contribuíram para que 

ela se sentisse segura e menos ansiosa.  

Hera vivenciou angústia, sensação de estar perdida, resistência dos colegas, tristeza, 

cansaço físico e mental.  

 
“Me senti bem perdida nos primeiros dias, um sentimento estranho de que 
“eu não faço parte (ainda) deste time”. Me senti bastante angustiada, pois 

como os demais colegas não me conhecem eles não têm confiança em vir até 
mim pedir ajuda ou auxilio para qualquer atividade [...]” Hera 

 
“Nos primeiros dias me senti bem deslocada, perdida. Ambiente novo, tudo 
novo, função nova... Parecia que não “era eu”. Alguns dias me senti triste, 

como se não estivesse fazendo o meu melhor.” Hera 
 

“Estava com um cansaço físico e mental bem grande no início do mês. As 

duas primeiras semanas não foram as mais produtivas, estava com a 
impressão de que não estava produzindo o suficiente, insatisfeita comigo 
mesma.” Hera 

 

Para Hera o apoio da pessoa mentora foi fundamental para o desenvolvimento de uma 

autoavaliação positiva e vínculo com os demais colegas da equipe. Ser bem avaliada pela pessoa 

mentora resultou numa melhoria da autopercepção de Hera. 

Artêmis sentiu apreensão, ansiedade, expectativa a flor da pele, abalo em sua confiança 

e incerteza. A mentee apresentou seus sentimentos em comparação com etapas anteriores.  

 
“Depois de passada a ansiedade da vivência do módulo 1, onde tudo era 

novo, haviam muitas dúvidas de como proceder com os registros e eu tinha 
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receio de estar fazendo ou não as coisas da maneira correta, cheguei ao 
modulo2, agora mais calma e com menos dúvidas.” Artêmis 

 
“Este mês foi mais produtivo e de menos incertezas para mim, pois 

compartilhei com as outras trainees meus anseios [...]” Artêmis 
 

“Fiquei um pouco apreensiva este mês, com a minha confiança um pouco 
abalada, por não saber, se conseguiria realizar a entrega de todo o 
mapeamento e vivência do mês.” Artêmis 

 
“[...] foi um mês em que afloraram várias emoções, um misto de ansiedade, 

com expectativas a flor da pele, controladas, mas estavam ali, presentes.” 

Artêmis 
 

Artêmis foi muito apoiada pelas pessoas mentora e gestora nesse momento. O contato 

com as demais mentees também foi basilar para a superação dos momentos difíceis.  

Afrodite sentiu frustração, medos, dúvida/incerteza, insegurança e vontade de desistir. 

Ela expressou seus sentimentos em diversas situações, na relação com colegas, pessoas mentora 

e gestora.  

 
“[...] trainee gerou muitas inseguranças e duvidas, a primeira insegurança 

começou com mudança de agência, na qual o maior medo era a aceitação, e 
os questionamento, será que sou apta? será que irei conseguir? Por que eu 
fui uma escolha? [...] fiquei insegura também [...]” Afrodite 

 
“[...] muitas vezes frustrada para casa pois, muitas vezes tinham muitos 

questionamentos dos colaboradores mesmo, mesmo que falasse que iria 
verificar, me sentia frustrada em não saber responde imediatamente [...]” 

Afrodite 
 

“[...] também tive dúvidas e incertezas [...] esse não era um medo meu e sim 

de todas [...]” Afrodite 
 
“Não sei por que essa sensação, não sei se é por que estamos sempre fora da 
zona de conforto, sendo testadas todos os dias, pois em uma oportunidade de 
conversa com uma das trainees, podemos desabafar, e nossas sensações nesse 
mês foram muito parecidas, a sensação é como se tudo fosse desmoronar 
nesse mês e estaríamos prontas a qualquer momento de desistir.” Afrodite 

 

Como situação atípica, ficou notável nos relatos a distância entre a mentee e a pessoa 

mentora na relação. O apoio das demais mentees e o compartilhamento das dificuldades entre 
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elas foi fundamental para a superação das dificuldades por parte de Afrodite. Ela também teve 

uma particularidade em sua posição de mentee, pois entraram numa vaga que surgiu em virtude 

de um desligamento da antiga gestora. Essa situação intensificou a insegurança e medos de 

Afrodite, como ela mesmo relata. 

Por fim, compilamos os sentimentos no QUADRO 5.1, em que buscamos relacionar 

as analogias e discrepâncias nos aspectos negativos da experiência. Os sentimentos de angústia, 

ansiedade, medo, dúvida/incerteza e insegurança apareceram em pelo menos dois relatos.  

 

 
QUADRO 5.1: Aspectos negativos da experiência - Mentee 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Importante mencionar que algumas situações apresentadas nos relatos foram 

suprimidas ou não utilizadas na análise dos dados apresentada na dissertação na preservação da 

identidade e não exposição de situações pessoais das mentees. A exposição dos sentimentos 

objetivou evidenciar situações que vivenciaram a partir da posição de mentee na organização.  

 

5.1.3 Aspectos positivos da experiência 

 

A partir dos relatos coletados, analisamos os aspectos positivos da experiência a partir 

da visão das quatro mentees. No relato de Deméter, ela descreve o desenvolvimento de 

competências; a orientação; o crescimento pessoal e profissional; a proximidade da pessoa 

mentora; e aprendizagem. A sigla utilizada por Deméter, GAF, é a abreviação do cargo Gerente 

Administrativo Financeiro.  
“Continuo com a convicção que estou desenvolvendo as competências 

necessárias para desempenhar a função de GAF. Minha mentora me orienta, 
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mostrando os caminhos e atalhos com sua vasta experiência. Gratidão é a 
palavra que resume este módulo.” Deméter 

 
“[...] estou com todas as atribuições de um GAF, para mim está sendo ótimo. 

Está me propiciando um crescimento profissional e pessoal fantástico [...] 
Finalizo mais um módulo satisfeita com as atividades que estou 
desenvolvendo e concludente que estou trilhando o caminho que almejo para 
meu futuro profissional e pessoal.” Deméter 

 
“A troca de vivências com as outras Trainee’s também me ajudou bastante, 

estamos todas bem próximas e isso contribui muito para o aprendizado.” 

Deméter 
 

Hera vivenciou um aumento em suas interações interpessoais; a ampliação de sua 

percepção geral; aprendizagem; gratidão, felicidade; apoio emocional da pessoa mentora; 

confiança e segurança; e força.  

 
“Passei a conversar mais com os colegas a partir do momento que me dei 

conta disso, e como isso fez com que o meu relacionamento com os colegas 
melhorasse. O fato de “tirar o tempo”para conversar (coisa que 
normalmente a gente não faz no dia-a-dia) nos ajuda em muito a entender o 
próximo.” Hera 

 
“Andei observando mais as atitudes no dia-a-dia [...], e isso me fez refletir 
bastante do como eu estava querendo carregar todos nas costas, ou seja, 
corria muito querendo dar conta de tudo e não deixar nada para trás nem 
ninguém sem resposta que acabei correndo contra o tempo, sem nem perceber 
que estava fazendo isso.” Hera 

 
“Aprendi um monteeee... apensar de análise de crédito ser algo que já possuía 

conhecimento, sempre tem coisas que vão mudando no passar dos dias e 
muita coisa para aprendermos sempre.” Hera 

 
“Semana bem corrida, mas muito gratificante.” Hera 

 
“Esse mês posso dizer, sem sobra de dúvidas, que me sinto bem feliz!” Hera 

 
“Na conversa percebi que eu estou sim fazendo um bom trabalho, que estou 

sim entregando um resultado bom, que estou sim no caminho certo. Isso me 
deu bem mais confiança. Escutar da [...], que o meu trabalho está sendo bom, 
que eu estou conseguindo fazer as coisas do jeito certo, que estou “tomando 

conta de tudo” me tranquilizou bastante. Me senti aliviada, e mais forte.” 

Hera 
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Artêmis relatou a compreensão da importância das atividades; apoio por parte das 

colegas mentees; orientação; desenvolvimento da empatia; e gratidão.  

 
“Foi um mês de grandes aprendizados, tive que buscar materiais junto as 

áreas responsáveis para entender e compreender o motivo de executar tal 
atividade.” Artêmis 

 
“[...] compartilhei com as outras trainees meus anseios, através de nosso 

grupo no WhatsApp, onde tivemos a oportunidade estarmos mais próximas e 
uma dando apoio as outras, acredito que nossa última reunião no início de 
setembro, contribuiu para que nós nos sentíssemos menos tímidas umas com 
as outras.” Artêmis 

 
“[...] estou sempre conversando com [...] e com [...], buscando orientações e 

tirando minhas dúvidas quando necessário.” Artêmis 
 

“Aprendi com essência o que é realmente ser empático, e acredito que o 
gestor do futuro, deve ser assim, um gestor empático, mais próximo das 
equipes, tanto administrativas quanto de negócios, um gestor, que esteja 
atuante, auxiliando nas demandas, orientando, agregando e disseminando 
novos conhecimentos aos colaboradores.” Artêmis 
 
“Agradeço imensamente ao [...], pela paciência e por todo auxilio e 

acompanhamento prestado durante o programa. Agradeço também a 
Cooperativa, pela oportunidade concedida, e [...], pelos ensinamentos 
diários.” Artêmis 

 

Afrodite vivenciou autodesenvolvimento; aprendizagem; felicidade; confiança; apoio 

por parte das colegas mentees; e gratidão.  

 
“O lado excelente da situação de não ter um mentor ao lado sempre, é o 

autodesenvolvimento, pude ver que não ficamos tão dependentes de alguém, 
e sim, possuímos autonomia em buscar as informações sozinhas seja ela com 
o mentor em manuais ou na própria SUREG.” Afrodite 

 
“Já podemos sentir nesse primeiro modulo que iremos adquirir com os 

demais muito aprendizado, para mim principalmente nos próximos pois não 
tenho muito conhecimento, iremos ter muita troca de experiências, 
informações, e teremos um grande crescimento com isso, estou bem satisfeita 
em poder estar fazendo parte do programa trainee.” Afrodite 
 
“Essa sensação é uma mistura de alivio e felicidade de dever cumprido e que 

sim eu consegui realizar a apresentação, pois meu maior medo era de travar 
no meio ou esquecer tudo. Agora que os medos foram embora estou achando 
tudo sensacional.” Afrodite 
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“[...] pois em uma oportunidade de conversa com uma das trainees, podemos 

desabafar, e nossas sensações nesse mês foram muito parecidas [...]” 

Afrodite 
 
“Somente tenho a agradecer pelo programa, o quanto ele nos fez crescer, o 

quanto de aprendizado que tivemos e pelas trocas de experiência. As trocas 
de experiências é algo que sentirei bastante falta pois no nosso dia a dia não 
paramos para discutir por completo como o trainee nos trazia, pois como era 
por tópicos conseguiríamos explorar o máximo que conseguíamos no dia.” 

Afrodite 
 

Apresentamos no QUADRO 5.2 um resumo dos aspectos positivos da experiência para 

todas as mentees. Destacamos os aspectos que se repetiram pelo menos duas vezes, como foi o 

caso de: desenvolvimento de competências/autodesenvolvimento; orientação; proximidade da 

pessoa mentora; apoio/troca entre as mentees; felicidade; e confiança. Trouxemos um destaque 

especial ao sentimento de gratidão e a aprendizagem, que apareceram em três dos quatro relatos 

totais.  

 

 
QUADRO 5.2: Aspectos positivos da experiência - Mentee 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

É possível notar uma complementaridade, ou desenvolvimento dos aspectos antes 

negativos em aspectos positivos. Nos relatos, incialmente é notório a prevalência dos aspectos 

negativos que, a partir do momento mais citado como difícil descrito pelas mentees, o módulo 

3, esses aspectos ora negativos são superados pelos aspectos positivos apresentados. 
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Ao fim dos relatos há uma predominância dos aspectos que relatam felicidade, 

superação, gratidão, como uma representação de alívio ou missão cumprida. Neste momento, 

foram apresentados reconhecimento às pessoas que estiveram envolvidas como apoiadores, 

mentores ou gestores dos locais em que as mentees estavam participando do mentoring.  

 

5.2 DESENHOS 

 

Os desenhos foram coletados em dois momentos: no início e no final do programa. As 

mentees não tiveram acesso ao desenho inicial para compor o desenho final. Eles foram 

analisados nessa dissertação em sequência, inicial e final de cada mentee. O primeiro desenho 

foi realizado no dia 09 de setembro de 2019, enquanto o segundo foi realizado em 13 de 

dezembro de 2019.  

 

5.2.1 Deméter 

 

A mentee Deméter desenhou a representação de si mesma. Na FIGURA 5.6, temos o 

primeiro desenho. Deméter se situa centralizada na folha, sobre um gramado. O sol está 

brilhando, ela aparece sorrindo e tem alguns pensamentos ou sentimentos escritos: 

erros/acertos, aprendizado, desafio, conhecimento, atitude e fazer juntos.  

  

 
FIGURA 5.6: Desenho inicial e final - Deméter 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

No segundo desenho, Deméter aparece na parte esquerda da folha. Está maior, 

segurando uma mala que tem escrito “bagagem de conhecimento”. Aparece alguns 

pensamentos ou sentimentos escritos em balões: realizada, leve e muito grata. O sol está 
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brilhando e existe uma mensagem de agradecimento direcionada para a organização. O nome 

da organização foi ocultado na edição da imagem.  

Na comparação dos desenhos, temos algumas semelhanças e diferenças. A mentee opta 

pelo autodesenho, está de vestido, há um gramado e um sol em ambos os desenhos. Também 

há representação de pensamentos ou sentimentos em ambos.  

Como diferenças, podemos perceber que o traço do primeiro desenho é mais leve. As 

cores são menos intensas. O sol é maior e tem mais cor no segundo desenho. Um novo objeto 

aparece, uma mala que simboliza a “bagagem de conhecimento” que Deméter levava consigo 

no fim do programa. Há um agradecimento para a organização que oportunizou o programa.  

Podemos notar que a primeira Deméter é menor em suas proporções, chegamos a 

perceber que pode ser mais jovem que a segunda. Como se a primeira representasse uma criança 

e a segunda uma jovem. Os pensamentos ou sentimentos escritos: erros/acertos, aprendizado, 

desafio, conhecimento, atitude e fazer juntos; se transformaram em: realizada, leve e muito 

grata. Sentimentos negativos ou de dúvida ficaram dirimidos no fim da experiência.  

Jung (2011b) apresenta o sol como símbolo da consciência. Sua luz ilumina, permite 

se conhecer. O sol é considerado uma figura de transformação. “Se recordarmos agora que o 

sol alquímico, do ponto de vista psicológico, poderia corresponder à consciência ou ao lado 

diurno da psique [...]” (JUNG, 2011b, p. 142). No desenho, percebemos uma ampliação ou 

desenvolvimento dessa consciência pela representação do crescimento da autoimagem como 

também pelo aumento da figura do sol.  

 

5.2.2 Hera 

 

Hera desenhou sua mentora e a si mesma, ambas de vestido cor de rosa. Ela está 

centralizada no desenho e sua mentora a sua esquerda. Seus nomes estavam no desenho, mas 

foram ocultados na edição da imagem. Existem duas flores uma no canto esquerdo e outra no 

canto direito, assim como também existem duas nuvens a cima de cada uma delas. A nuvem 

sobre a mentora faz chover. Houve a representação de um pequeno sol no canto direito. 

Também há representação de duas pedras logo abaixo da mentora e mentee, como também 

tijolos, dois entre elas, um logo a direita da mentee, e alguns empilhados. (FIGURA 5.7) 
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FIGURA 5.7: Desenho inicial e final - Hera 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

No segundo desenho, o sol aparece no lado esquerdo da folha, maior e com brilho mais 

intenso. Há uma nuvem no desenho sobre uma casa. Há duas flores próximas a casa. Mentora 

e mentee aparecem juntas, porém sem o vestido. Ambas têm o mesmo pensamento que diz: 

“Yes! Nós conseguimos!”. 

Como analogias e discrepâncias entre os desenhos, percebemos novamente a figura do 

sol que agora é maior e brilha mais forte. Indica novamente a ampliação ou desenvolvimento 

da consciência, neste caso, da mentora e da mentee. As pedras e os tijolos já não existem mais 

no segundo desenho. Ele leva a pensar que ambas utilizaram esses elementos para construir a 

casa juntas.  

Sobre a nuvem, podemos compreendê-la como um símbolo de transformação. Assim 

como ela encobre o sol, ela faz chover, renovando a vida. “Já na alquimia grega a nuvem 

significava vivificação” (JUNG, 2011a, p. 266). Interessante que antes a chuva e a possibilidade 

de vivificação estavam sob mentora e mentee, e por fim, ela está sobre a obra, o resultado da 

construção de ambas. 

A casa representa o corpo, o próprio eu (JUNG, 2011a). Neste sentido, permite-nos 

analisar que ambas construíram um novo eu a partir da experiência conjunta. Outra situação 

interessante de apontar é a perca das roupas, que ponte implicar numa intimidade desenvolvida 

entre as duas pessoas.  
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5.2.3 Artêmis 

 

Artêmis apresenta um desenho curioso. Ela está sozinha, de costas, e sobre si 

encontram-se pontos de interrogação e exclamação que podem indicar dúvidas e certezas. 

Também há a representação de uma lâmpada acesa. (FIGURA 5.8) 

 

 
FIGURA 5.8: Desenho inicial e final – Artêmis 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

No segundo desenho, Artêmis continua de costas. Agora existem somente pontos de 

interrogação, alguns totalmente pintados e outros ainda não. Eles agora são azuis. Ela está 

envolta de uma luz e há uma mensagem: “momentos de insegurança e dúvidas ficaram para 

trás...”. 

A análise de semelhanças compreende que ela continua na mesma posição, de costas. 

Algumas certezas continuam, totalmente pintadas. Já nas discrepâncias, não há mais dúvidas, 

as certezas estão organizadas de outra forma e algumas, ainda não pintadas, podem representar 

que estão em construção. Antes existam a mesma quantidade de dúvidas e certezas, agora só há 

certezas completas e certezas em construção. A luz que antes era artificial, da lâmpada, agora é 

da própria mentee.  

Seu posicionamento no desenho dá impressão de que ela deixou coisas para trás. Isso 

é confirmado no segundo desenho, com a frase que ela escreve.  
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5.2.4 Afrodite 

 

Afrodite aparece dividida no desenho. No lado esquerdo, ela parece assusta, com 

medo. Existe um balão de pensamentos ou sentimentos que diz: medo, questionamento, 

incertezas, angústia, medo novamente. Ela está de saia e blusa, sobre um gramado. Existe uma 

seta que indica para o lado direito da folha com a escrita “por outro lado” onde ela desenha 

somente seu rosto com a frase: “em meio a tudo feliz em ter um apoio alguém com quem 

contar”. Em um balão de pensamento há um homem com seu computador, que simboliza o seu 

mentor. (FIGURA 5.9) 

 

 
FIGURA 5.9: Desenho final e final – Afrodite 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

No segundo desenho, Afrodite aparece sozinha carregando consigo uma mala com as 

escritas “grande bagagem de conhecimento”. Ela está sorrindo e com um balão de fala, em que 

diz: “felicidade e agradecimento estampado”. Ela escreveu seu nome no canto inferior 

esquerdo, por isso foi ocultado na edição da imagem (FIGURA 5.9). 

Como semelhança, Afrodite desenha a si mesma em ambos os desenhos. Como 

diferenças, ela aparece preocupada, com medo e feliz no primeiro desenho, enquanto no 

segundo, ela está feliz. A proporção do desenho é diferente, no primeiro ela está de corpo 

inteiro, enquanto no segundo está bem próxima de quem observa o desenho. Ela carrega uma 

bagagem que aparenta ser maior que ela mesma, uma bagagem de conhecimento. Simboliza o 

que ela leva consigo após o fim do programa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 O MENTEE ENQUANTO SÍMBOLO NA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

A histórias apresentadas na primeira revisão de literatura de busca sistemática 

apresentada no Capítulo 3, “O mentoring e seus símbolos”, nos fizeram compreender os 

aspectos do mentoring a partir de três histórias: A Odisseia, de Homero; A Epopeia de 

Gilgamesh; e a Divina Comédia, de Dante. 

Estas histórias trouxeram as origens do mentoring, suas bases simbólicas, a partir dos 

artigos encontrados. Essas bases podem ser tidas como as expressões metafóricas ou 

interpretativas da relação de mentoring, como também suas possibilidades.  

Alguns aspectos se apresentaram semelhantes nas histórias, dentre eles, o mentee é a 

pessoa indicada para o cumprimento de uma missão ou jornada. Não fica explícito se é da 

vontade do mentee ou não, mas nos parece que o mentee tem por destino essa jornada. Não é 

questionável a possibilidade de não aceitar a missão. A aprendizagem relacionada ao mentee 

compreende não só um processo de transformação pessoal, mas sim, uma transformação do 

contexto qual o mentee está inserido. 

Esses aspectos levam-nos a pensar na jornada do herói, que na visão de JUNG (2012d, 

p. 423) “significa uma renovação da luz, um renascimento do consciente a partir das trevas 

[...]”. A indicação da jornada do herói surge a partir das histórias referenciadas. Elas narram 

jornadas heroicas, em que o mentee é o próprio herói.  

Essa jornada heroica de indicação das obras referenciadas como origens da relação do 

mentoring nos permite compreender que um possível arquétipo por trás da figura do mentee é 

o arquétipo do herói.  

“O arquétipo do herói dá forças ao ego quando ele acha que não vai conseguir enfrentar 

uma situação nova. [...] A pessoa, por assim dizer, tomada pelo arquétipo do Herói, sente-se 

dotada de uma força e autoconfiança às vezes sobre-humana” (GRINBERG, 2017, p. 198-199). 

 
“[...] o mito do herói é um drama inconsciente que só aparece na projeção, 
comparável aos acontecimentos da alegoria da caverna de Platão. O próprio 
herói aparece então como um ser que possui mais do que mera natureza 
humana. Desde o início ele é caracterizado como um deus em potencial. Sendo 
psicologicamente um arquétipo do si-mesmo, sua divindade exprime que o si-
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mesmo é numinoso, poderia um quase deus ou participante da natureza 
divina.” (JUNG, 2012d, p. 459)  

 

Neste sentido, em analogia, temos que o lugar dos deuses em uma organização são 

seus cargos de gestão. Os deuses da organização são seus gestores. O mentee é o humano que 

tem potencial de deus. Ele precisa ser submetido a uma experiência que desperte e desenvolva 

o deus dentro do Si-mesmo. Entendemos aqui o Si-mesmo como arquétipo da totalidade da 

personalidade; quem realmente se é (SAMUELS, 1989). 

O arquétipo do herói incita no indivíduo o movimento da energia psíquica.  

 
Ao vencer o turbilhão de seus desejos, emoções e instintos, o herói adquire 
algum conhecimento e, agora, renascido, pode enfrentar novos monstros e 
continuar na busca de sua autonomia e individualidade (GRINBERG, 2017, 
p. 205). 

 

Stein (2006) reconhece o herói como a imagem ideal de alguém que realiza o 

desenvolvimento do ego. Esse arquétipo exige um sacrifício, que gera medo e desconforto, mas 

que também possibilita autonomia e desenvolvimento.  

Neste sentido, para além de uma experiência que possibilitaria o desenvolvimento do 

potencial de deus, o mentee seria encaminhado ou submetido ao seu próprio processo de 

individuação.  

“Jung usou o termo individuação para falar sobre o desenvolvimento psicológico, que 

ele mesmo define como o processo de tornar-se uma personalidade unificada, mas também 

única, um indivíduo, uma pessoa indivisa e integrada” (STEIN, 2006, p. 156). Neste sentido, 

assumir o papel de mentee implica em colocar-se em processo de individuação a partir do 

contato simbólico-arquetípico. Existe a imposição social ou, neste caso, organizacional que de 

o mentee se desenvolva para cumprir a sua jornada ou missão.  

Nos desenhos, podemos notar que os iniciais propunham dúvida, medo, incertezas 

antes de enfrentarem a missão. Na maioria, a luz, os aspectos do desenvolvimento da 

consciência estavam presentes e foram fortalecidos no desenho final. Seja pelo símbolo do sol, 

da nuvem, da lâmpada ou da construção da casa, é notório símbolos do processo de 

transformação para o desenvolvimento da mentee. 

Esse desenvolvimento de si mesmo, não implica somente em desenvolvimento 

pessoal, mas também em desenvolvimento profissional. Implica no desenvolvimento da 

personalidade do mentee. Nos relatos de experiência tivemos acesso aos aspectos positivos e 
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negativos da experiência de ser uma mentee. Estas viveram sentimentos de angústia, ansiedade, 

medo, insegurança, dúvidas/incertezas, como também, frustração, apreensão, tristeza, abalo na 

confiança, resistência dos colegas, insatisfação consigo mesma, vontade de desistir, sensação 

de estar perdida, expectativa a flor da pele, cansaço físico e mental.  

Percebemos que ao longo da experiência, esses sentimentos foram dando espaço a 

outros, como: aprendizagem, gratidão, desenvolvimento de competências, 

autodesenvolvimento, orientação, proximidade da pessoa mentora, apoio das colegas mentees, 

felicidade, confiança e segurança. Também sentiram crescimento pessoal e profissional, 

aumento da interação interpessoal, ampliação da percepção geral, compreensão da importância 

das atividades (seu papel), força e desenvolvimento da empatia.  

A intensidade da experiência impulsionou os sentimentos e pensamentos durante o 

processo do mentoring. A superação da experiência ressignificou o sofrimento em satisfação 

pela superação. Percebemos que os aspectos do arquétipo do herói no despertar do dom divino 

estabelece relação com a experiência descrita. Elas se sentiram dignas do local dos deuses, da 

gestão no contexto organizacional.  

Nenhum outro deus poderia cumprir essa jornada, pois não poderiam deixar seus 

postos. Foram elas, as pessoas indicadas que tiveram que enfrentar essa missão. A partir de 

superá-la, se desenvolveram e despertaram o dom divino. O cumprimento da missão pela 

mentee implica em desenvolvimento para si e para seu povo, neste caso, para a organização.  

Suas atuações provocaram desenvolvimento organizacional a partir da sugestão e 

alteração de processos organizacionais. As mentees foram uma ponte entre o conhecimento e 

suas equipes. Também foi possível desenvolver pessoas, carreiras e explicitar conhecimento. 

Essa situação retifica o exposto na compreensão do símbolo sobre a experiência inovadora ou 

que desafiam os limites possíveis até então. As mentees romperam os limites organizacionais, 

propuseram mudas que foram institucionalizadas. Também facilitaram o processo de 

aprendizagem de indivíduos e equipes.  

Na revisão de literatura no Capítulo 4, “O mentoring no contexto da aprendizagem 

organizacional”, havíamos compreendido o mentoring como uma modalidade ou processo de 

aprendizagem organizacional. (DEWAH; MUTULA, 2016; OLIVEIRA NETO, SOUZA-

SILVA, 2017).  
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Esta dissertação se enquadrou nas pesquisas de mentoring que buscam integrar os 

conhecimentos do tema à aprendizagem, neste caso, à aprendizagem organizacional. Ela se 

apresenta no contexto das pesquisas mais recentes sobre o tema, como aponta Allen et al. 2017.  

A relação que se tem a partir da junção dos aspectos individuais e organizacionais é 

que o processo de individuação ocorre conjuntamente nesse processo. Não podemos afirmar se 

é o processo de individuação que permite a aprendizagem organizacional ou se é a 

aprendizagem organizacional que possibilita o processo de individuação. Tendemos a 

compreender que eles acontecem de forma concomitante e se relacionam.  

Estabelecemos assim, que o símbolo do mentee proporciona a invocação da 

possibilidade de desenvolvimento pessoal e organizacional, em que o mentee ativa a 

possibilidade de desenvolver o dom divino. A jornada que percorre pode render benefícios para 

si e para seu povo, a organização.  

O mentee percorre a organização desde a sua pessoa, passa pelas equipes e chega ao 

nível organizacional. Ele permite que conhecimentos ora individuais e de equipes, possam ser 

também organizacionais. Ele provoca uma renovação do conhecimento de equipes por buscar 

e disseminar conhecimento dentro da organização, como uma nova possibilidade de acesso ao 

conhecimento.  

Por participar de um processo formal de conhecimento, ele investiga, valida e propõe 

sugestões para alteração de processos organizacionais. Apesar do risco de se expor, ele parece 

estar protegido por sua pessoa mentora com quem discute e refina as sugestões.  

Conforme o Capítulo 4 apontou, o mentoring apresenta uma possibilidade formadora 

da construção de uma aprendizagem organizacional e uma ligação entre os processos de 

aprendizagem de grupo e organizacional.  O que encontramos de diferente da literatura nesse 

sentido foi que, ao invés da aprendizagem organizacional gerar feedback para o mentoring, 

encontramos que o mentoring, mas especificamente o mentee, gerou um feedback para os 

processos organizacionais (WRITY; PATTERSON; SOROFMAN, 2013).  

Confirmamos o que aponta CROSSAN et al. (1999), pois através do mentee, no 

processo de mentoring, o conhecimento foi integrado. Houve o compartilhamento de 

conhecimento gerando um entendimento compartilhado, assim como propõe o processo de 

integração no nível de grupo no framework dos 4 i. 

Podemos compreender a partir desses resultados que a partir da interação no mentee 

na organização a aprendizagem organizacional aconteceu.  
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Na tentativa de compilar os resultados encontrados na pesquisa, trouxemos os aspectos 

referentes ao símbolo do mentee no exposto na FIGURA 6.1. Apresentamos a compilação dos 

aspectos do símbolo do mentee em dois níveis: individual e análise. Neles, compusemos os 

aspectos da experiência do mentee e os processos organizacionais captados nos relatos de 

experiência.  

 

 
FIGURA 6.1: Símbolo do mentee na aprendizagem organizacional 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Nesta FIGURA 6.1, temos a representação de como o mentee impulsiona um 

movimento de transformação tanto no que se refere a sua transformação pessoal, neste contexto 

representada pelo processo de individuação, como também o processo de transformação 

organizacional, representado pela aprendizagem organizacional.  

O mentee vive experiências positivas e negativas, assim como o herói. Ele pode 

fracassar ou vencer. O herói simboliza a consciência. Através dos conflitos e lutas que 

representam os obstáculos de crescimento do herói é que ele se desenvolve (SAMUELS, 1989).  
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Como símbolo, o mentee ainda apresenta aspectos que podem ainda não terem se 

tornado conscientes nesta pesquisa. Sendo assim, novas pesquisas poderão compreender 

aspectos que não foram abordados. Como resultados da pesquisa, compreendemos que os 

aspectos do mentee estão ligados ao processo de individuação do mentee e da aprendizagem 

organizacional. Estes achados possibilitam uma visão de base arquetípica das relações de 

mentoring e como o mentee é um símbolo de transformação na organização do qual emerge 

uma potencial aprendizagem organizacional ao mesmo tempo que desenvolve sua 

personalidade.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos desta forma que, como objetivo geral, a compreensão do mentee 

enquanto símbolo na aprendizagem organizacional foi possível. A partir dos aspectos 

conscientes e inconscientes dos relatos de experiência, desenhos e revisões de literatura 

relacionamos esses dados na construção de aspectos que possibilitariam a formação do mentee 

enquanto um símbolo de transformação na aprendizagem organizacional.  

Como avanços teóricos, atendemos ao objetivo da pesquisa na busca de resolver a 

oportunidade de pesquisa na compreensão do símbolo do mentee na aprendizagem 

organizacional. Neste sentido, avanços organizacionais se fazem possíveis através do 

conhecimento explicitado nesta pesquisa em que uma melhor compreensão dos aspectos do 

mentee podem levar a melhores resultados e construções de programas de mentoring.  

A revisão de literatura de busca sistemática foi importante para que os dados coletados 

pudessem ser relevantes e diversos, todavia, acreditamos que textos importantes advindos da 

abordagem socioprática do mentoring não foram citados. De toda forma, a diversidade de visões 

foi importante na busca da interdisciplinaridade.  

As contribuições sociais se apresentam como o reconhecimento do desenvolvimento 

de pessoas e organizações a partir do mentoring em interface com a aprendizagem 

organizacional na busca de vantagem competitiva sustentável e no desenvolvimento da 

personalidade de mentees na possibilidade o desenvolvimento humano nas organizações, 

associado ao desenvolvimento econômico e social.  

A compreensão simbólica trouxe um conhecimento profundo sobre os aspectos 

arquetípicos que permeiam o mentee. Desta forma, apresenta-se como possibilidade para 

demais trabalhos pela riqueza de detalhes que uma pesquisa desta abordagem pode alcançar. A 



113 

 

 

 

adoção de técnicas conscientes, como os relatos, e técnicas projetivas, como os desenhos, 

permitem captar elementos diferentes dos somente observados e verbalizados.  

Consideramos a construção dessa dissertação como uma possibilidade de 

aprendizagem sobre as relações simbólicas nas organizações. Cargos, nomes, funções emanam 

aspectos que não nos são conhecidos, todavia, poderosos se ao menos buscarmos compreendê-

los e aplicá-los nos contextos indicados. A possibilidade de compreensão de base arquetípica 

das relações nas organizações e nos contextos de aprendizagem organizacional se apresenta 

como um novo caminho. 

A interdisciplinaridade, o pioneirismo de tema e método foram desafiadores, mas ao 

mesmo tempo abriram caminhos para essa pesquisa. Talvez para pesquisas futuras que possam 

se basear ou surgir deste trabalho.  

Os momentos de alegrias foram tão intensos como os de incertezas e inseguranças ao 

construir esse trabalho. Imagino que sempre há o que seja possível melhorar. Assim como eu, 

esse trabalho permanece inacabado. As alegrias foram inúmeras ao encontrar apoio no cuidado 

das participantes em se dedicar a tarefa de relatar suas experiências, na entrega de desenhos 

reais, no apoio de colegas e orientador. As incertezas e inseguranças foram internas, de buscar 

a cientificidade e o rigor da pesquisa para que os resultados encontrados pudessem ser 

edificantes para outras pessoas, assim como foram para mim.  

O processamento simbólico-arquetípico enquanto método nos possibilitou confirmar 

ou compreender os aspectos simbólicos do mentee em diferentes níveis. Houve uma 

comparação possível entre os aspectos da literatura científica nas duas revisões de literatura 

com os relatos de experiência e os desenhos. Compreendemos como rico a diversidade de dados 

e a utilização das semelhanças e discrepâncias como aspectos comuns do símbolo e 

possibilidades do símbolo. Consideramos a sugestão deste método na compreensão e análises 

de símbolos em pesquisas científicas em virtudes das potencialidades que ele apresenta.  

Como crescimento pessoal, identifico o compromisso e o desafio de construir a muitas 

mãos uma pesquisa descritiva, analítica e profunda, assim como a Psicologia Analítica propõe. 

Revirar as origens, explorar os símbolos. Acredito que concluir o mestrado em meio a uma 

pandemia, trabalhando com contrato de 40 horas semanais e concluindo uma graduação em 

psicologia foi um grande desafio, superado. O apoio e compreensão dos colegas e orientador 

foram fundamentais.  
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O crescimento profissional veio de reconhecer que talvez esse seja um dos primeiros 

passos de grandes estudos e desenvolvimento que o tema possa possibilitar. Acredito que 

compreender o símbolo do mentee me fez mais cuidadoso em futuros programas de mentoring 

que desenvolverei. Conhecendo os aspectos negativos, posso ser mais cuidadoso em percebê-

los e atuar sobre eles para que a experiência seja menos sofredora. Não tiro o mérito e o papel 

do sofrimento do processo, mas acredito que em um nível intenso, esse sofrimento poderia levar 

o mentee à desistência do mentoring.  

Conhecer os aspectos positivos me fez perceber o impacto individual que um processo 

de mentoring possui. De fato, ele foi transformador na vida das mentees, em graus diferentes. 

Talvez os arranjos mentee-mentor, o momento de vida, tiveram suas nuances de influência 

sobre essas transformações. Acredito que conhecendo esses aspectos, será possível 

compreender que sentimentos esperar ao fim de um programa de mentoring. 

As transformações nos processos organizacionais me fizeram compreender os pontos 

que serão comuns e as possibilidades de abrangência do mentee em nível organizacional. 

Acredito que poderei compartilhar esses conhecimentos com os colegas especialistas da 

organização em que trabalho para que possamos aproveitar ao máximo essa experiência para 

conseguimos potencializar a aprendizagem organizacional.  

Algumas propostas de trabalhos futuros, desdobramentos sugiram na construção desta 

dissertação como: o símbolo do mentor na aprendizagem organizacional; o mentoring 

enquanto processo de aprendizagem organizacional; um programa de mentoria baseado no 

framework dos 4i's; impacto no mentoring na construção do conhecimento e memória 

organizacional; mentoring enquanto técnica de gestão do conhecimento; processos simbólicos 

nas organizações; entre outros que nos parecem que necessitam de maior refinamento para 

sugestão.   

Muitas possibilidades de trabalhos futuros foram imaginadas durante a escrita dessa 

dissertação. Além das sugestões já elencadas, trazemos destaque para duas propostas: o 

mentoring arquetípico no desenvolvimento da personalidade e da carreira em organizações; e 

o mentoring arquetípico na formação de líderes em organizações.  

Acredito que saímos com mais perguntas que respostas deste trabalho. Assim é como 

a ciência em si se constrói. Espero que este trabalho sejam portas abertas, ou ao menos janelas, 

possíveis para criação de novas pesquisas, assim como ele mesmo só foi possível através de 

outros pesquisadores. 
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ANEXO A – APOSTILA DO PROGRAMA TRAINEE DE GESTORES 

ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS 2019  

(SEM MARCA E NOME DA ORGANIZAÇÃO) 

 

 

 

PROGRAMA TRAINEE DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

FINANCEIROS - 2019 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este programa surgiu da necessidade e vontade da COOPERATIVA em expandir sua 

atuação nos municípios de sua área de atuação em Santa Catarina. O nosso desejo é 

proporcionar uma oportunidade de aprender na prática a gestão administrativa financeira 

acompanhado da mentoria de um colaborador referência na função em nossa cooperativa. A 

formação interna de gestores possibilita a cooperativa desenvolver sua cultura organizacional 

às agências, o nosso Jeito COOPERATIVA de Ser. Desejamos uma carreira de sucesso aos 

colaboradores que se identificam com a missão do COOPERATIVA em transformar a realidade 

das nossas comunidades e agregar renda aos nossos associados. Bons estudos!  

  

Sumário 

PROCESSOS FINANCEIROS E DE SEGURANÇA 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

PROCESSOS DE CRÉDITO 

GESTÃO DE PESSOAS 

TÓPICOS ESPECIAIS: SEMINÁRIOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Módulo 01 

PROCESSOS FINANCEIROS E DE SEGURANÇA 

 

Este módulo tem como objetivo o mapeamento de processos e a vivência de atividades 

financeiras  e de segurança na agência. O período dedicado a este módulo compreenderá o mês 

de Agosto/2019. Segue abaixo a programação dos processos e das vivências que serão 

desenvolvidos: 

 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 Controle de numerário 

 Autorizações por senha 

Pagamento ou Devolução de Cheques 

Emissão de Cheque Administrativo 

Controle de Talonário 

Conferência de Caixas, ATM’s e Cofre 

____________________________________________________________________ 

VIVÊNCIAS 

Caixa 

Tesouraria 

Balcão de Atendimento 

Segurança 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Neste espaço, você irá apresentar os mapeamentos desenvolvidos e o relato das 

vivências solicitadas. Neste módulo 01, ao todo são 06 processos mapeados e 04 vivências. Os 

processos serão apresentados por fluxos simples e descrição de atividades com o objetivo de 

construir um manual, com passo a passo, telas de sistemas e ordem das atividades. Já a descrição 

das vivências é uma narrativa que conta como foi desempenhar essa função com destaques 

pessoais do trainee.  

 



124 

 

Módulo 02 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Este módulo tem como objetivo o mapeamento de processos e a vivência de atividades 

administrativas de agência. O período dedicado a este módulo compreenderá o mês de 

Setembro/2019. Segue abaixo a programação dos processos e das vivências que serão 

desenvolvidos: 

 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate do Financiamento do Terrorismo 

Gestão Estrutural de Agência 

Estornos 

Análise de Demonstrativo de Sobras e Perdas (DSP) 

____________________________________________________________________ 

VIVÊNCIAS 

Monitoria 

Processos Fluid 

Gestão Estrutural de Agência 

Contas a Pagar 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Neste espaço, você irá apresentar os mapeamentos desenvolvidos e o relato das 

vivências solicitadas. Neste módulo 02, ao todo são 04 processos mapeados e 04 vivências. Os 

processos serão apresentados por fluxos simples e descrição de atividades com o objetivo de 

construir um manual, com detalhamento, telas de sistemas e ordem das atividades. Já a 

descrição das vivências é uma narrativa que conta como foi desempenhar essa função com 

destaques pessoais do trainee.  
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Módulo 03 

PROCESSOS DE CRÉDITO 

 

Este módulo tem como objetivo o mapeamento de processos e a vivência de atividades 

de crédito na agência. O período dedicado a este módulo compreenderá o mês de Outubro/2019. 

Segue abaixo a programação dos processos e das vivências que serão desenvolvidos: 

 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Liberação de Crédito 

Esteira de Crédito 

Reembolso de Recebíveis 

Recuperação de Crédito e Inadimplência 

Risco de Crédito 

Correspondências Judiciais 

____________________________________________________________________ 

VIVÊNCIAS 

Liberação de Crédito 

Esteira de Crédito 

Recuperação de Crédito e Risco 

Risco Socioambiental  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Neste espaço, você irá apresentar os mapeamentos desenvolvidos e o relato das 

vivências solicitadas. Neste módulo 03, ao todo são 06 processos mapeados e 04 vivências. Os 

processos serão apresentados por fluxos simples e descrição de atividades com o objetivo de 

construir um manual, com detalhamento, telas de sistemas e ordem das atividades. Já a 

descrição das vivências é uma narrativa que conta como foi desempenhar essa função com 

destaques pessoais do trainee.  
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Módulo 04 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

Este módulo tem como objetivo o mapeamento de processos e a vivência de atividades 

de gestão de pessoas na agência. O período dedicado a este módulo compreenderá o mês de 

Novembro/2019. Segue abaixo a programação dos processos e das vivências que serão 

desenvolvidos: 

 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Ponto Eletrônico 

Uniforme 

Programação de Férias 

Lançamentos na Folha de Pagamento 

____________________________________________________________________ 

VIVÊNCIAS 

Gestão de Pessoas 

Benefícios 

Ponto Eletrônico 

Abertura de Vagas e Entrevistas 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Neste espaço, você irá apresentar os mapeamentos desenvolvidos e o relato das 

vivências solicitadas. Neste módulo 04, ao todo são 04 processos mapeados e 04 vivências. Os 

processos serão apresentados por fluxos simples e descrição de atividades com o objetivo de 

construir um manual, com detalhamento, telas de sistemas e ordem das atividades. Já a 

descrição das vivências é uma narrativa que conta como foi desempenhar essa função com 

destaques pessoais do trainee.  

 

 

  

 

 



127 

 

 

 

Módulo 05 

TÓPICOS ESPECIAIS: SEMINÁRIOS 

 

Este módulo tem como trabalhar assuntos não abordados, mas de extrema relevância 

dentro das atribuições dos gestores administrativos financeiros. O período dedicado a este 

módulo compreenderá o mês de Dezembro/2019, no qual na primeira quinzena do mês teremos 

a apresentação dos temas pelos colaboradores trainees. Cada trainee terá como objetiva 

apresentar um dos temas abaixo em formato de seminário, abordando com propriedade a 

relevância do tema para a cooperativa e para a sua atribuição enquanto gestor administrativo 

financeiro. Segue abaixo os temas desenvolvidos: 

 

OUVIDORIA 

SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS 

CAPITAL SOCIAL 

FRAUDES 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

(Neste espaço, o colaborador deverá preencher com as percepções gerais sobre o 

programa e o seu aproveitamento). 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARTICIPANTES 

 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula “O mentee enquanto 

símbolo na aprendizagem organizacional”, pesquisa apresentada como Dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/PPEGC, 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como objetivo geral “Compreender 

o mentee enquanto símbolo na aprendizagem organizacional”, realizada pelo mestrando 

Leonard Almeida de Moraes, sob orientação do Prof. Francisco Antonio Pereira Fialho, Dr, e 

coorientação da Prof. Richard Perassi Luiz de Souza, Dr. Estou ciente de que esta pesquisa será 

baseada nos relatos de experiências e desenhos realizados por mim durante o programa de 

trainee qual participo junto a uma cooperativa de crédito no interior do estado de Santa Catarina. 

Estou ciente de que caso haja algum desconforto, risco ou constrangimentos durante a 

realização da entrevista, poderei recusar a participação sem nenhum ônus. O pesquisador 

prestará esclarecimento quanto a pesquisa e suporte psicológico em caso de desconforto ao 

realizar os relatos e desenhos. Estou avisado(a) de que a pesquisa poderá ser utilizada em 

publicação futura, mas que os dados de identificação serão mantidos em sigilo. Estou avisado, 

também, de que poderei solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, inclusive após 

a sua publicação. Se eu, participante, tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar 

em contato com o pesquisador: Leonard Almeida de Moraes, telefone (47) 99222-7060, e ainda 

por meio eletrônico através do e-mail: leonardmoraes89@gmail.com. 

 Eu, 

_____________________________________________________________________, RG nº 

________________, telefone nº. ____________ -______, consinto em participar 

voluntariamente da pesquisa realizada pelo mestrando Leonard Almeida de Moraes. 
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