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RESUMO

Este trabalho teve por finalidade analisar a relação entre mentor mentorado (professor-aluno) no curso tecnólogo de RH da faculdade Estácio 
Recife, na modalidade presencial. Como ocorreu essa relação e que benefícios trouxe para o mentorado ou também chamado de aprendiz. A 
mentoria, relação entre uma pessoa mais experiente e uma menos experiente, ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional do mentorado. 
Este fenômeno pode ocorrer também nos meios acadêmicos, na relação entre professor-aluno. E é nessa relação que a mentoria traz alguns 
benefícios para ao aluno como redução do sentimento de isolamento, aumento da confiança e autoestima, crescimento profissional, melhoria da 
auto-reflexão e da capacidade de solucionar problemas. Esses benefícios podem refletir, inclusive, na retenção do aluno, pois o professor mentor 
usualmente é visto como um modelo, um indivíduo em quem o aluno admira a experiência, se inspira e recebe conselhos. Porém, há uma 
escassez de informações sobre essa relação social. Poucos estudos são encontrados, principalmente em cursos de graduação de gestão. A 
pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa e foi adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os dados foram coletados a partir 
de questionários e entrevistas. Para a análise dos dados coletados, foi utilizada a análise de conteúdo. Os alunos do 3° e 4° períodos de RH 
responderam ao questionário para identificação da relação de mentoria. Foram 26 respondentes, e 03 entrevistados. Os professores citados 
como mentores ministraram mais de uma disciplina aos alunos. No tocante à aproximação do aluno para com o professor, ou seja, o que faz com 
que o aluno se aproxime ou tenha uma certa admiração pelo professor, estabelecendo assim uma relação de mentoria, é quando o professor 
conta a sua história de vida, a experiência dele, e/ou quando o professor conta a sua história de superação. Foi observado que os alunos que 
pensaram em desistir do curso e receberam conselhos e atenção do professor, fez com que esses alunos continuassem no curso e passassem a 
admirar o professor, corroborando assim para a relação de mentoria. Outro aspecto visto que também pode estabelecer uma relação de 
mentoria é quando o professor aborda em sala de aula sobre como os alunos podem desenvolver a carreira, quando demonstra interesse e 
preocupação com o desenvolvimento da carreira do aluno. As funções de mentoria observada nas entrevistas foram: aconselhamento, ser 
modelo, amizade e tarefas desafiadoras. Vale ressaltar que tarefas desafiadoras está relacionada com funções de carreira e os alunos 
mencionaram estudo de caso e atividades mais aprofundadas como levantamento das necessidades de treinamento, na disciplina de treinamento 
e desenvolvimento, e trabalho em grupo sobre motivação. O benefício que ocorreram oriundos da relação de mentoria na organização em que os 
alunos trabalham foi a aplicação dos conceitos na prática do trabalho. Um dos respondentes ainda afirmou se tornar mais cauteloso, mais 
observador, e tomar decisões mais precisas. Este mesmo respondente afirmou que o seu relacionamento de mentoria com uma professora citada 
como mentora se encontra na fase 04, fase de redefinição, considerada a última faze neste tipo de relação, quando o mentorado opera 
independentemente do mentor, mas a relação de amizade continua, o que não significa que o mentor não possa mais ajudar o mentorado. Ou 
seja, o mentor pode ainda oferecer algum tipo de suporte, mas de forma mais distante e sem a frequência de antigamente. Entende-se assim que 
no curso tecnólogo de RH foi observado relação de mentoria, apoio na carreira e apoio pessoal, mesmo sendo um curso de curta duração, e que 
esta relação é muito importante na vida acadêmica, o que contribui para a satisfação do mesmo, “marcando” a vida deste, bem como a satisfação 
com a instituição de ensino.
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