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Introdução 
 

O projeto COGNOS visa contribuir para a Estratégia 2020, ajudando a alcançar os objetivos de 15% de 

adultos que participam em atividades de formação, através da melhoria do nível de competências 

pela sua relevância para o mercado de trabalho e contributo para uma sociedade mais coesa, através 

do desenvolvimento de competências base (especialmente de literacia e competências digitais) 

contribuindo para a redução dos adultos com baixas qualificações e em risco de exclusão social. Para 

isso, iremos desenvolver um programa de aprendizagem aberto, flexível e inovador sobre literacia e 

competências digitais, com base em comunidades de aprendizagem intergeracionais, em que as 

pessoas mais jovens serão os formadores de adultos. 

 

 

A metodologia aplicada no projeto COGNOS será em formato de mentoria, como uma metodologia 

colaborativa, que permite estabelecer uma ponte necessária entre as diferentes gerações que 

convivem em sociedade. Propomos deste modo uma metodologia de mentoria definida com rigor 

científico e pedagógico, estruturada num percurso de formação a partir de uma abordagem modular 

e baseado no Quadro Europeu de Qualificações - QEQ. 

 

Os principais resultados do COGNOS serão: 

-O Manual metodológico para formadores e facilitadores (para apoiar formadores interessados em 

promover processos de aprendizagem intergeracionais na educação de adultos); 

-O Guia de orientações para o formador intergeracional, focadas no adulto que está interessado em 

metodologias de formação baseadas em mentoria intergeracional; 

-O Guia para mentores jovens, que oferecem uma nova versão sobre o processo de mentoria para os 

jovens. 

 

A relação entre eles será ilustrada nas páginas seguintes na fig.1 e explicada detalhadamente. 
 

O atual Guia para Formadores Intergeracionais sobre como participar em atividades de formação 

dirigidas a seniores aprendentes-mentores (facilitadores intergeracionais,) para apoiá-los na 

experiência de aprendizagem, sendo mentor e aprendente. Este guia para aprendentes seniores 

destina-se a formar os futuros aprendentes sobre mentoria e especialmente neste processo de 

mentoria reversa. Pelo processo de mentoria reversa, neste contexto, significa que uma pessoa 

sénior é o aprendente e o menos sénior é o mentor, onde as necessidades e expectativas individuais 

estão no cerne da relação de mentoria e o processo de aprendizagem é baseado no mundo real e nas 

experiências de vida. Isto implica ter uma mente e uma relação aberta para discutir as suas 

necessidades e objetivos, superando obstáculos de idade, estatuto e poder, enraizada no respeito e 

vontade de aprender mais e continuar a desenvolver-se pessoal e profissionalmente. 
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O guia terá os seguintes objetivos: 

1. Proporcionar aprendizagem para adultos aprendentes; 

2. Sensibilizar para o processo de mentoria; 

 3. Promover a mentoria entre os adultos; 

4. Aumentar a participação de adultos em ações de formação; 

5. Incentivar o princípio de participação na vida ativa e a cidadania ativa. 

 

O Guia para Formadores Intergeracionais está estruturado em quatro capítulos principais: (1) 

Definições de mentoria, mentoria reversa, tipos de mentoria, o valor e as vantagens de mentoria 

reversa; (2) Por uma metodologia de mentoria para a educação de adultos? Destacando os 

contributos/ vantagens da metodologia de mentoria em comparação com outras abordagens 

educacionais no contexto da educação de adultos e competências básicas (literacia e TIC), e sublinhar 

o significado e o propósito da mentoria, bem como possíveis desvantagens (armadilhas) desta 

metodologia; (3) Eu quero ser um aprendente: como pode um aprendente preparar-se e as 

qualidades de um aprendente bem-sucedido e finalmente (4) Eu quero ser um mentor: razões pelas 

quais quer ser um mentor e qualidades de um mentor bem-sucedido.  
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II. Contexto 
 
O Cognos é dirigido a um grupo de profissionais que trabalha na educação de adultos. Como abaixo 
se encontra ilustrado na figura 1, os três produtos intelectuais principais do projeto Cognos são: O 
Manual de Formadores; O Guia para Formadores Intergeracionais e O Guia para Jovens Mentores. O 
que e como aprender? 
 
Neste sentido, o Manual do Formador é utilizado como base para os dois produtos integrados do 
projeto COGNOS. Este manual visa fornecer orientações práticas para formadores, a terminologia e 
os métodos, as recomendações, como evitar erros comuns e oferece alguns exemplos práticos do 
uso da caixa de ferramentas e uma visão sobre as capacidades do formador. Este documento faculta 
alguns exemplos de ferramentas que se concentram em competências básicas para adultos, tais 
como literacia e as competências em TIC e promove a mentoria e a mentoria reversa. 
 
O Guia para Formadores Intergeracionais é um manual sobre como participar em atividades de 
formação, dirigida aos adultos aprendentes-mentores (facilitadores intergeracionais). Este guia 
fornece apoio para o processo de aprendizagem de mentoria, como ser um mentor e aprendente e 
especialmente neste processo de mentoria reversa. 
 
Finalmente, o Guia para Jovens Mentores. O que e como aprender? Destina-se a jovens mentores e a 
apoia-los no processo de aprendizagem, sendo mentor e aprendentes. O guia para mentores jovens 
visa formar os futuros jovens mentores sobre a mentoria, e especialmente sobre este processo 
mentoria reversa. 
 
A comunidade de aprendizagem internacional para a educação de adultos é uma parte importante 
da Aprendizagem ao Longo da Vida, que envolve a participação de membros de duas ou mais 
gerações em atividades de aprendizagem, trabalhando juntos para ganhar competências, valores e 
conhecimentos e aprender uns com os outros. Por um lado, a aprendizagem intergeracional dirigida 
a adultos pode desempenhar os dois papéis: como um aprendente com as competências básicas de 
literacia e TIC e como mentor que quer aprender sobre mentoria, para tornar-se um mentor e 
ensinar competências básicas para as pessoas adultas (sénior e / ou jovem). Por outro lado, a 
aprendizagem intergeracional dirigida a jovens pode igualmente assumir dois papéis: como um 
mentor em que os jovens que querem aprender sobre mentoria e tornarem-se num mentor, 
ensinando competências básicas para as pessoas adultas, tanto sénior e / ou jovens. E como um 
aprendente que quer aprender competências básicas de literacia e TIC. 
 
O processo de mentoria reversa acontece quando na mentoria tradicional se troca de papel de 
mentor e aprendente: quando uma pessoa mais velha – mentor dá formação a um adulto jovem-
aprendente, por exemplo, sobre a sua experiência de vida, e um jovem adulto - mentor ensina novas 
experiências e o desenvolvimento tecnológico das TIC e o adulto é o aprendente. No contexto do 
presente guia de adultos seniores apoiá-los em mentoria e, especialmente, na mentoria reversa e 
ajudando a tornar-se mentor e aprendente. Deve sublinhar-se que, no presente guia o mentor é mais 
jovem do que o aprendente mesmo sendo ambos adultos seniores. 
 
 
 
Fig.1 A Comunidade de aprendizagem intergeracional para a educação de adultos no contexto do 

Cognos 
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Fonte: Elaboração do autor
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III. Conteúdo 

III.1. Mentoria – Mentoria reversa 

Definições de mentoria 

  

A orientação e o apoio dado a uma pessoa jovem ou aprendente através de várias formas (por 

exemplo alguém que adere a uma nova comunidade de aprendizagem ou organização) por uma 

pessoa experiente (mentor) que atua como um modelo a seguir, guia, tutor, coach ou confidente. 

"Mentoria é um termo geralmente usado para descrever uma relação entre um indivíduo menos 

experiente, chamado de aprendente ou protegido, e um indivíduo mais experiente conhecido como 

um mentor. Tradicionalmente, a mentoria é encarada como uma relação face-a-face de longo prazo 

entre um adulto e um aluno iniciante, que promove o desenvolvimento pessoal, académico, 

profissional do aprendente. É importante reconhecer que o termo "mentor" é emprestado do guia 

do sexo masculino, Mentor, na mitologia grega, e este contexto histórico influenciou manifestações 

tradicionais de mentoria. " 

Fonte: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

O desgaste emocional dos mentores pode ser assustador. Um mentor num estudo comentou: "Tens 

que ser um ouvinte, tens que ser uma mãe e tens que ser um amigo". Os mentores atuam também 

como protetores, coachs, terapeutas, assim como com muitos outros papéis. Fairbanks et al. (2000) 

descreve a mentoria como uma dança: “a música muda frequentemente e em cada mudança um 

novo passo é necessário e nunca se sabe se irá resultar num tropeço e num dano involuntário ou 

num estímulo amigável e dois sorrisos alegres.” 

Fonte: http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8 

 

 

Tipos de mentoria 

Em geral podemos distinguir dois tipos de programas de mentoria: 

 

Mentoria Formal é o resultado de reuniões planeadas, estruturadas e organizadas entre o Mentor e 

Aprendente. 

 

Mentoria Informal é resultado de um contacto frequente mas destruturado entre o Mentor e o 

Aprendente durante um período de tempo prolongado. Além disso, podemos distinguir entre 

diferentes formas de mentoria com base no modo de comunicação utilizado. 

 

Mentoria em par ou individual é o tipo de mentoria em que o Mentor comunica com um 

Aprendente; eles encontram-se, familiarizam-se e constroem uma relação durante um período de 

tempo. Neste tipo de mentoria o Mentor e o Aprendente familiarizam-se mais depressa e começam 

a desenvolver discussões mais profundas desde o início. Este tipo de mentoria é adequada para o 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8
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Mentor que se sente mais confortável em comunicar e interagir diretamente com o seu/sua Mentor. 

O Mentor pode concentrar-se nos assuntos de um Aprendente e colocar toda a sua atenção nele. 

Para atingir um desenvolvimento efetivo neste tipo de mentoria é muito importante emparelhar 

adequadamente o Aprendente e o Mentor. 

 

Mentoria de Grupo é uma mentoria em que o Mentor trabalha com um grupo de 4-5 Aprendentes. 

Neste tipo de mentoria leva mais tempo para os mentores e aprendentes se conhecerem e construir 

uma boa relação de trabalho. Os aprendentes que participam neste tipo de mentoria devem ter 

competências de comunicação e capacidade de trabalho em grupo. Eles devem compreender 

também que devem colaborar juntos para atingir os objetivos do grupo. O aspeto mais importante 

para um Mentor numa mentoria de grupo é de que ele deve olhar para cada Aprendente como um 

indivíduo e compreender que ele tem a sua própria opinião e atitudes que pode expressar dentro do 

grupo. 

 

Mentoria Presencial é uma forma de mentoria na qual o Mentor encontra-se frequentemente com 

os seus aprendentes e comunica com eles em sessões individuais ou de grupo presencial. A e-

mentoria é uma forma eletrónica de mentoria baseada no uso ferramentas informáticas para a 

comunicação entre Mentores e Aprendentes e para e-learning. As reuniões de mentoria têm lugar na 

Internet onde o Mentor e o Aprendente (s) se inscrevem numa plataforma web segura e comunicam 

uns com os outros sobre os assuntos relacionados com liderança em educação de adultos.  

 

Mentoria Semipresencial é uma forma de mentoria que combina sessões de mentoria presencial e 

sessões online. Quando esta forma de mentoria é usada, o Mentor comunica e encontra-se 

regularmente com os seus Aprendentes numa plataforma web segura e são também organizadas 

várias sessões de mentoria presencial. É recomendado no mínimo realizar três sessões de mentoria 

face-a-face. Uma no início do processo, uma no meio e outra no final do processo de mentoria. 

 

Mentoria Online – Este tipo de mentoria permite uma relação de mentoria via e-mails ou 

comunicação on-line. Este tipo de mentoria é adequado para quem não pode encontrar-se face-a-

face. Assim, esta pode funcionar como uma alternativa aos encontros tradicionais face-a-face. 

 

Mentoria de base Comunitária – Este tipo de programa de mentoria tem lugar na comunidade dos 

mentores e dos aprendentes. Pode ser a comunidade de bairro, a comunidade escolar, a comunidade 

local, etc. 

 

Os estilos de mentoria acima descritos dependem dos diferentes modos de comunicação e de 

reuniões. Na escolha de um tipo de mentoria apropriado e do modo de comunicação, o Mentor e o 

Aprendente devem considerar o tempo que podem dedicar à mentoria e modo de comunicação que 

melhor funciona para si. Mentor e Aprendente devem escolher o que melhor se adequa às suas 

necessidades e exigências. 
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Mentoria reversa 

Será que usamos realmente todo o conhecimento e experiência que existe dentro de uma 

organização?  

Uma forma eficaz de partilhar a sua experiência valiosa na mentoria de uma organização, por 

exemplo, quando uma pessoa com mais experiência vai orientar uma pessoa com menos experiência 

e conhecimento numa ou mais áreas. A fim de transmitir a aprendizagem e ideias utilizando o 

conhecimento de toda a organização, eles também podem praticar a mentoria reversa, o que 

significa que o conhecimento e a experiência também fluem de baixo para cima na organização. 

Há um número de vantagens na mentoria reversa. A contratação de funcionários aumenta, o 

conhecimento entre as funções flui e é criada uma aprendizagem e ambiente colaborativo. 

Grande parte da aprendizagem que contribui para o nosso sucesso não acontece com base nos livros, 

mas através do mundo e experiências de vida reais. Sem um mentor, a aprendizagem ocorre 

principalmente através de tentativa e erro. No entanto, com um mentor, até mesmo profissionais 

experientes podem beneficiar das experiências e conhecimentos de outra pessoa e aplicar os seus 

conhecimentos para apoiar o desenvolvimento. 

Da mesma forma, as pessoas ávidas por novos conhecimentos vão descobrir que ser um aprendente 

reduz a curva de aprendizagem na aquisição de novas competências, que por sua vez vai ajudar na 

vida futura, por exemplo, emprego, formação, etc. 

 

 O que é a mentoria reversa? 

Pode dizer-se que é apenas como a Mentoria tradicional, a única diferença é que o Mentor é a 

pessoa menos sénior e o Aprendente o mais velho. 

"Com base na orientação do velho paradigma onde uma pessoa mais experiente (em termos de 

idade, posição ou experiência) orienta um júnior, a mentoria reversa dá o lugar à pessoa mais júnior 

como mentor. A chave para o sucesso na mentoria reversa é a capacidade de criar e manter uma 

atitude de abertura à experiência e ultrapassar as barreiras de estatuto, poder e posição ". 

Fonte: Ann Rolfe, Mentoring Works, http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html 

 

”Alan Webber, co-fundador da Fast Company descreve a mentoria reversa como:  

"É uma situação em que os 'velhos caturras'  percebem que no momento em que estão com 

quarenta e cinquenta anos numa organização, não estão em contacto com o futuro da mesma 

maneira que um jovem de vinte e poucos anos. Estes vêem com novos olhos, mentes abertas, e com 

ligações instantâneas para a tecnologia do nosso futuro ". Jack Welch, presidente da GE, ordenou aos 

seus 600 gerentes de topo para contactarem com os subordinados com conhecimentos em Internet 

e tornarem-se seus alunos ". 

Fonte: Matt M. Starcevich, Ph.D. http://www.coachingandmentoring.com 

 

http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html
http://www.coachingandmentoring.com/
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O que posso ganhar com uma relação de mentoria? 

Uma das principais tarefas que um aprendente precisa de executar para garantir uma relação 

produtiva com um mentor é ser muito claro sobre o que espera e necessita. Nenhum mentor será 

capaz de satisfazer todas as suas necessidades, mas ao pronunciar explicitamente as suas 

expectativas vai proporcionar ao mentor a oportunidade de esclarecer quais as que podem ser bem-

sucedidas. 

 

Em relação à mentoria reversa há alguns aspectos a considerar: 

 

• Um par que pode obter benefício e conhecimento mútuo. Não é uma comunicação "nós contra 

eles", mas o foco é em vez disso, uma comunicação em dois sentidos. Esta relação de mentor deve 

ser generosa na qual os contributos de ambas as partes interessadas são igualmente valorizados. 

• Criar juntos - não é apenas aquele que transmite, mas criar juntos algo que dê maior valor. Isso 

aplica-se a ambas as partes para ter uma mente aberta e vontade de ver e explorar diferentes 

perspectivas. 

• Mentoria reversa é baseada na ideia de que ambas as partes têm a confiança e respeito um pelo 

outro e que há um interesse genuíno em aprender uns com os outros. O objetivo é desafiarem-se 

para irem além da zona de conforto e experimentarem novas formas de pensar, trabalhar e ser. 

Para criar uma cultura de aprendizagem, é permitir que os conhecimentos e ideias fluem tanto para 

cima como para baixo. 

 

 

Valor e vantagens 

 

Competências e transferência de conhecimento 

A influência da visão dos mentores nas tecnologias de internet e na comunicação moderna, redes, 

ferramentas de marketing / vendas. Para o aprendente, isso significa que rapidamente ganha 

capacidades e prática na utilização das novas tecnologias e ferramentas e aplica isso na prática. 

 

Reconhecimento e Influência 

Os funcionários mais jovens são reconhecidos pelas suas capacidades e conhecimentos nesta área. A 

sua paixão em mudar a forma como trabalham e aprendem é comunicada e apresentada a uma 

grande rede de seniores e adultos. Os mentores também obtêm uma maior oportunidade de 

influenciar a forma como interagimos, usando tecnologias emergentes e novos comportamentos de 

trabalho. 
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Qual é o objetivo da relação de mentoria reversa? 

41% dos respondentes selecionaram "Para ganhar conhecimento técnico" e 25% selecionaram "Para 

ganhar uma perspectiva mais jovem". Isso corrobora a ideia de um conhecimento de base técnica e 

uma perspectiva de um mentor mais novo. Uma relação intensa é indicada por 52% afirmando que 

se reúnem uma vez por semana com um adicional de 41% que reúne uma vez por mês. Embora 25% 

esperam que o relacionamento dure 1-5 meses e vinte por cento esperem que dure mais de um ano. 

 

Para as organizações serem capazes de oferecer os serviços adequados e atrair as pessoas certas, 

elas precisam entender o comportamento humano, aqueles que se aplicam agora, mas também a 

forma como se vão comportar no futuro próximo.  

 

Muitas vezes ouve-se expressões que rejeitam os media, novos métodos de comunicação e 

comportamentos que possam estar associadas principalmente com as gerações mais jovens. Aqueles 

adultos seniores com mais experiência não querem adotar novos comportamentos o que prejudica a 

possibilidade de mudança, tais como a Internet e as novas tecnologias. 

 

Pode ser-se bem-sucedido ao trabalhar com "mentoria reversa" ou mentores jovens. Os adultos 

 tornam-se "aprendentes". Isso começa muitas vezes através de novos e inesperados processos de 

pensamento em grupos que precisam renovar a sua perspectiva para alcançar o desenvolvimento 

pessoal. Por outro lado, a mentoria é mais fácil se o aprendente estiver receptivo e assumir uma 

posição de aprendente. 

 

 O aprendente e mentor devem ser iguais. Certezas e valores podem ser abalados e o aprendente 

pode não obter a resposta que esperava do seu mentor reverso. Este pode ser um desafio, mas 

finalmente proporciona o desenvolvimento e sucesso desejado.  

 

III.2. Porquê uma metodologia de mentoria para a educação de adultos? 

A vida é uma viagem constante de aprendizagem e hoje grande parte desta acontece nos nossos 

locais de trabalho informalmente. A aprendizagem informal abrange tudo, desde o conhecimento e o 

discernimento obtido através de coaching e mentoria quando observamos como os outros 

participam em blogues, artigos, jornais de negócios, vídeos de conversas e diálogo com os outros. 

 

A aprendizagem constante é algo que nos é exigido para sermos bem-sucedidos em tudo, desde o 

local de trabalho à esfera privada. O conhecimento e as capacidades que se recebe através da 

aprendizagem informal são muitas vezes invisíveis aos nossos empregadores, quando não existe 

diploma, certificado formal ou certificados. (O desafio de avaliar a aprendizagem informal é 

discutido, mesmo ao nível da UE, precisamente porque hoje é uma parte importante de toda a 

aprendizagem). Então, como podemos tornar isso mais visível e ainda mais útil nas organizações? 

Como podemos encontrar formas que permitam, por exemplo, os colegas partilharem as suas novas 

competências e conhecimentos de forma simples e inteligente que os irá beneficiar mais? 

Os educadores de adultos podem fazer algumas coisas, nomeadamente: 
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• Incentivar ativamente os alunos a partilhar as suas novas capacidades por exemplo, criar as suas 

próprias wikis, fóruns, redes sociais e blogues, etc. onde o conhecimento pode ser facilmente 

partilhado com outras pessoas. Além disso, essa informação pode então ser facilmente pesquisável 

por outros dentro da organização que mais tarde vão precisar dela. 

 

• Ter um ambiente formal ou informal para aprender uns com os outros através de tal mentoria (ver 

parágrafo anterior sobre mentoria reversa para usar a plena competência da organização). 

 

• Que informação e conhecimento está a ser procurado entre os alunos e, assim, ter uma boa base 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento mais ajustada e adequada de procura de educação 

/formação. 

 

Aprender coisas novas é algo que escolhemos, quer seja através de uma educação / formação formal 

ou através da aprendizagem informal. Desde que a aprendizagem permanente se torna para os 

alunos um pré-requisito para se continuar a desenvolver, precisamos encontrar formas de tirar 

vantagem do poder e compromisso que existe em toda a aprendizagem que ocorre "à margem ". Um 

empregador que tira benefício desta estará na vanguarda - tanto por ser capaz de construir sobre 

esse conhecimento e esse compromisso, mas também por ser considerado como um empregador 

atrativo e recetivo. 

 

 

Sublinhar os contributos/vantagens da metodologia de mentoria em comparação com outras 

abordagens educacionais no contexto da educação de adultos e competências básicas (literacia e 

TIC). 

O objetivo da educação de adultos é que estes devem ser apoiados e incentivados na sua 

aprendizagem. Deve-lhes ser dada a oportunidade de desenvolver as suas competências, a fim de 

reforçar a sua posição no trabalho, na vida social e promover o seu desenvolvimento pessoal. O 

ponto de partida para a educação deve ser as necessidades e circunstâncias do indivíduo. 

 

Uma população mais heterogénea e uma sociedade caracterizada pelo aumento da diversidade 

aumenta a exigência de flexibilidade e adaptação individual. Um novo e crescente público imigrante 

e de baixa escolaridade oferece novos desafios educacionais e exige mais adaptação individual. 

Assim, a metodologia de mentoria adequa-se muito bem à educação de adultos. 

 

Na aprendizagem ao longo da vida existe a ideia de que, em cada fase de vida devem de existir 

oportunidades de educação e de aprendizagem adaptadas ao contexto, necessidades e capacidades 

do indivíduo. 

 (Agência Nacional de Educação, 1999) Vemos que a mentoria pode ser essa oportunidade de 

aprendizagem. 
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A mentoria pode ser o caso em que os programas de conteúdos educacionais interagem com outras 

aprendizagens dos indivíduos (Marcos, 2009), e onde os alunos têm a oportunidade de integrar a sua 

aprendizagem formal e informal. Na aprendizagem ao longo da vida, vemos também que o mentor 

pode ajudar o aprendente a ver a ligação de aprendizagem entre as diferentes áreas, idades e fases 

de vida. O mentor pode ajudar o aprendente a conhecer o desconhecido como o adepto pode então 

incorporar uma nova interpretação do mundo (Gustavsson, 1996). 

 

A aprendizagem ao longo da vida pode ser descrita por uma estrutura bidimensional em que a 

dimensão ao longo da vida significa que o indivíduo aprende durante toda vida. Hoje o conhecimento 

fica rapidamente ultrapassado e para atualizar o conhecimento e as competências é necessário 

aprender coisas novas. A dimensão de toda a vida, no entanto, toma conhecimento de que 

atualmente a aprendizagem ocorre numa variedade de ambientes e situações, não só na educação 

formal. (Agência Nacional de Educação, 1999) A troca mútua de mentoria pode ser encarada como 

uma parte óbvia da dimensão ao longo da vida, enquanto a mentoria vista a partir da dimensão de 

toda a vida pode ser vista como um ambiente de aprendizagem alternativo.  

 

Se olharmos para as diferenças entre a educação e ensino regular com a mentoria, a diferença entre 

o professor e o mentor está na forma como o conhecimento é transmitido, quando o objetivo 

principal do professor é transmitir conhecimento factual. É também no currículo predeterminado 

que o conhecimento emerge a partir do professor. Na mentoria a relação entre o mentor e o 

aprendente permite que eles decidam juntos sobre que conhecimento o aprendente quer adquirir e 

do modo como querem proceder para que o aprendente seja capaz de obter essas competências. A 

relação professor com o aluno não é tão pessoal como com o mentor. 

 

O mentor-aprendente caracteriza-se por ser uma relação mais igual do que a relação professor-

aluno. Os alunos devem obter notas de forma que o aprendente não pode. A mentoria também é 

claramente marcada pela troca entre duas partes, mesmo que o conhecimento do professor, assim 

como do aluno, também aumentou. 

 

A diferença entre coaching e mentoria é que o coaching pode ter elementos mais fortes de 

resultados e desempenho a ser alcançado, às vezes até muito específico. Tanto o coaching como a 

mentoria podem surgir a partir de uma necessidade pessoal da procura de desenvolvimento; no 

entanto, o foco da relação de coaching não é a troca recíproca. É somente a pessoa que procura o 

coaching que recebe orientação. 

 

Ambas as relações de mentoria e coaching têm elementos que devem fornecer orientação em como 

ajudar o indivíduo a ganhar uma perspectiva holística. Geralmente o coaching desenvolve-se num 

curto período de tempo enquanto a mentoria pode ser, em alguns casos, para toda a vida. Embora a 

abordagem holística do coach inclui um plano de longo prazo, o coach não vai estar ao lado da 

pessoa durante um período igual ao do mentor. É por isso que a relação de mentoria proporciona na 

relação, se necessário, uma maior possibilidade de revisão das estratégias. Quando normalmente a 
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relação de mentoria é gratuita, por vezes, a relação de coaching não é. Acreditamos, portanto, que a 

relação entre o aprendente-mentor também se sente mais equitativa para ambas as partes poderem 

trocar conhecimentos e experiências sem ter que pensar sobre como obter o máximo do seu lucro. 

 

A diferença entre mentoria e coaching está, de acordo com Parsloe & Wray (2000), no contexto 

funções, responsabilidades e relações. Isso acontece porque os dois processos que tornam isso 

possível apoiam e incentivam a aprendizagem. Pegg (1999) explica que o mentor é um conselheiro 

sábio e confiável com credibilidade e que está feliz em transmitir o seu conhecimento e sabedoria. O 

mentor fornece uma visão geral das inúmeras opções que existem e especifica os caminhos que pode 

seguir para encontrar a imagem de perfeição de si mesmo. Os mentores irão partilhar os seus 

conhecimentos de uma forma que ajuda as pessoas a ter mais controle sobre as suas vidas. Os 

coachs, diz Pegg (1999); trabalham diariamente com indivíduos, a "educá-los” a aumentar as suas 

competências, como por exemplo os jogadores de futebol, engenheiros ou terapeutas. Os bons 

coachs trabalham muitas vezes em três etapas: encorajam as pessoas a desenvolver os seus pontos 

fortes; dotam o indivíduo para que ele seja capaz de lidar com as áreas que precisam ser melhoradas, 

permitindo o seu sucesso contínuo. 

 

Arhén (1991) acredita que ambos os mentores e professores são conceitos mais orientados 

teoricamente e são encontrados principalmente no sistema de ensino. É aqui, mais sobre factos de 

aprendizagem, e é por isso que pode não haver nenhuma ou pouca troca de experiências (não muito 

frequente de qualquer modo). O professor e o supervisor são percepcionados como terem todas as 

respostas e devem tentar ensinar o máximo ao aluno. Para o ensino superior, a supervisão funciona, 

de acordo com Hultman e Sobel (2005), como uma forma de orientação para estudantes e alunos de 

licenciatura, onde eles são ensinados nos seus projetos em diferentes níveis. De acordo com 

Holmberg (2000), o supervisor é bom se ele age como um mentor, ou seja, mostra o interesse tanto 

no indivíduo e no seu trabalho científico. 

 

 Significado e propósito da mentoria 

" A mentoria é uma atividade ou processo que só tem significado quando se tem um propósito claro 

e um contexto” (Allsop & Benson, 1997) 

 

Esta citação sugere a importância de ter um objetivo claro na mentoria. Um programa de mentoria 

deve ter um propósito e significado claramente identificado, Lindgren (1997) e Foster (2001). Nem 

todos os programas de mentoria conduzem ao sucesso do aprendente. Mas de acordo com Foster, 

os programas de mentoria claramente estruturados podem ser bem-sucedidos. Foster sublinha a 

importância do recrutamento, formação e apoio que é fundamental para o programa de mentoria. A 

mentoria visa o desenvolvimento pessoal do aprendente. Com um programa de mentoria bem 

desenvolvido para o aprendente podemos obter um melhor foco nos seus próprios objetivos e 

valores que esperamos, em última instância, que seja percepcionada como uma melhor qualidade de 

vida. A mentoria pode atuar como uma forma de orientação no sentido em que o praticante pode 
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obter muitas vezes uma imagem mais clara do papel profissional e do seu próprio caminho para o 

atingir. 

 

A mentoria pode assumir diferentes formas, acima de tudo, é importante ter diferentes medidas de 

apoio que possam abranger diferentes alunos durante toda a sua educação. Um sistema de apoio 

holístico que contemple todo o indivíduo, social, académica e emocionalmente, é mais provável que 

aumente o rendimento e a percepção da qualidade da educação. Os conteúdos das medidas de 

apoio devem ser também adaptados especificamente para cada programa a fim de alcançar o efeito 

desejado. 

 

Existem principalmente duas coisas para caracterizar a mentoria. A primeira é a transferência de 

conhecimentos da área da pessoa mais experiente para uma pessoa menos experiente, onde a 

principal finalidade do encontro entre essas duas pessoas é que a pessoa menos experiente vai 

aprender e desenvolver certas capacidades. A outra área que distingue a mentoria diz respeito à 

relação entre o aprendente e o mentor com as suas diferentes experiências. Isto pode ser visto como 

proporcionar uma aprendizagem mútua e intercâmbio. 

Aprendentes e mentores aprendem uns com os outros através do diálogo e troca de conhecimentos 

e experiências. A relação é caracterizada em relação a: à igualdade de género e uma relação de 

igualdade, onde ambas as partes se desenvolvem pessoal e profissionalmente. Através da mentoria, 

tanto o aprendente como o mentor têm a oportunidade de refletir sobre si mesmos e os seus papéis. 

 

A singularidade de uma relação de mentoria é de que enquanto o mentor pode apenas oferecer o 

conhecimento e contactos que o aprendente necessita em dada situação - sem exigir nada em troca. 

A sua principal motivação é o desejo de partilhar e ver o aprendente crescer. Não há nenhuma 

dependência entre si.  

 

Na relação de mentoria, tanto o mentor como o aprendente têm a oportunidade de se desenvolver, 

aprendem coisas novas uns com os outros e o aprendente pode aprender a ver problemas de outras 

formas. Isso aumenta as competências dos aprendentes e podem compreender melhor a sua 

situação pessoal. Os objetivos pessoais podem servir para resolver problemas de forma eficaz etc. 

 

A mentoria é uma forma de transferir conhecimento e experiência de uma pessoa para outra, é 

também uma forma de criar processos sociais onde mentor e aprendente podem partilhar 

experiências e transferência de conhecimento. Isto não é tão comum no ensino regular, por isso é 

uma vantagem ter mentoria na educação de adultos. 

 

Possíveis desvantagens (armadilhas) da metodologia de mentoria 

 

A dificuldade pode passar por não ficar "muito perto" ou sentir-se inferior ao mentor. 
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Às vezes pode ser difícil encontrar tempo para o mentor e os indivíduos e têm de usar o tempo de 

lazer para tal. 

 

Para alcançar o sucesso num programa de mentoria requer, entre outras coisas, um compromisso no 

sentido de que a organização realmente desenvolve e promove internamente as pessoas. Isto é 

porque a mentoria pode ser vista como um processo fundamental para o desenvolvimento do 

aprendente. A fim de avaliar a eficácia dos programas de mentoria, deve considerar-se pelo menos 

três anos. Os resultados de tais programas não podem ser alcançados em menos de um ano, na 

medida em que a relação entre o mentor e aprendente pode levar muito tempo para funcionar bem. 

E para o desenvolvimento pessoal é necessário um grande empenho para alcançar o sucesso. 

 

III.3. Aprendizagem intergeracional 

Aprendizagem intergeracional familiar e o surgimento do novo paradigma 

extrafamiliar 

Durante séculos, em ambas as culturas tradicionais e modernas, a aprendizagem intergeracional tem 

sido o veículo informal no seio das famílias para a transferência sistemática de conhecimentos, 

capacidades, competências, normas e valores entre as gerações - e é tão antiga quanto a 

humanidade. Normalmente os anciãos ou avós da família partilham a sua sabedoria e é valorizado o 

seu papel em perpetuar os valores, a cultura e a singularidade da família.  

O intercâmbio intergeracional dentro da família tem a intenção de manter a ligação das novas 

gerações na história da sua cultura e para assegurar a ligação ao passado. A aprendizagem 

intergeracional familiar é informal e envolve a interação multigeracional. No entanto, nas sociedades 

modernas e mais complexas, a aprendizagem entre gerações já não é transmitida apenas pela família 

e, cada vez mais, está acontecer fora da família. 

Enquanto as famílias tradicionais ainda podem valorizar a pessoa idosa na transmissão da tradição 

cultural, preparar os indivíduos mais jovens para a vida no mundo moderno, mais complexo tornou-

se uma função do grupo social mais alargado não familiar. Existe agora um novo modelo que é 

"extrafamiliar". Ele pode ajudar a esclarecer como a sociedade contemporânea teve a necessidade 

de criar um novo paradigma de aprendizagem intergeracional e as suas implicações futuras. 

 

No início do último quartel do século XX, as alterações demográficas e sociais contribuíram para o 

desenvolvimento de um novo paradigma intergeracional extrafamiliar. Os demógrafos deram a 

conhecer dois fenómenos que, afetam especificamente esse desenvolvimento: o aumento crescente 

da população idosa e a mudança na estrutura das famílias. Os adultos mais velhos têm vindo a 

aumentar e a viver mais tempo e de forma cada vez mais saudável.  

Em resposta à evolução da economia, tem havido um aumento das famílias mono parentais e de 

famílias em que ambos os pais trabalham e, muitas vezes, as famílias mudam-se para comunidades 

em que há mais oportunidades de emprego. 

Como resultado destas alterações, verificou-se uma redução significativa na troca familiar contínua 

entre gerações. A crescente desconexão geográfica ocorreu entre membros de muitas famílias 



 

 

19 

 

COGNOS 

 

Guia para Formadores intergeracionais Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

alargadas, causando a diminuição das oportunidades para a aprendizagem e apoio intergeracionais 

consistentes. 

O jovem e o velho tornaram-se mais vulneráveis, como resultado dessa separação geográfica. A 

experiência jovem limita o contacto com os familiares mais velhos que, historicamente, têm estado 

presentes para apoiar o seu crescimento e aprendizagem, partilhar valores e oferecer sabedoria, 

capacidades e amor sem reservas e compreensão. Os adultos mais velhos têm um contacto limitado 

com os membros mais jovens da família que fornecem percepções sociais contemporâneas, 

vitalidade, amor sem reservas, suporte e novas competências tecnológicas. 

Ambos os grupos perdem o apoio especial, confiável oferecido pelo membro da família. A 

preocupação do impacto da separação geracional sentida por investigadores e profissionais em 

estudos da infância, envelhecimento, educação e estudos da família para debater a necessidade de 

criar oportunidades em que a aprendizagem intergeracional, relacionamentos significativos e 

crescimento social e emocional podem ocorrer entre as crianças ligadas não biologicamente a jovens 

e adultos mais velhos que representavam a nova população emergente nos subúrbios, vilas e 

cidades. 

Programas Intergeracionais 

No final dos anos 1970, começam a surgir os Programas Intergeracionais (PIs) como modelos de 

planeamento social destinados a preencher a "lacuna geográfica", ligando as pessoas mais velhas e 

as mais jovens em contextos formais que promoveram o intercâmbio intergeracional e a 

aprendizagem intergeracional. O principal desafio deste novo paradigma - como criar ligações entre 

pessoas não biologicamente ligadas, velhos e jovens que poderiam promover o crescimento social, 

aprendizagem e estabilidade emocional que muitas vezes caracteriza as relações entre os membros 

mais velhos da família e mais jovens. 

Para a criação de Programas Intergeracionais foi fundamental a expectativa de que a evidente 

sinergia de gerações em contextos familiares poderia ser aproveitada nos modelos de planeamento 

sociais, assim, criando oportunidades para a aprendizagem intergeracional e para o desenvolvimento 

de relações significativas entre os não-familiares e as gerações mais velhas e os mais jovens. 

Nos últimos 30 anos, os modelos de PI foram desenvolvidos para envolver as pessoas mais velhas e 

mais jovens em experiências de aprendizagem "extrafamiliares" intergeracionais. Os primeiros 

modelos tipicamente implementados em sistemas que se concentram na educação dos jovens, tais 

como escolas, creches, centros comunitários e sistemas que se concentram em manter o bem-estar 

dos idosos, como sites residenciais e de cuidados de longo prazo. 

A aprendizagem intergeracional pode surgir numa diversidade de contextos em que os jovens e os 

seniores se reúnem numa atividade conjunta. Tem lugar ao abrigo de programas especificamente 

concebidos para reunir jovens e idosos em atividades significativas e partilhadas quando: 

- Pelo menos duas gerações não adjacentes aprenderem juntas sobre o outro (envelhecimento 

questões, experiências, valores, aspirações); 

 - Duas gerações diferentes aprenderem juntas sobre o mundo, as pessoas e / ou eventos históricos e 

sociais relevantes para os próprios; 
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 - Dois grupos etários diferentes compartilham experiências de aprendizagem e ações de formação 

destinadas a desenvolver o conhecimento académico e competências e preparar as suas capacidades 

de serviço social (como o ecológico ou relacionados com a paz). 

Os programas intergeracionais contribuem para alcançar os objetivos da aprendizagem ao longo da 

vida e entre as gerações de quatro formas: 

 - Estabelecer as bases para uma cultura ao longo da vida para jovens e seniores; 

 - Desenvolver atitudes positivas entre as gerações; 

 - Integrar os benefícios para crianças, jovens e adultos mais velhos, escola e comunidade; 

 - Partilhar atividades de aprendizagem para todos os grupos etários, assim como contribuir para a 

inclusão social, a coesão social e a solidariedade. 

 

III.4. Promover a aprendizagem intergeracional através da mentoria reversa 

 

A mentoria reversa é definida como o emparelhamento de um colaborador mais jovem, 

agindo como mentor para partilhar conhecimentos com um sénior, um colega mais velho 

como aprendente. O ex-CEO da General Electric, Jack Welch, é geralmente reconhecido 

como ter introduzido um programa formal de mentoria reversa em 1999, quando ordenou 

que 500 dos seus gestores de topo fossem encontrar jovens empregados que pudessem 

ensiná-los sobre a Internet. Desde então, a mentoria reversa tornou-se uma "boa prática" 

em várias das grandes empresas, incluindo Dell, Procter & Gamble e Time Warner. Para as 

organizações, é um benefício claro da mentoria reversa explorar a experiência e o know-how 

tecnológico de jovens trabalhadores.  

No entanto, a mentoria reversa também é promissora para a construção de um canal de 

liderança, promovendo relações intergeracionais melhores, reforçando iniciativas de 

diversidade e promovendo a inovação. Para as pessoas, a mentoria reversa é uma 

oportunidade de aprendizagem para ambos os participantes e uma maneira criativa para 

envolver os colaboradores. 

 

A mentoria reversa é uma forma inovadora para incentivar a aprendizagem e facilitar as 

relações entre gerações. Ela envolve o emparelhamento de um colaborador mais jovem, que 

age como mentor para partilhar conhecimentos com um colega mais velho, como 

aprendente. O objetivo é a partilha de conhecimentos com o aprendente focado na 

aprendizagem do mentor sobre conhecimentos tecnológicos atualizados e numa perspectiva 

geracional. Além disso, há uma ênfase no desenvolvimento da liderança dos mentores. 
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A mentoria reversa está referenciada na literatura como uma forma alternativa de mentoria, 

com características únicas e troca de papéis que a distingue de outras relações de 

desenvolvimento. A mentoria reversa beneficia das semelhanças e diferenças, incentivando 

as organizações a reconhecer, compreender e construir sobre os pontos fortes das gerações. 

Espera-se que o desenvolvimento de relações individualizadas deve ajudar a reduzir 

pressupostos e estereótipos negativos e até mesmo destacar semelhanças. 

 

Os colaboradores mais jovens partilham um forte desejo por colegas de elevado mérito e 

acesso a novas experiências e desafios. Uma relação de mentoria reversa tem o potencial de 

cumprir essas duas preferências. Mais do que programas de mentoria tradicionais, a 

mentoria reversa tem um duplo foco no desenvolvimento da relação de ambos, mentor e 

aprendente. Os mentores jovens têm a oportunidade de demonstrar na relação as suas 

capacidades como líderes através da coordenação de tarefas e objetivos. Os mentores estão 

a ter acesso a mais pessoas seniores, e começam a conhecer o que está por de trás dos 

bastidores, para ver como os seniores pensam e tem ideias. Investir em relações de elevada 

qualidade é importante para os indivíduos, como demostra a investigação que os líderes 

eficazes geram resultados através de redes. Assim, a mentoria reversa é uma ferramenta útil 

de desenvolvimento de liderança para ambos os mentores e aprendentes que aumenta as 

suas redes individuais e constrói pontes intergeracionais entre organizações e comunidades. 

 

III.5. Eu quero ser aprendente 

 

Ter um mentor pode contribuir muito para uma carreira bem-sucedida e satisfatória. No caso da 

mentoria reversa pode contribuir para uma vida social mais ativa e prevenir a comunidade da 

exclusão. A aquisição de novas competências práticas (por exemplo, no domínio das TIC) pode 

alargar a capacidade de comunicação dos cidadãos seniores e mantê-los em contacto com os seus 

amigos e parentes. 

 

Muita da aprendizagem que contribui para o nosso sucesso não acontece apenas através de livros, 

mas também pela experiência do mundo real. Sem um mentor, a aprendizagem ocorre 

principalmente através da tentativa e erro. Com um mentor, no entanto, até mesmo profissionais 

experientes podem beneficiar das experiências e conhecimentos de alguém que pode ajudá-los a 

evitar os erros. Com essas novas competências profissionais vão descobrir que ser um aprendente 

reduz a curva da aprendizagem para adquirir as competências e conhecimentos mais importantes 

para uma carreira de sucesso. 

 Outras vantagens que advêm como resultado de ser um aprendente numa relação de mentoria 

incluem: 
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- Aprender coisas novas sobre si mesmo: a auto-reflexão que pode resultar de uma relação de 

mentoria pode ser uma experiência de crescimento poderosa e dar novas perspectivas a uma pessoa 

sobre si mesma. 

- Potenciar os seus pontos fortes e explorar os seus talentos escondidos: um bom mentor irá orientá-

lo para rentabilizar os seus pontos fortes, e ajudá-lo a descobrir e explorar talentos escondidos. 

- Contribuir para o sucesso de sua comunidade e da empresa: um aprendente que constrói uma forte 

posição na sua comunidade contribui, em última análise, para o sucesso da empresa. 

- A satisfação de carreira: estará mais satisfeito com a sua carreira se tiver um melhor desempenho 

no seu trabalho; e a sua empresa e a comunidade estarão mais satisfeitas com o seu desempenho, 

assim como, está a dar mais estabilidade à carreira. 

-Alargando a sua rede pessoal: entrar numa relação de mentoria adiciona o seu mentor à sua rede 

pessoal, e pode levar a apresentação de indivíduos na rede de mentores. 

- A fonte de referências: o seu mentor pode encaminhá-lo para outros mentores uma vez que tem 

uma melhor compreensão das suas necessidades, capacidades e objetivos. 

 

Como pode o aprendente preparar-se? 

 

Definir metas e objetivos 

O primeiro passo de um mentor prospectivo é identificar as suas metas para a relação de mentoria. 

O que eles esperam aprender? Eles podem, por exemplo, ter um objetivo geral de aprender novas 

capacidades numa área específica de interesse (por exemplo, aprender uma nova língua, 

competências em TIC, etc). Para atingir esses objetivos, eles devem ter objetivos específicos que irão 

conduzi-los a alcançar esse objetivo mais rapidamente. 

Não tenha medo 

Um obstáculo para muitos aprendentes é enfrentar a sua própria relutância em ter um mentor. Essa 

relutância é bastante comum, e para muitos está enraizada no constrangimento de ter de 

reconhecer que eles podem precisar de ajuda, ou no medo de rejeição. 

 

Como eles podem superar essa relutância? Devem concentrar-se nos seus objetivos e necessidades. 

Não há nada de errado em admitir que uma pessoa precisa ou quer ajuda. O facto é que 

frequentemente os mentores afirmam sentirem-se lisonjeados por terem sido abordados, e receber 

a oportunidade de "dar a volta" aos aprendentes. A mentoria como atividade social e 

relacionamento está a ter um retorno, o que levou muitas empresas a lançar iniciativas de mentoria. 

Então ao estabelecer relações com o mentor, os seniores não estão sozinhos. 

 

O que é que o Aprendente deve procurar no Mentor? 
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Quando um aprendente tem a intenção de fazer parte de uma relação de mentoria, ele tem de 

procurar algumas qualidades vitais num mentor. Tem que: 

- Ter a energia e capacidade de apoiá-lo  

- Possuir uma rede profissional forte 

- Ter experiência na área ou campo que o aprendente tenha identificado para o desenvolvimento 

- Ser um excelente ouvinte 

- Ser confiável e ético, não julgar 

- Ter um interesse genuíno em ajudar o aprendente a desenvolver-se pessoal e profissionalmente 

- Ser respeitado pelos seus pares na sua área de especialização 

- Possuir um estilo de ensino / formação e de ética semelhante ao do aprendente, excepto se o 

aprendente procurar o domínio de um estilo diferente. 

 

Estás preparado para ser orientado? 

Se um aprendente responder "sim" à maioria das perguntas que se seguem, provavelmente, estará 

preparado para começar a ser um aprendente de sucesso: 

- Será que vou beneficiar de orientação no desenvolvimento de novas competências? 

- Estou preparado para ouvir e compreender? 

- Estou receptivo em contribuir para o relacionamento através da partilha das minhas ideias? 

- Aceitarei um feedback construtivo e receptivo a correr o risco de explorar novas ideias e 

abordagens sugeridas pelo meu mentor? 

- As minhas expectativas são realistas para a minha relação de mentoria? 

 - Estou pronto para ter um compromisso com o meu futuro comunicando eficazmente com o meu 

mentor? 

 - Vou aceitar que para ter sucesso posso falhar e saberei da próxima vez o que não fazer? 

 

Qualidades de um Aprendente de sucesso 

 

Compromisso pessoal de se envolver com outra pessoa por um tempo prolongado. O aprendente 

tem de querer ser um parceiro de pleno direito na relação de mentoria e envolver-se, a longo prazo, 

estar lá o tempo suficiente para perceber a diferença. Para o efeito, deve preparar-se e fazer o 

"trabalho de casa", necessário para reuniões com o seu mentor. Eles trabalham para ganhar as 

competências, conhecimentos e capacidades para crescer. 

Flexibilidade. Os aprendentes bem-sucedidos reconhecem que as relações levam tempo a 

desenvolver e que a comunicação é uma via de dois sentidos. Devem ser flexíveis, ouvir o seu 

mentor, e considerar novas opções. Tomam a iniciativa, procurando o conselho do mentor quando 

necessário e concentram-se na meta, para não se perderem durante o processo. 

Capacidade de reconhecer que a mentoria é apenas UMA ferramenta de desenvolvimento. Os 

mentores podem poupar tempo a inspirar, a ensinar e a incentivá-lo. Eles podem ser excelentes 

modelos para o que deseja fazer e tornar-se. Ao mesmo tempo, pode também aprender de muitas 
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outras fontes. Ao reconhecer que pode beneficiar de uma variedade de fontes, perspectivas e estilos 

- mesmo daqueles muito diferentes dos seus - vai estar receptivo para novas ideias, informações 

valiosas, e uma diversidade de pontos de vista. Considerado um ou mais mentores como parte de 

sua estratégia global de desenvolvimento pessoal. 

Abertura. O aprendente tem que saber e ser capaz de discutir as suas necessidades e objetivos com 

o seu mentor. Isso significa que ele tem que olhar para dentro de si próprio para identificar áreas que 

necessita de trabalhar e partilhar com o mentor. 

Capacidade de ouvir e aceitar pontos de vista diferentes. O aprendente tem de ser capaz de receber 

feedback e olhar para a situação da perspectiva do mentor para ganhar um ponto de vista mais 

objetivo. Um dos maiores valores da ligação de mentoria é a capacidade de ter o ponto de vista de 

uma pessoa mais experiente. O aprendente tem que estar disposto a tentar coisas novas, para 

considerar caminhos diferentes de "chegar lá a partir daqui." 
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III.6. Eu quero ser mentor 
 

De acordo com a definição comum *1+ "mentoria é uma relação de "desenvolvimento pessoal " em 

que uma pessoa mais experiente ou mais bem informada ajuda a orientar uma pessoa menos 

experiente ou menos informada ". A pessoa mais experiente que ajuda a menos experiente é 

chamado mentor e o menos experiente, aprendente. Não há nenhuma exigência específica sobre a 

idade de ambas as pessoas. Só o nível do conhecimento adquirido e a experiência numa área 

específica é importante para uma pessoa ser definida como um mentor ou aprendente prospetivo. 

 

Se a pessoa mais experiente ou melhor informada (o mentor) é mais velha do que a pessoa menos 

experiente ou menos informada (o aprendente), temos um caso de mentoria. Se a pessoa mais 

experiente ou mais informada (o mentor) é mais jovem do que a pessoa menos experiente ou menos 

informada (o aprendente), temos um caso de mentoria reversa. 

Isso pode acontecer em algumas áreas de conhecimento e de competências muito específicas que 

surgiram e se desenvolveram nos últimos 20 - 30 anos. É o caso das TIC e suas aplicações na vida 

quotidiana. As pessoas mais jovens devido à sua educação actualizada possuem um melhor 

conhecimento das TIC e usam-nas diariamente na aprendizagem, na comunicação com os seus 

colegas e amigos, nas redes sociais, e lazer, etc. Os mais velhos (cidadãos seniores) não têm esses 

conhecimentos e competências por simplesmente não existiam durante os seus anos de escola e de 

atividade profissional. Eles precisam de alguém que seja mais experiente para ajudá-los a "alcançar" 

estas tecnologias. Assim, a mentoria reversa tem uma enorme área de aplicação em tais casos. 

Razões pelas quais desejas ser Mentor 

A maioria dos mentores quer "devolver". Eles doam o seu tempo e talento para investir no sucesso 

de outra pessoa. Os verdadeiros mentores partilham os seus conhecimentos com alguém que está 

ativamente envolvido na aprendizagem e em alcançar os seus objetivos. É uma sensação boa 

partilhar o conhecimento com alguém. Existe muita investigação a demostrar que ajudar os outros só 

faz sentir-nos bem. 

Mas há muito mais do que isso. Como qualquer outra relação, a mentoria é mais eficaz quando 

beneficiam ambas as partes. Ser um mentor é ser mais do que um amigo inteligente. É um processo 

orgânico com um natural dar e receber. 

Além da grande satisfação de dar em retorno, há outras razões para ser um mentor: 

1. Alarga a rede. 

2. Atua sobre um assunto que é importante para si. 

3. Aprende mais sobre a inovação, novas tendências. 

4. Constrói competências de liderança. 

5. Estimula a sua paixão. 
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Responsabilidades do Mentor 

Como é que esta definição ajuda a compreender as responsabilidades do mentor? Esta demonstra 

que o seu papel é ouvir, dar um feedback construtivo e ajudar o aprendente a fazer opções. Para 

fazer isso, pode partilhar as suas experiências ou encaminhá-los para outros recursos. Vai ajudar a 

identificar áreas para o seu desenvolvimento, a orientar o seu aprendente e permitir-lhes novas 

oportunidades para praticar novas competências. Actuará como uma caixa-de-ressonância; pergunta 

ao aprendente questões para uma maior exploração de ideias ou para desafiar o seu pensamento. 

Fornecerá orientação não direções e não resolverá os seus problemas mas agirá como colaborador 

no processo de resolução do problema. 

 

Qualidades de um mentor de sucesso 

Uma relação efetiva de mentoria começa com a preparação do mentor e prolonga-se na preparação 

da relação. Tomar o tempo para se preparar a si próprio para assumir o seu papel pode ser uma 

oportunidade significativa de auto-reflexão.  

Por exemplo, certos comportamentos ou qualidades têm sido identificadas como marca de um 

mentor de sucesso. Estas qualidades podem estar relacionadas com a motivação que levaram à 

relação de mentoria. 

Porque a motivação tem um impacto directo no comportamento do mentor, na atitude e resiliência, 

compreender as suas motivações intrínsecas como se aplicam para estas qualidades aprofundará na 

sua viagem o teu sentido de compromisso.  

 

Compromisso pessoal para se envolver com outra pessoa por um tempo prolongado.  

Os mentores têm um desejo genuíno por fazer parte da vida de outras pessoas. Eles têm que investir 

na relação de mentoria, a longo prazo, para ter o tempo suficiente para fazer a diferença. 

Motivação: Eu gosto da sensação de ter os outros a procurarem-me para orientação ou 

aconselhamento. 

 

Respeito pelos indivíduos e pelas suas capacidades e pelo seu direito de fazer as próprias opções 

de vida. 

Os mentores não devem abordar o aprendente com a atitude de que as suas opções são melhores ou 

que os participantes necessitam de ser salvos. Os mentores que transmitem uma sensação de igual 

respeito e dignidade na sua relação ganham a confiança dos seus aprendentes e o privilégio de 

serem seus orientadores. 

Motivação: Acho que ajudar os outros a crescer e a aprender é pessoalmente gratificante. 

Capacidade de ouvir e aceitar pontos de vista diferentes. A maioria das pessoas pode encontrar 

alguém que possa dar conselhos ou expressar opiniões. É muito mais difícil encontrar alguém que irá 

parar o seu próprio julgamento e ouvir realmente. Muitas vezes os mentores ajudam, simplesmente 

ouvindo, fazendo perguntas ponderadas e dando aos aprendentes uma oportunidade de explorar os 

seus próprios pensamentos com o mínimo de interferência. Quando as pessoas se sentem aceites, 

são mais propensas a perguntar e a responder a boas ideias. 
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Motivação: Eu acho que trabalhar com pessoas diferentes de mim pode ser estimulante. 

Capacidade de empatia com os desafios de uma outra pessoa. Os mentores eficazes podem sentir 

com as pessoas sem sentir pena delas. Mesmo sem ter tido as mesmas experiências de vida e de 

trabalho, eles podem ter empatia com os sentimentos dos aprendentes ao trazer uma perspectiva 

diferente para a situação. 

Motivação: Eu gosto da aprendizagem colaborativa, construindo algo que não existia antes nas 

nossas vidas. 

 

Qualidade: Capacidade de ver soluções e oportunidades, bem como obstáculos. Os mentores 

eficazes equilibram o respeito realista pelos desafios enfrentados pelos seus aprendentes com 

otimismo para encontrar igualmente soluções realistas. Eles são capazes de dar sentido a uma 

confusão aparente de assuntos e indicar alternativas sensatas. 

Motivação: Eu tenho competências e conhecimentos específicos que quero transmitir aos outros. 

Flexibilidade e abertura. Os mentores eficazes reconhecem que as relações demoram tempo a 

desenvolver-se e que a comunicação é em dois sentidos. Eles estão dispostos a levar o tempo 

necessário para conhecer os seus aprendentes, para aprender novas coisas que são importantes para 

os seus aprendentes, e mesmo para mudar a sua relação. 

Motivação: Eu procuro oportunidades para continuar o meu próprio crescimento 

 

Um mentor também deve ser: 

 - Afável e amigável 

 - Naturalmente positivo e solidário 

 - Mente aberta e flexível a novas ideias 

 - Um excelente ouvinte 

 - Tenaz e paciente. 

 

No seguimento das características acima mencionadas, ser otimista e ter a capacidade para criar um 

sorriso acrescenta um pouco de leveza, faz de uma pessoa o melhor mentor que se pode ser. 
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IV. Conclusões 

 

O Guia para Formadores Intergeracionais é um dos dois produtos integrados do projeto Cognos 

(ainda o Guia para Jovens Mentores. O que e como aprender), que pode ser considerado como 

estando relacionado com o Manual de Formador. Por outras palavras, o Manual de Formador como 

um kit de ferramentas metodológicas apoia os formadores intergeracionais na mentoria e mentoria 

reversa, que oferece orientações práticas e exemplos que devem ser consultados como uma parte do 

presente guia para desenvolver de forma mais eficaz as atividades de formação. 

 

O presente Guia para Formadores Intergeracionais é dirigido a adultos seniores que desejam tornar 

se mentores e aprendentes. Neste caso, o mentor reverso é normalmente mais jovem do que o 

aprendente o que requer um emparelhamento apropriado. O aprendente é menos experiente e tem 

menos conhecimento numa determinada área ou áreas onde necessita de melhoria, para o mentor 

mesmo sendo mais jovem do que o aprendente e é reconhecido pela sua experiência e pelo seu 

apoio durante o processo de aprendizagem. 

 

A metodologia de mentoria para a educação de adultos numa comunidade de aprendizagem 

intergeracional é considerada a abordagem adequada para as necessidades dos utilizadores, adultos 

seniores e jovens adultos aprendentes com competências básicas de literacia e TIC, com um nível 

inicial de conhecimento. Neste sentido, ela traz vantagens em comparação com outras abordagens 

na educação de adultos e competências básicas (literacia e TIC). Como a aprendizagem é um pré-

requisito para dar continuidade ao desenvolvimento pessoal e profissional que exige a identificação 

das necessidades e definição de metas ao longo da vida, o que implica numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida. Numa relação de mentoria é decidido o que o aprendente quer 

aprender, sobre o quê e como. Assim, a relação de mentor e aprendente é mais equilibrada do que a 

relação do aluno e professor. Os mentores tratam mais sobre a "troca de experiências" e os 

professores lidam mais sobre "factos de aprendizagem" em relação a diferentes métodos de 

aprendizagem, entre mentoria e coaching, mesmo considerando que ambos têm uma orientação 

para ajudar o indivíduo a obter uma perspectiva holística, a abordagem holística do coach inclui um 

plano de longo prazo, sem a presença constante do coach, e um relacionamento de mentoria fornece 

um apoio próximo para se necessário mudar as estratégias. 

  

Para se tornar um aprendente no processo de aprendizagem pode encontrar dentro do presente guia 

as seguintes informações: 

a) Os benefícios de ser aprendente: aprender coisas sobre si mesmo, potenciar os seus pontos fortes 

e explorar talentos ocultos; contribuir para o sucesso de sua comunidade e sociedade; satisfação 

com a carreira; expansão de redes pessoais e ter acesso a uma fonte de referências; 

b) Os pré-requisitos para ser um aprendente: definir metas e objetivos para o relacionamento 

mentoria; não ter receio de ter um mentor; as qualidades que um aprendente deve procurar num 

mentor e o conjunto de perguntas que um aprendente deve saber se está pronto para ser orientado. 
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c) As qualidades que um aprendente de sucesso precisa ter para uma relação de mentoria bem-

sucedida e as qualidades de um mentor bem-sucedido. 

 

Além disso, salientam-se as razões pelas quais, para se tornar um mentor, e as responsabilidades e as 

qualidades de um mentor bem-sucedido. 
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VI. Glossário 

 

Aprendente – O aprendente é a pessoa que recebe apoio e orientação do mentor. 

Mentor – O mentor é a pessoa que oferece orientação e permite que o aprendente alcance objetivos 

acordados. 

Mentoria – A mentoria consiste em relações de aprendizagem com uma pessoa que demonstra 

excelência numa área na qual o aprendente quer melhorar. 

Mentoria Tradicional – Um adulto para um jovem  

Mentoria de Grupo - Um adulto para até quatro jovens. 

Mentoria de Equipa – Vários adultos que trabalham com pequenos grupos de jovens em que a 

proporção do adulto para jovens não é maior do que 1: 4. 

Mentoria de Pares – Mentoria de jovens com outros jovens.  

Mentoria online – Mentoria via e-mail e Internet. 
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