
 

 

1 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guia para jovens mentores  
O que e como aprender 
 

2014-1-ESO1-KA204-003685 

 

COGNOS 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflete 

apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso 

que possa ser feito da informação nela contida. 

 

 
 
Jovens 
Mentores 



 

 

2 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

Content 

 

Introdução ................................................................................................................. 4 

Apresentação da Equipa do Projeto .................................................................................... 6 

II. Contexto ................................................................................................................ 7 

III. CONTEUDO ............................................................................................................ 9 

III.1. Definições .................................................................................................................... 9 

Mentoria .............................................................................................................................. 9 

Comunidades de aprendizagem intergeracional para a educação de adultos ................. 10 

Mentoria Reversa  ............................................................................................................. 11 

Tipos de mentoria: ............................................................................................................. 13 

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

comunidade de aprendizagem intergeracional ............................................................... 14 

Transferência de Conhecimento  ...................................................................................... 14 

PORQUÊ: necessidades dos utilizadores ........................................................................... 16 

OQUÊ: Literacia e competências em TIC ........................................................................... 16 

PARA QUEM: Adulto sénior e/ou jovens como aprendentes ........................................... 18 

Mentoria reversa: resultados de ganho mútuo ................................................................ 18 

Possíveis armadilhas da mentoria reversa ........................................................................ 19 

III.3. Eu quero ser aprendente................................................................................... 20 

Porquê tornar-se aprendente? .......................................................................................... 20 

O que é que eu devo procurar num mentor, está preparado para receber mentoria? ... 22 

Dicas para ser um bom aprendente / qualidades de um aprendente bem-sucedido ....... 23 

Como pode preparar-se? ................................................................................................... 24 

Possíveis resultados positivos / o que posso ganhar? ........................................................ 25 

III. 4. Eu quero ser um mentor .................................................................................. 26 

Porquê deveria tornar-me um mentor? ............................................................................ 26 

Antes de começar: ............................................................................................................. 28 

Metas e objectivos da mentoria: ....................................................................................... 29 

Qualidades de uma boa mentoria: .................................................................................... 30 

Estratégias positivas para a mentoria: .............................................................................. 31 



 

 

3 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

Estratégias negativas a evitar: ........................................................................................... 31 

IV. Conclusões .......................................................................................................... 33 

V. Bibliografia ........................................................................................................... 34 

Leitura complementar: ............................................................................................. 36 

VI. Glossário ............................................................................................................. 37 

 

  



 

 

4 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

Introdução 
 

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

de adultos que participem 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 presente “Guia para jovens mentores. O que e como aprender”, é destinado aos jovens adultos 

e visa apoiar jovens mentores-aprendentes na experiência de aprendizagem, sendo mentor e 

aprendentes. Este guia para jovens mentores destina-se a formar os futuros jovens mentores sobre 

mentoria, e especialmente neste processo de mentoria reversa. O processo de mentoria reversa 

implica um jovem em ambos os papéis: como mentor e como aprendente. Como mentor, um 

jovem que quer aprender sobre mentoria, para se tornar um mentor, ensinando competências 

básicas para as pessoas adultas, tanto superiores e / ou jovens, e como um aprendente um jovem 

que quer aprender competências básicas: literacia e TIC. 

 

O guia terá os seguintes objetivos: 

1. Proporcionar a aprendizagem para futuros jovens mentores; 

2. Sensibilizar para o processo de mentoria e especialmente para o processo de mentoria reversa; 

 3. Promover a mentoria entre jovens como mentores e aprendentes; 
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4. Aumentar a participação de adultos em ações de formação como mentores e aprendentes; 

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

 

O Guia para jovens mentores. O que e como aprender é estruturado em quarto capítulos principais: 

(1) As definições sobre os conceitos essenciais, como mentoria, comunidades de aprendizagem 

intergeracionais para a educação de adultos, mentoria reversa, tipos de mentoria; (2) Porquê uma 

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

intergeracional; (3) Eu quero ser um aprendente e (4) Eu quero ser um mentor.  
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Apresentação da Equipa do Projeto 

 

A parceria: 

 

 

    Promotor:  

    FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS – Spain  

 

 

 

    Parceiros: 

 

 

     Infoart EOOD – Bulgaria  

 

 

 

 

     INVESLAN –Spain  

 

 

 

 

     EAPN Portugal 

 

 

 

 

Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds 

universitet- Sweden  

 

 

 

     Point Europa –UK  
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II. Contexto 
O projecto 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 Cognos 

são os seguintes: O Manual de Formadores; O Guia para Formadores Intergeracionais e 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 

para apoiá-los no processo de aprendizagem, sendo mentor e aprendentes. O guia para mentores 

jovens destina-se a treinar os futuros jovens mentores cerca de mentoria, e especialmente neste 

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 em conjunto para ganhar capacidades, 

valores e conhecimentos e aprender uns com os outros. Por um lado, a aprendizagem 

intergeracional dirigida a seniores que pode desempenhar os dois papéis: como um aprendente 

com os 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, tanto sénior e / 

ou jovem. Por outro lado, a aprendizagem intergeracional dirigida a jovens podem assumir dois 

papéis: como um mentor em que os jovens que querem aprender sobre mentoria a tornar-se um 

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 ITC. 

 

O processo de mentoria reversa acontece quando na mentoria tradicional o mentor e aprendente 

mudam de funções: quando uma pessoa adulta -mentor está a formar um jovem adulto -

aprendente sobre a sua experiência de vida, por exemplo, e um jovem adulto-mentor está a 

ensinar novas situações e desenvolvimentos tecnológicos nas TIC e o sénior adulto é o aprendente. 

No contexto do presente guia o jovem adulto apoia-os na mentoria e especialmente na mentoria 

reversa e ajuda a tornar-se mentor e aprendente. 
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Fig. 1           

  
Fonte: Elaboração do autor   



 

 

9 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

III. Conteúdo 

O principal objetivo deste capítulo é tentar compreender ou pelo menos ter uma primeira 

abordagem sobre estes dois conceitos diferentes: mentoria e mentoria reversa quando se fala em 

educação de adultos no contexto específico das comunidades de aprendizagem intergeracionais. 

Porquê uma metodologia de mentoria para a educação de adultos numa comunidade de 

aprendizagem intergeracional? Porquê tornar-se um aprendente e / ou um jovem mentor? 

III.1. Definições 

Mentoria 

Em general: 

"Mentoria é uma relação protegida em que a aprendizagem e a experimentação pode 

ocorrer, podem ser desenvolvidas potenciais capacidades, e em que os resultados podem 

ser medidos em termos de competências adquiridas".  

 

      Audrey Collin1 

Uma das dificuldades que podemos encontrar quando queremos definir Mentoria é o grande 

número de definições existentes. No contexto do presente guia selecionámos algumas delas a partir 

de uma abordagem geral a uma comunidade de aprendizagem Intergeracional num contexto da 

educação de adultos em que um jovem pode ser mentor. 

O termo mentor2 é atribuído a Homero e sua obra épica, Odisseia. Na sua história, Ulisses, rei de 

Ítaca, embarca numa década de viagens e aventuras, deixando para trás a sua esposa e filho, 

Telémaco. Ulisses instrui o seu servo leal e verdadeiro, Mentor, para cuidar da casa real e manter um 

olhar atento sobre Telémaco. Mentor concorda em agir em substituição dos seus pais, tornando-se 

uma figura paterna, professor, o modelo de comportamento, guia, caixa-de-ressonância e amigo de 

Telémaco. 

Atena, Deusa da Sabedoria, às vezes assume a forma de Mentor e oferece incentivo e apoio a 

Telémaco. A partir desta história, a palavra "mentor" passou a significar uma "figura paterna" ou 

talvez uma "figura materna" (seguindo a sabedoria e conselhos de Atena) para os mais jovens. 

 “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, mentoria é vista como uma relação diádica, face-a-face, de longo 

                                                      
1 Descarregado gratuitamente a partir: www.andrewgibbons.co.uk 

 

2 Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook. 
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prazo entre um adulto supervisor e um aluno principiante que promove o desenvolvimento pessoal 

académico profissional do aprendente.3” 

A Mentoria, muitas vezes, requer o uso de técnicas de coaching e aconselhamento, mas difere de 

ambos. 

A relação de coaching é mais limitada no seu âmbito e muitas vezes concentrar-se no 

desenvolvimento de capacidades específicas de trabalho e a aquisição de conhecimento. Coaching é 

normalmente orientado para um desempenho de curto prazo. Uma pessoa pode partilhar uma 

relação de coaching com muitas pessoas.4 

Coaching é o processo de libertação do potencial das pessoas para maximizar o seu próprio 
desempenho. “Está ajudá-los a aprender em vez de ensiná-los.’5 (Whitmore, 2009, p. 10) Tal como a 
mentoria, o coaching pode ser entendido de várias formas, existem muitos tipos e abordagens. 

Aconselhamento é um processo conduzido por conselheiros ou psicólogos que abordam problemas 
psicológicos e distúrbios. Os mentores desempenham o papel de consultor quando proporcionam 
tipos de apoio especiais aos outros que se encontram em circunstâncias stressantes ou difíceis. 
Ehrich Lisa Catherine, Dr., (et al 2013:7). 

Formação é um processo estruturado de ensino em que um formador concentra-se em desenvolver 
as capacidades, conhecimentos e atitudes necessárias para completar uma tarefa ou desempenhar 
uma profissão. A formação como uma forma direta de instrução pode, por vezes, constituir o 
coaching e a mentoria. Ehrich Lisa Catherine, Dr., (et al 2013:7). 
 

Comunidade de aprendizagem intergeracional para a educação de adultos 

 

Aprendizagem Intergeracional 6 é uma forma  de aprendizagem em que pessoas de todas as idades 
podem aprender juntas e umas com as outras. É uma parte importante da Aprendizagem ao Longo 
da Vida, na qual as gerações trabalham juntas para adquirir competências, valores e conhecimento. 

 

                                                      
3 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College. 

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

 
4 State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning Guide for Teacher 

Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. School Improvement Division. Office for 
Government School Education. Department of Education and Early Childhood Development. Melbourne, Australia. 
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf 
 
5
 Referência utilizada neste caso por Dr. Ehrich Lisa Catherine (et al 2013): Whitmore, J. (2009). Coaching for 

performance (4th Ed.). Brealey Publishing: London. 
 

6 Rede Europeia de Aprendizagem Intergeracional. Relatório sobre a Aprendizagem Intergeracional e Voluntariado. Este 
material foi desenvolvido no âmbito da parceria do projeto ENIL 
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf 
 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf
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Além da transferência de conhecimentos, a Aprendizagem Intergeracional promove relações de 
aprendizagem recíproca entre diferentes gerações e ajuda a desenvolver o capital social e a coesão 
social das nossas sociedades envelhecidas. 

A aprendizagem intergeracional pode focar-se em ambientes de aprendizagem não formal onde 

diferentes gerações aprendem juntas e, de cada um em relação a preocupações comuns partilhadas 

por gerações e / ou com um objetivo específico de aprendizagem num determinado assunto, como 

literacia ou as TIC. 

Aprender literacia e / ou competências em TIC entre adultos têm sido, nos últimos anos, uma prática 

bastante comum em diversos países europeus por se reunirem em comunidades intergeracionais, 

onde jovens adultos ensinam e ajudam os adultos seniores a aprender acerca dessas temáticas. 

A aprendizagem intergeracional gera oportunidades e resultados positivos para todas as gerações 

envolvidas. Reunindo pessoas de diferentes gerações permite-lhes conhecer melhor e compreender-

se uns aos outros, em participar em atividades comunitárias e desenvolver fortes laços com a 

comunidade e quebrar estereótipos baseados na idade, entre outros. 

Os contextos intergeracionais permitem também pôr em prática programas de mentoria com o 

objetivo principal de partilhar e aprender experiências e conhecimentos. Às vezes, o processo de 

mentoria tradicional no qual uma pessoa mais velha - mentor - é responsável pelo processo de 

mentoria um jovem adulto-aprendente é transformado num processo de mentoria reverso. Assim, o 

jovem adulto torna-se o mentor e o adulto sénior o aprendente. Não é difícil entender como isso 

pode acontecer quando, por exemplo, falamos sobre as TIC.  

Mentoria Reversa 7 

A mentoria reversa baseia-se no conceito de mentoria, mas inverte o conceito tradicional de quem 

interpreta o papel do mentor e de quem interpreta o papel do aprendente na relação. 

A mentoria reversa permite que as pessoas de uma geração mais jovem (mentores) com uma aptidão 

para a tecnologia e / ou de literacia, por exemplo, injetam vida nova nos aprendentes que precisam 

de ajuda em colmatar a sua falta de conhecimentos. 

O quadro da mentoria reversa é o mesmo que da mentoria "tradicional": é necessário existir uma 

comunicação constante entre o mentor e o aprendente, expetativas claras, a paciência do mentor, 

um desejo do aprendente em aprender, e confiança entre o mentor e aprendente. Mas os benefícios 

são diferentes para o mentor e aprendente - e possivelmente maiores- com a mentoria reversa: 

A mentoria reversa é uma experiência de mentoria em dois sentidos 

                                                      
7 Texto adaptado de https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/ 

 

https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/
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A mentoria reversa permite que adultos seniores (aprendentes) aprendam, desenvolvam e 

aperfeiçoam as suas competências de literacia e das TIC. Este é um conhecimento que pode ser 

facilmente adquirido por trabalhar de perto com alguém (mentor) que tem anos de experiência e 

pode adequada, e pacientemente, ensinar o aprendente, ao contrário do aprendente que tenta 

aprender por si próprio. 

Mas o aprendente nessa situação também tem anos de trabalho e experiência de vida que o jovem 

mentor não teve a oportunidade de viver ou pelo menos não da mesma forma. Isto significa que 

enquanto o aprendente está aprender sobre tecnologia e / ou de literacia, ele também tem a 

oportunidade de desempenhar o papel de mentor e, por vezes, falar com o jovem adulto sobre a 

orientação de carreira / trabalho, a vida profissional ou apenas da experiência de vida. 

 

A mentoria reversa cria novas e improváveis amizades 

Numa relação de mentoria reversa o mentor e o aprendente podem ter diferentes níveis de 

escolaridade, trabalho ou ter trabalhado em diferentes setores, e existe a diferença óbvia de idade 

que pode gerar uma amizade nova e improvável. Às vezes a melhor maneira de aprender e crescer é 

trabalhar com alguém que tem um modo vida completamente diferente. 

Provavelmente, no contexto de uma comunidade de aprendizagem intergeracional para a educação 

de adultos, a única ameaça comum entre as duas gerações é a paixão pela tecnologia, literacia e 

talvez a partilha do conhecimento (o mentor) e o desejo de aprender sobre esses tópicos 

(aprendente). 

 

Mentoria reversa ofício da próxima geração de líderes  

Enquanto a mentoria tradicional é geralmente considerada como uma transferência direta de 

conhecimentos do mentor para o aprendente, a mentoria reversa ajuda realmente a reforçar as 

competências do mentor. Um jovem adulto é colocado numa posição de liderança, onde ele é 

responsável por desempenhar o papel de mentor, em oposição ao papel de aprendente com o qual 

está mais familiarizado. Isso ajuda-o a desenvolver e aperfeiçoar as capacidades de comunicação e 

liderança que são muito úteis no contexto de trabalho. 

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

respeito mútuo, abertura à experiência do outro e suprimir as barreiras de status, poder e posição. 



 

 

13 

 

COGNOS 

 

Guia para jovens mentores. O que e como aprender Comunidade de aprendizagem 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

Tipos de mentoria8: 

 

Existem diferentes tipos de mentoria dependendo do aspecto a destacar: a mentoria formal ou 

informal, mentoria tradicional, mentoria de grupo, mentoria pelos pares, mentoria presencial, etc. 

Todas elas podem ter lugar em diversos contextos tais como a escola, o local de trabalho, as 

diferentes organizações, os contextos comunitários, as comunidades virtuais e nas Comunidades de 

Aprendizagem Intergeracionais para a Educação de Adultos. 

Mentoria informal refere-se ao envolvimento de duas pessoas numa relação de mentoria, sem 

qualquer intervenção ou orientação de uma organização formal. 

Mentoria formal 'ocorre quando a organização fornece estruturas de apoio para garantir que os 

participantes tenham objetivos claros e o apoio necessário para garantir o êxito da relação' 

(Clutterbuck 2004b). 

Mentoria de pares tende a envolver duas pessoas do mesmo nível ou estatuto que trabalham em 

conjunto para se apoiarem uns aos outros. 

Mentoria de grupo pode ser vista e praticada em diversas formas, dependendo da heterogeneidade 

de pessoas que a formam. 

Por exemplo, o grupo de mentoria inclui: 1. um grupo de pares que trabalham juntos e apoiam-se 

uns aos outros, 2. Um mentor que trabalha com um grupo de aprendentes, 3. Vários mentores que 

trabalham com vários aprendentes e todas essas pessoas estão ligadas num grupo. 

Ao contrário de mentoria tradicional, onde há uma pessoa mais experiente, um mentor, que trabalha 
juntamente com o aprendente, a mentoria de pares e a mentoria de grupo tendem a ser 
interpretadas como mais igualitárias no foco e envolve a comunidade de participantes. 

Mentoria presencial baseia-se na comunicação mediada por computador (CMC), tal como o e-mail e 

outras tecnologias de comunicações eletrónicas, plataforma colaborativa online, media sociais web 

2.0 para permitir que a mentoria tenha lugar. A mentoria presencial pode ser usada em acordos 

formais ou informais de mentoria, por mentoria tradicional, ou para vários tipos de mentoria de 

pares ou mentoria grupo. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Sub-capítulo baseado no texto de  Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook. 

Department of Education, Training and Employment. Queensland University of Technology. 
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf 
 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf
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Para relembrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

 

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

comunidade de aprendizagem intergeracional 

Este segundo capítulo apresenta informações mais detalhadas no que diz respeito à mentoria reversa 

e o porquê de ser uma metodologia interessante no contexto da educação de adultos, em 

comunidades de aprendizagem intergeracionais e aprendizagem de competências de literacia e das 

TIC. Tendo isto em mente, o capítulo está estruturado em três conteúdos principais: transferência de 

conhecimento, mentoria reversa como uma metodologia ganha-ganha e possíveis dificuldades numa 

relação de mentoria reversa. 

Transferência de Conhecimento 9 

 

No que diz respeito à transferência de qualquer conhecimento deve ser referido que existem várias 

formas de o realizar. Escolher o melhor método depende, por um lado, das diferentes 

situações/contextos: 

• Porque quer transferir o conhecimento 

• O nível de especialização do destinatário 

• Estilos e preferências de aprendizagem do destinatário 

• Saber se o conhecimento irá ser aplicado no mesmo ou num ambiente diferente 

• O tipo de conhecimento a ser transferido 

 

E, por outro, deve ter-se em conta que existem três abordagens para a seleção de um método de 

transferência de conhecimento: 

                                                      
9
 Este subcapítulo é baseado no: Piktialis, D. and Greenes, A. (2008): Bridging the Gaps. How to transfer 

Knowledge in Today´s Multigenerational Workplace. The Conference Board. Research Report R-1428-08-RR. 

A mentoria reversa permite à geração mais jovem (mentores) com uma 

aptidão para a tecnologia e / ou literacia, por exemplo, para injetar vida nova nos 

aprendentes que precisam de ajuda a colmatar a falta de conhecimento. 
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Método de transferência de conhecimento por necessidades dos utilizadores —pode ser usado 

quando um indivíduo, equipa ou organização tem necessidades específicas. 

Método de transferência de conhecimento pelo contexto e tipos de conhecimento — pode ser 

usado quando um indivíduo, equipa ou organização tem um tipo específico de conhecimento para 

ser transferido. 

Método de transferência de conhecimento pelo nível de experiência — Pode ser usado quando o 

potencial recetor do conhecimento tem um nível específico de experiência.  

No contexto do presente guia “ Guia para jovens mentores. O que e como aprender? A metodologia 

da mentoria reversa tem sido considerada uma abordagem apropriada tendo em linha de conta os 

seguintes aspetos da transferência de conhecimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor retirada de Piktialis, D. and Greenes, A. (2008) 

 

PORQUÊ

•Necessidades dos utilizadores

•Educação de Adultos. Aprendizagem ao Longo da Vida

O QUÊ

• Aprender Literacia como uma competência básica e TIC - Novas 
tecnologias -competências digitais

• Tipo de conhecimento transferido

PARA QUEM

•Adultos seniores e  jovens adultos ( aprendentes)

• Nivel de conhecimento - Principiantes

A mentoria reversa 

Partilhar e adquirir conhecimento, competências técnicas e 

experiência de vida entre as diferentes gerações 
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PORQUÊ: necessidades dos utilizadores 

 

Nos vários países europeus, há um número de pessoas adultas que necessitam de aprender 

competências de literacia e um grande número não têm competências em TIC. Alguns elementos-

chave da sociedade do conhecimento - por exemplo o desenvolvimento de competências básicas 

para a vida, a participação na educação de adultos, a ameaça do desemprego e a inclusão social 

(entre outros) - estão diretamente relacionados com o nível de qualificação da população.  

O Inquérito sobre Competências dos Adultos (PIAAC - OCDE 2013), realizado em 2011-12 em 17 

países europeus, constatou que um em cada cinco adultos tem apenas o nível mais básico de 

literacia e um quarto tem apenas o nível básico de matemática. Países como a Holanda, a Finlândia e 

a Suécia tiveram um melhor desempenho do que a média para as competências básicas para adultos, 

enquanto outros países, como a Espanha e a Itália têm uma concentração de adultos com baixos 

níveis de competências básicas. Quase metade (43%) dos adultos só têm um nível básico de 

proficiência em tecnologia e uma significativa minoria (13%) não tinha qualquer experiência com o 

computador ou tinham níveis tão baixos de conhecimento que não puderam ser testados. 

 

Informação adicional para uma melhor compreensão: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração de autor retirada de PIAAC - OCDE (2013) 

 

 

 

O QUÊ: Literacia e competências em TIC10 

 

                                                      
10

 Para mais informação consultar o Manual de Formador COGNOS  

1. A educação e as competências aumentam a empregabilidade: isto 

representa um desafio para um quarto dos desempregados que tem baixas 

competências de literacia e numeracia.  

2. 25% dos adultos não têm as competências  para fazer uso efetivo  das TIC  

3. As competências quando não usadas frequentemente tende a 

desvalorizarem-se com o passar do tempo 
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O entendimento mais comum sobre a literacia é de que se trata de um conjunto de capacidades 

tangíveis - particularmente as competências cognitivas de leitura e escrita - que são independentes 

do contexto em que são adquiridas e da experiência da pessoa que as adquire. Os académicos 

continuam a discordar sobre a melhor maneira de adquirir a literacia, alguns defendem a abordagem 

"fonética" e outros a "leitura de sentido ', resultando no que foi, às vezes, designado de " guerras de 

leitura” (Goodman, 1996). 

A importância da competência digital foi reconhecida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 

Europeu em 2006, na sua recomendação sobre as competências – chave para a aprendizagem ao 

longo da vida 11, quando a competência digital foi identificada como uma das oito competências-

chave essenciais para todos os indivíduos numa sociedade baseada no conhecimento. A competência 

digital foi definida do seguinte modo: 

"Competência digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias e sociedade de 
informação (TSI) para o trabalho, o lazer, a aprendizagem e comunicação. É sustentada pelas 
competências em TIC: o uso de computadores para recuperar, aceder, armazenar, produzir, 
apresentar e trocar informação e para comunicar e participar em redes de cooperação via 
Internet ". 

A mentoria reversa no caso de transferência de conhecimento de Literacia e das TIC é uma 

ferramenta interessante que permite a um jovem mentor trabalhar com um aprendente sénior, 

juntos partilhando competências técnicas e conhecimento numa relação profissional e talvez numa 

relação pessoal adaptando as necessidades específicas e a metodologia de aprendizagem. 

 

  

                                                      
11

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF
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PARA QUEM: Adulto sénior e/ou jovens como aprendentes  

 

A mentoria reversa é um processo que é compatível com pessoas de diferentes gerações que se 

reúnem para partilhar um processo (mentoria) no qual um jovem mentor irá orientar uma pessoa 

sénior ou um jovem interessado em aprender Literacia e / ou as TIC no contexto de uma comunidade 

de aprendizagem intergeracional. 

Os aprendentes, ambos seniores e jovens são principiantes, a metodologia de mentoria é muito útil 

porque lhes permite ter um programa específico adaptado às suas necessidades. O mentor jovem 

está disposto a ouvir o aprendente no sentido de adaptar as suas próximas etapas. 

 

Mentoria reversa: resultados de ganho mútuo  

 

Em comparação com outras metodologias de aprendizagem, e no presente contexto, os contributos 

da mentoria reversa podem ser os seguintes:  

 

1. Colmatar o fosso geracional: a compreensão e aprendizagem intergeracional  

O jovem mentor e o aprendente sénior serão capazes de se aproximar, aprendendo juntos e 

ouvindo-se uns aos outros. Pode surgir uma melhor compreensão mútua durante a relação de 

mentoria. 

2. Partilha de  conhecimento e experiência profissional e de vida  

O aprendente sénior vai aprender e adquirir conhecimento sobre capacidades de literacia e TIC a 

partir do conhecimento técnico do jovem mentor e,  por sua vez irá facultar conhecimentos sobre a 

vida e / ou experiência profissional ao jovem mentor. 

3. Partilha de diferentes contextos: cultura, oportunidades de vida  

A partilha de diferentes culturas e oportunidades de vida permite aos jovens mentores e 

aprendentes seniores quebrar estereótipos baseados na idade. Eles vão compreender melhor a razão 

pela qual cada geração pensa e age da forma como o fazem. 

4. Criatividade e novas abordagens  

A transferência de conhecimento intergeracional. Em todas as gerações, cada um tem o seu próprio 

conhecimento. Ser jovem não significa necessariamente não ter aprendido sobre a vida e ser uma 

pessoa sénior não significa necessariamente ter um conhecimento obsoleto. É uma questão de idade 
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e contexto. Diferentes contextos culturais e de vida apresentam abordagens e pontos de vista de 

como lidar com diversas situações. 

5. Aprender diferentes competências comunicacionais  

Trabalhar conuntamente, as pessoas de diferentes gerações podem melhorar as capacidades 

interpessoais e de comunicação. Cada geração tem a sua própria linguagem  jargão, através de regras 

e códigos. Portanto, participar num programa de mentoria reversa permite a mentores e 

aprendentes aprender novas capacidades de comunicação. 

6. Fazer parte da comunidade  

Ambos os mentores e aprendentes farão parte da comunidade de aprendizagem intergeracional para 

a educação de adultos e também como cidadãos estarão envolvidos em outras: comunidades locais e 

regionais, bem como nacionais e internacionais. O uso de tecnologias TIC irá permitir-lhes participar 

em comunidades virtuais de aprendizagem. 

7. Contexto de aprendizagem flexível, adaptável a cada situação 

A metodologia de mentoria reversa pode proporcionar respostas específicas para necessidades 

pessoais. A relação individual entre o jovem mentor e o aprendente sénior oferece ao primeiro a 

oportunidade de conhecer melhor as necessidades do seu aprendente em cada momento do 

processo de mentoria.  

8. A consciência da curiosidade  

Mesmo que hoje em dia as sociedades sejam sociedades intergeracionais não é fácil partilhar 

contextos comuns de como se conhecerem uns aos outros. De certo modo, o conhecimento 

intergeracional é menor do que pensamos. Nesta medida, quando as pessoas têm a oportunidade de 

participar num projeto com outras pessoas de diferentes gerações sentem curiosidade sobre os 

outros. 

9. Aprendizagem ao Longo da Vida  

No processo de mentoria reversa o mentor jovem está a aprender um novo papel de líder. O adulto 

sénior e jovem aprendentes estão envolvidos num processo de aprendizagem ao longo da vida em 

que provavelmente a literacia e/ou o conhecimento das TIC são os principais objetivos. No entanto, 

outro tipo de conhecimentos surgirá. 

Possíveis armadilhas da mentoria reversa   
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Os seguintes obstáculos e problemas podem ocorrer no processo de mentoria reversa:  

1. Falta de experiência do jovem mentor. 

2. Dificuldade em aceitar a inversão de papéis: a pessoa sénior como aprendente.  

3. As diferenças intergeracionais podem gerar conflitos.  

 

III.3. Eu quero ser aprendente  

Porquê tornar-se aprendente?  

Muita da aprendizagem que contribui para o nosso sucesso não acontece através dos livros mas 

antes através do mundo real e das experiências de vida. Sem um mentor, essa aprendizagem 

acontece grande parte por tentativa e erro. No entanto, com um mentor, mesmo os profissionais 

mais experientes podem beneficiar das experiências e competência técnica de alguém e aplicar o 

conhecimento para potenciar o seu desenvolvimento. 

Da mesma forma, as pessoas que anseiam ganhar novos conhecimentos vão descobrir que ser um 

aprendente reduz a curva de aprendizagem na aquisição de novas competências que, por sua vez, irá 

ajudar na vida futura, por exemplo no emprego, em formação etc. 

 

 

 

 

 

 

Outros benefícios que que se obtêm como resultado de ser um aprendente numa relação de 

mentoria incluem: 

 Aprender novas coisas sobre si próprio: A auto-reflexão que resulta de uma relação de 

mentoria pode ser uma experiência de crescimento poderosa e fornecer-lhe novas 

descobertas acerca de si próprio.  

 Potenciar os seus pontos fortes e explorar os seus talentos escondidos: Um bom mentor irá 

incentivá-lo a potenciar os seus pontos fortes, e ajudá-lo a descobrir e explorar talentos 

escondidos. 

 Alargar a sua rede de contatos pessoais: iniciar uma relação de mentoria adiciona o seu 

mentor à sua rede pessoal, e pode levar a apresentá-lo à rede do seu mentor. 

O aprendente não é um recipiente passivo no qual o mentor deposita o conhecimento, mas 

antes é um colaborador que se envolve ativamente na aprendizagem e reflexão crítica sobre 

as experiências. (Zachary & Fischler, 2009) 
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 Fonte de referências: O teu mentor pode recomendar-te a outros mentores a partir do 

momento em que tem uma melhor compreensão das suas necessidades, capacidades e 

objetivos. 

 Um mentor experiente pode ajudar a identificar e atingir objetivos. A questão “ o que 

posso ganhar com esta relação?” é a chave para iniciar uma mentoria. Deve ter em mente 

que para alcançar o seu objetivo, este é também o objetivo do seu mentor. Um mentor pode 

ajudá-lo a alcançar este objetivo, usando a vasta experiência adquirida ao longo dos anos de 

vida profissional. 

 Como aprendente pode aproveitar  a experiência que o seu mentor tem para lhe oferecer. 

O seu mentor não só saberá das suas experiências pessoais, como também terá um grande 

conhecimento de muitos dos seus pares que escolheram outros caminhos de vida. A par da 

vasta experiência que está agora a enfrentar acerca das suas escolhas, um mentor também 

tem conhecimento da definição de objetivos. Decididos em conjunto, estará um passo à 

frente, por aceder a este valioso recurso. 

 Esteja inspirado pelo papel modelo que o seu mentor pode oferecer: Ter um modelo de 

referência pode servir como um guia para tirar o máximo proveito de suas capacidades. Um 

modelo é uma força muito poderosa para estabelecer e alcançar metas produtivas. Vai 

beneficiar por saber como alguém fez isso. Pode apontar para seguir os passos de seu 

mentor, ir noutro sentido ou apontar para algo ainda maior. O seu mentor pode servir como 

uma fonte de valores, visões e orientação.  

 Devolver ao seu Mentor: Pode também devolver ao seu mentor de diversas formas do que 

aquelas que pensa (mentoria reversa). Pode ensinar novidades ao seu mentor; introduzir 

novas tecnologias, apresentar-lhe novos e excitantes desenvolvimentos e rejuvenesce-lo com 

a energia que lhe pode oferecer. Um mentor está numa relação de mentoria porque agora 

pode devolver, é sua decisão demostrar que devolver é uma via com dois sentidos. 

No final a mentoria pode ajudá-lo em todos os aspectos de vida. Começa com a definição e 

execução das suas metas, e resultará na ajuda ao desenvolvimento de capacidades para a vida, 

emprego, formação, etc. Ao longo do caminho de mentoria, o mentor pode ajudá-lo a melhorar as 

suas capacidades interpessoais e muito mais. Tornando-se num aprendente é uma das melhores 

decisões que pode tomar. 

No caso da mentoria reversa pode contribuir para uma vida social mais ativa e prevenir a 

comunidade da exclusão. Juntamente com aquisição de novas capacidades práticas (por exemplo no 

domínio das TIC) pode aumentar a capacidade de comunicação dos adultos seniores e mantê-lo em 

contacto externo à comunidade  
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O que é que eu devo procurar num mentor, está preparado para receber mentoria?  

 

 

 Altamente 
estruturada   

Fo
rm

a
lid

a
d

e 
d

a
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a
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Virtualmente 
não 
estruturada  

Altamente estruturada, a curto 
prazo. 
A relação é estabelecida por um 
curto período de tempo, na maioria 
das vezes para concretizar 
objetivos específicos. Por exemplo, 
aprender uma aplicação nova de 
software. 

 

Altamente estruturada, a longo 
prazo. 
Muitas vezes usada para um plano 
de sucessão que prepara alguém 
para assumir uma posição de 
alguém que está de partida ou 
dominar um ofício. Por exemplo, 
aprender a arte de soprar vidro 

 

Informal, a curto prazo 
Este tipo de mentoria varia de um 
conselho espontâneo até um 
aconselhamento necessário. Pode 
não existir uma relação contínua. 

 

Informal, a curto prazo 
Muitas das vezes designada como " 
mentoria de amizade" consiste em 
estar disponível para discutir os 
problemas necessários, ouvir ou 
partilhar um conhecimento 
específico 

 

 
 Curto Prazo 

Espontânea 
                       Longo Prazo 

Acontecimento 
para a Vida 

 
  

Duração da intervenção  
 

As Formas que a Mentoria pode adquirir Adaptado de: Shea, Gordon, Mentoring, 2002 

 

 

Se tenciona fazer parte de uma relação de mentoria formal, informal ou situacional, algumas das 

qualidades essenciais para procurar um mentor são as seguintes: 

 

 Ter a energia e a capacidade de orientar  

 Possuir uma forte rede profissional 

 Ter experiência na área ou campo que identificou para o desenvolvimento 

 Ser um excelente ouvinte 

 Ser confiável, ético e não-julgar 

 Ter um interesse genuíno em ajudar a desenvolver pessoal e profissionalmente 

 Ser muito respeitado pelos seus pares na sua área de especialização 
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 Possuir um estilo e ética de trabalho semelhante ao seu, excepto se o estilo diferente é o que 

está há procura para ensinar. 

 

Está preparado para ser mentor? 

Se  responder afirmativamente às perguntas que se seguem , está preparado para aprender mais 

sobre ser um aprendente bem sucedido: 

 Eu assumo a total responsabilidade pelos meus objetivos e beneficiarei da orientação na 

criação de um plano para o meu desenvolvimento. 

 Estou preparado para ouvir, mas espera-se que contribua para a relação partilhando as 

minhas ideias. 

 Vou aceitar o feedback construtivo e correr o risco de explorar novas ideias e abordagens 

sugeridas pelo meu mentor. 

 As minhas expetativas para a minha relação de mentoria  são ponderadas e realistas. 

 Estou ocupado, mas estou preparado  para assumir um compromisso para o meu futuro ao 

comunicar eficazmente com o meu mentor. 

 Lembrar-me-ei que para ter sucesso poderei falhar e neste sentido saberei o que evitar da 

próxima vez. 

  

 

Ref:http://www.mentorset.org.uk/Why-Become-a-mentee.html 

 

Dicas para ser um bom aprendente / qualidades de um aprendente bem-sucedido  

 

 Estar preparado para trabalhar a relação: as boas relações não acontecem simplesmente, 

exigem trabalho. Isto aplica-se às relações com a família, com os amigos, com os colegas e 

com o seu mentor. É necessário tempo e esforço para se conhecer uns aos outros e construir 

a confiança. Estabelecer e manter a confiança é essencial para uma boa relação de mentoria. 

 Ter uma mente aberta e estar disposto a aprender: não importa quem é o seu mentor, deve 

ter experiência e competência técnica para partilhar consigo. Ambos podem ter muito ou 

“ O mentor só o pode ajudar se estiver interessado na aprendizagem e desenvolvimento. 

 Tente ser claro e realista nos  seus objetivos e expetativas, mas estes irão provavelmente 

evoluir à medida que explorar as possibilidades com o seu mentor." 

http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html
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pouco em comum. Independentemente disso, se mantiverem uma mente aberta e quer 

aprender, vai aprender. 

 Ser honesto e verdadeiro: o seu mentor será capaz de ajudá-lo se mantiver uma atitude de 

abertura e honestidade sobre quem é e o que quer da sua vida. Falar sobre o seu contexto, 

estatuto atual, esperanças, medos e metas para o futuro. 

 Ser proativo e tomar iniciativa:  a mentoria deve ser uma experiência ativa e envolvente 

para o mentor e para o aprendente. Como aprendente, não deve esperar que o seu mentor 

faça  tudo por si. Certifique-se de que está em contacto frequente com ele e que está a 

iniciar a maioria desse contacto. Avise-o quando precisar de ajuda. Faça perguntas. 

Acompanhe os tópicos discutidos por ambos. Demonstre uma boa ética de trabalho. 

 Prepare-se para as suas reuniões com o seu mentor: Pense antecipadamente sobre os 

tópicos que gostaria de discutir com o seu mentor, registe-os  e possivelmente até mesmo 

enviar-lhe um e-mail antes da sua reunião. Quanto mais se preparar, mais profícuas serão as 

reuniões com o seu mentor. 

 Ser um bom ouvinte: É o trabalho do seu mentor dar-lhe um feedback honesto e dar-lhe 

conselhos, alguns dos quais serão positivos e construtivos. Em vez de ignorar as críticas do 

seu mentor ou do feedback construtivo, ou deixá-lo fazer sentir-se mal, ouça o que ele tem 

para lhe dizer e considere como pode usar essas informações para se desenvolver. 

Independentemente  de optar por seguir ou não  o conselho do seu mentor, é importante 

ouvir o que ele tem para lhe dizer.  

 Tenha visão de futuro: fale com o seu mentor sobre onde se encontra atualmente, mas 

concentre a sua energia na construção  do futuro. Defina os seus objetivos. Em conversa com 

o seu mentor, identifique as competências que tem, conhecimentos e capacidades que 

precisa para atingir esses objetivos. 

 Compromisso pessoal de estar envolvido com outra pessoa por um tempo prolongado: 

Como aprendente deve querer ser um parceiro de pleno direito na relação de mentoria e 

investir o tempo necessário para compreender a diferença. Para esse fim, como foi referido 

previamente, deve trabalhar para adquirir competências, conhecimentos e capacidades para 

crescer. 

 

 Capacidade de reconhecer  que a mentoria é apenas uma ferramenta de desenvolvimento:  

os mentores podem poupar-lhe mais tempo a inspirá-lo, ensiná-lo e incentivá-lo. Eles podem 

ser excelentes modelos de referência para aquilo que quer fazer e tornar-se. Ao mesmo 

tempo, também pode aprender de muitas outras fontes. Reconhecendo que pode beneficiar 

de uma variedade de fontes, perspetivas e estilos – mesmo aqueles completamente 

diferentes dos seus –vai estar recetivo a novas ideias, informações valiosas e a uma 

variedade de pontos de vista. Considere um ou mais mentores como parte de sua estratégia 

global de desenvolvimento pessoal. 

Como pode preparar-se? 

 

Definir metas e objetivos: O primeiro passo é identificar seus objetivos para a relação de mentoria. O 

que espera aprender? Como pode o seu mentor ajudá-lo a alcançar os seus objetivos? 
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Não tenha medo: Um dos obstáculos que o aprendente pode enfrentar  é a sua própria relutância 

em recorrer a um mentor. Esta resistência é para muitas pessoas muito comum e está  enraizada  na 

dificuldade em ter de reconhecer que podem precisar de ajuda, ou pelo medo de rejeição. No 

entanto a investigação tem comprovado, que todos os mentores gostariam de ser orientados por um 

mentor. Como superar esta relutância? Focar-se nos seus objetivos e necessidades. Não há nada de 

errado em admitir que precisa ou quer ajuda. O facto é, que frequentemente os mentores referem 

sentir-se lisonjeados em serem abordados e agradecem a  oportunidade. 

Possíveis resultados positivos / o que posso ganhar? 

Podem existir muitos resultados positivos em fazer parte de um programa de mentoria 

intergeracional tais como: 

 Aumento da estabilidade e coerência com outras pessoas de confiança 

 Aumento do acesso a uma rede de apoio 

 Aprendizagem de competências e estratégias de resiliência 

 Aumento das aspirações pessoais educacional e socialmente. 

 Aumento da auto-estima e autoconfiança, por sentir-se valorizado 

 Desafio aos estereótipos negativos em ambos os grupos de idade 

 Aumento de saúde emocional e bem-estar 

 Receber sabedoria e conselhos, mas tem a liberdade de tomar as suas próprias decisões  

 Ter uma pessoa objetiva com quem pode discutir problemas/preocupações  

 Receber apoio e incentivo para conciliar carreira e família 

 Amizade 

 Tem um modelo de referência 

 Estímulo intelectual 

O que posso esperar de uma relação de mentoria? 

Uma das principais tarefas que um aprendente  necessita para garantir uma relação produtiva com 

um mentor é ser muito claro sobre o que espera e precisa. Nenhum mentor será capaz de satisfazer 

todas as suas necessidades, mas expressando explicitamente as suas expetativas irá dar ao mentor  a 

oportunidade de esclarecer quais podem ser bem sucedidas.  
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III. 4. Eu quero ser um mentor 

Porque deveria tornar-me um mentor? 

"Um dos primeiros registros de um"mentor"é encontrado na A Odisséia de Homero. Um homem 

sábio chamado Mentor é-lhe dada a tarefa de educar o filho de Ulisses, Telémaco. Quando Ulisses foi 

lutar para a guerra de Tróia, ele confiou o cuidado do seu reino e seu filho a Mentor, um conselheiro 

sábio e confiável.” Ref:http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php 

A mentoria é uma oportunidade de aprendizagem individual, uma oportunidade  de invadir a vida e 

o pensamento uns dos outros. Isso não pode ser "lido num livro". As reuniões onde as pessoas estão 

envolvidas em várias atividades e aprendem juntas umas pelas outras. 

A maioria das pessoas pensa que os aprendentes recebem benefícios enormes dos mentores, porém, 

a realidade é que para a maioria dos indivíduos, tornar-se um mentor é extremamente gratificante e 

benéfico. 

Tentar "vender" como sendo um mentor é, no entanto, cada vez mais desafiante. As pessoas bem 

sucedidas estão a ficar muito ocupadas e muitos deles não têm a certeza  de ter tempo para atuar 

como mentores. Existem muitas razões para investir tempo para se tornar um mentor: 

Vai aprender – por atuar como um mentor vai aprender com os seus aprendentes. Eles têm o 

conhecimento que você pode não ter atingido. Eles podem ensinar-lhe  novas competências e ajudá-

lo a melhorar as suas capacidades  de desenvolvimento pessoal (social). Durante o processo pode 

também aprender mais sobre si mesmo. 

Esta é uma oportunidade para "devolver". Pode já ter sido mentorado (mesmo que não esteja ciente) 

por alguém e nunca ter tido a oportunidade de mostrar diretamente a sua gratidão. Agora, terá a 

oportunidade de "retribuir". 

Pode receber o reconhecimento dos seus pares e superiores. Sendo uma pessoa eficaz que potencia 

o desenvolvimento dos outros não passará despercebido. As competências aprendidas através deste 

processo vão ajudar futuramente na formação e no emprego. 
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Ensinar os outros pode ajudá-lo a rever e validar o que sabe e o que realizou. Vai perceber que 

realizou mais do que pensava. Vai provavelmente sentir-se satisfeito, orgulhoso entre outras 

emoções revitalizantes. Quando tem um efeito positivo sobre os seus aprendentes pode esperar 

sentimentos positivos de orgulho, satisfação, felicidade, contentamento e excitação juntamente com 

reações fisiológicas agradáveis que os acompanham. 

 

Ref. http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reason-you-should-consider-being-a-mentor/ 

 

A mentoria pode também ter futuras recompensas pessoais. Quando os aprendentes são bem 

sucedidos, eles frequentemente recompensam os seus mentores. Naturalmente que isto não é a 

razão para qual se deva tornar num mentor, porém pode receber um agradecimento, notoriedade, 

emprego e outras oportunidades futuras de contribuir e celebrar. 

No geral vai deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que encontrou. Isso tem sido dito antes 

e é verdade. Tendo  tempo para se aproximar dos outros, partilhar a sabedoria da sua vida e 

transmitir o respeito por eles é provavelmente a forma menos cara e mais poderosa para mudar o 

mundo, uma vez na vida. 

 

Ref http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/ 

Não existe nenhuma exigência específica em relação à idade das duas pessoas. Se a pessoa mais 

experiente ou mais conhecedora (o mentor) é mais velha que o menos experiente ou menos 

conhecedor (o aprendente) estamos perante um contexto de  Mentoria. Se a pessoa mais experiente 

ou conhecedor (o mentor) é mais nova que a pessoa menos experiente (o aprendente) temos a 

Mentoria Reversa. 

 

 

"Fiquei maravilhado quando eles iriam voltar e dizer" Muito obrigado, eu fiz o que 

disse e funcionou tão bem! ”  

"Tratar a sua posição com respeito, e não haverá dúvida de que ambos o mentor e o 

aprendente vão beneficiar da relação futuramente ." 
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Este é especificamente o caso com as TIC. Os jovens adultos têm crescido nos anos em que muitas 

inovações tem afetado as suas vidas. Eles são os primeiros a adotar novas coisas e tem muito 

conhecimento sobre a melhor forma de usá-las. 

A mentoria reversa é uma abordagem poderosa para ajudar a atenuar a falta de competências  

tecnologicas dentro das nossas comunidades envelhecidas.  A mentoria reversa bem-sucedida requer 

um planeamento atento, deixamos aqui  alguns pontos-chave para garantir que funciona: 

 

 Definir claramente as expetativas e metas 

 A formação é essencial 

 Os jovens mentores  como líderes – Muitas vezes não é pedido aos jovens adultos para 

transmitir os seus conhecimentos aos adultos seniores. 

 

Antes de começar: 

 

Se entrar numa sala e quer ouvir o rádio,  terá que ligá-lo numa fonte de energia. Da mesma forma, 

quando entrar numa sala para comunicar com um sénior ou aprendente mais velho, a primeira coisa 

que necessita de fazer é "ligar", ou seja,  establecer a ligação com eles. Depois de ter feito essa 

ligação,  pode então começar a comunicar as instruções e informações necessárias. É extremamente 

importante entender que o declínio relativo à idade nas capacidades físicas pode tornar a 

comunicação mais desafiante e algumas doenças podem tornar a comunicação mais difícil. 

Juntamente com os níveis de literacia, TIC e numeracia podem e devem ser tidos fortemente em 

atenção quando desenvolve a mentoria.  

Certifique-se de falar claramente e ser paciente e olhar para a pessoa enquanto fala. Seja também 

paciente quando ouve e esteja consicente de quando o aprendente  está cansado ou perde a 

atenção. Só porque a experiência de vida de alguém pode ser muito diferente da sua, é importante 

deixar a pessoa a expressar esses pensamentos e sentimentos e respeitá-los mesmo  que não 

concorde. 

 

Abaixo encontra uma lista de dicas para ajudá-lo quando desenvolve mentoria  (especialmente a a 

mentoria da geração mais velha) 

 

 Permitir tempo: os estudos têm demostrado que as pessoas (especialmente as pessoas 

seniores) desejam obter mais informações das pessoas que estão interagindo com elas do 

que os indivíduos mais jovens. Devido à sua maior necessidade de informação e a 

probabilidade de comunicar mal, ficar nervoso e perder o foco, os indivíduos mais velhos 

requerem um tempo adicional. Planear isso e não parecer precipitado ou desinteressado. De 

outro modo, o aprendente vai senti-lo e fechar-se, tornando a comunicação eficaz quase 

impossível. 
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 Evite distrações:  o aprendente com que está a trabalhar vai querer sentir que passou tempo 

de qualidade com eles e que eles são importantes.  Quando possível, reduza a quantidade de 

distrações visuais e auditivas, com outras pessoas, o ruído de fundo e mantenha o seu 

telemóvel a vibrar ou desligado. 

 Sente-se face-a-face: Só por esta tarefa "simples", irá enviar a mensagem de que eles são 

importantes e o que tem a transmitir e o que eles lhe vão dizer é importante. Também se 

houver qualquer perda de visão ou perdas auditivas, ler os seus lábios pode ser crucial para 

eles receberem informações corretamente. 

 Manter o contacto visual: O contacto visual é uma das formas mais directas e poderosas de 

comunicação não-verbal. Transmite às pessoas que está interessado nelas e que estas 

podem confiar em si. Manter o contacto visual cria uma atmosfera mais positiva e 

confortável que resultará  numa aprendizagem mais eficaz. 

 Ouvir: Uma boa comunicação depende de uma escuta ativa , então esteja consciente se, de 

facto, está realmente a ouvir o que o aprendente lhe está a dizer. Muitos dos problemas 

associados a uma incapacidade de aprender novas competências podem ser reduzidos ou 

eliminados simplesmente por ter tempo para ouvir o que o aprendente tem para lhe dizer. 

 Fale devagar e claramente: O ritmo de aprendizagem de algumas pessoas pode ser mais 

lento do que outros. Portanto,  o ritmo a que transmite as informações pode afectar 

enormemente o quanto eles podem reter, aprender e memorizar. Não apresse as suas  

instruções para eles. 

 Simplifique e escreva  instruções atuais: Ao dar instruções aos seniores ou a pessoas com 

baixa literacia, competências em TIC evite instruções complicadas e confusas. Observe o seu 

grupo-alvo, eles vão beneficiar mais de instruções escritas ou mais de ações de mentoria. 

Escrever é uma forma mais permanente de comunicar do que falar e fornece a oportunidade 

de rever mais tarde aquilo que disse num ambiente menos stressante, no entanto, não é 

necessariamente a ferramenta de ensino mais eficaz para todos. 

 

Metas e objectivos da mentoria: 

Objetivos/metas do mentor: 

1. Avaliar o nível atual de conhecimentos  do aprendente. 

2. Avaliar a prática atual e as forças e as fraquezas do aprendente como um adulto com baixa 

literacia ou competências em TIC. 

3. Aconselhar e fazer recomendações sobre as melhores práticas em torno dos objetivos/metas 

do aprendente. 

4. Dar a orientação e o apoio, criando uma atmosfera de abertura onde possa existir uma boa 

comunicação e de confiança.  

5. Orientar o aprendente na identificação de objetivos/metas. 
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6. Atribuir tarefas específicas ao aprendente com o objetivo de desenvolver competências ou 

realizar  um objetivo/meta específico. 

Os passos que o mentor deve ter em consideração: 

1. O tempo no orçamento  para ser um mentor. 

2. Ouvir bem. 

3. Definir metas e expetativas claras e realistas e tangiveis. 

 

 

Possíveis resultados positivos de mentoria intergeracional para o Mentor: 

 Partilhar conhecimentos e competências 

 Aprender novas competências 

 Ficar mais ativo fisica e mentalmente 

 Alargar o círculo social 

 Mudar possivelmente a vida do aprendente 

 Fazer a diferença na sua comunidade 

 

Qualidades de uma boa mentoria: 

Aqui encontram-se  algumas qualidades  a ter em conta  para ser um "bom" mentor:  

 Comprometido  

 Gosto em ajudar outros a ter sucesso 

 Mente aberta 

 Confiável 

 Respeitoso 

 Honesto 

 Bom ouvinte 

 Digno de confiança 

 Paciente 

 Manter as confidências "seguras" 

 Excelente comunicador 

 Empático 

 Consciência de si mesmo 

 Não julgar 

 Interesse em aprender coisas novas 

 Capaz de capacitar outros 

 Modelo de referência 

 Natureza afável 
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Estratégias positivas para a mentoria: 

 Boa escuta activa – não interromper, agarrar  as dicas importantes referidas por alguém, 

para ser capaz de refletir sobre as questões relevantes e averiguar a compreensão, 

minimizando as pressuposições e preconceitos 

 Agenda conjunta- manutenção de uma agenda conjunta das reuniões que podem ser 

partilhadas ao longo do tempo 

 Partilhar uma atividade física como confeção de um tecido, nadar, caminhar, cozinhar etc  

 Partilha mútua de algo especial – como um passatempo, um objeto especial por exemplo 

uma moeda oferecida pelo seu avô, um urso de peluche, etc. 

 Empático – demostrar compreensão pela sua experiência sem dizer "Sim, eu também" e 

dizer anedotas sobre si  próprio 

 Uso de reforço positivo e nunca criticar a sua capacidade mesmo quando são cometidos 

erros 

 Deixe o aprendente assumir a liderança e ser o perito no seu campo, por exemplo descobrir 

o que eles sabem muito sobre determinado assunto e permitir-lhes que o ensine. 

 Ajudar o aprendente a melhorar as suas competências pessoais por exemplo pintura, 

matemática, leitura, TIC 

 Ajustar as influências dos media por exemplo TIC com base nos  media, jornais, revistas 

 Partilha mútua de costumes e tradições se for diferente das suas, por exemplo festas 

religiosas, comidas, música, viajar etc. 

 Um defensor (porta-voz) para o aprendente 

 Um amigo crítico positivo  

 Partilha mútua de interesses – se tiver a sorte de ser para ambos como o desporto, a moda, 

a música, o artesanato etc. 

 Ajudar a desenvolver o pensamento do seu aprendente e competências de tomada de 

decisão – através de situações hipotéticas, pesando os prós e contras etc. 

 Formas criativas para discutir e exprimir acontecimentos especiais das suas vidas, 

considerando os felizes e mesmos os tristes 

 Capacidade de se focar inteiramente nas necessidades do aprendente 

 Salvaguarda dos adultos vulneráveis e/ou proteção à criança 

 

 

 

Estratégias negativas a evitar: 

 Não confiável e não comparecer às sessões  

 Fazer tudo pelo seu aprendente 

 Aconselhamento sobre problemas pessoais 

 Criar falsas expetativas 

 Ser paternalista com o seu aprendente 
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 Fazer julgamentos 

 Prometer guardar segredos sensíveis 

 Envolver o aprendente nos seus próprios problemas 

 Dizer ao seu aprendente o que fazer sempre 

 Linguagem preconceituosa, por exemplo racismo, sexismo, descriminação com base na idade 

 Usar gratificações como suborno para o bom comportamento 

 Fazer “ humilhações” comparações negativas com os outros  
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IV. Conclusões 

 

O Guia para mentores jovens. O que e como aprender é um dos dois produtos integrados do projeto 

Cognos (mais o Guia para formadores intergeracional) está ligado ao Manual de Formadores. Por 

outras palavras, o Manual de Formadores possui um conjunto de ferramentas metodológicas que 

oferece apoio  aos formadores intergeracionais na mentoria e mentoria reversa, oferece orientações 

práticas e exemplos que devem ser consultados como recurso do presente guia para desenvolver as 

atividades de formação mais eficazes. 

 

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

intergeracional é considerada a abordagem adequada para os utilizadores, aprendentes adultos 

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

conhecimento. Deve ter-se em mente que escolher o melhor método depende de contextos 

diferentes, por exemplo, do nível de conhecimento do aprendente, dos seus estilos de aprendizagem 

e preferências e do tipo de conhecimento a ser transferido. Nesse sentido, a mentoria reversa 

permite ao mentor jovem trabalhar com um aprendente sénior, a partilha de experiência e 

conhecimento.  

 

Os contribuitos  da mentoria reversa podem ser a ponte de ligação no fosso entre gerações: a 

compreensão e a aprendizagem internacional,  a partilha de conhecimento e a experiência 

profissional e de vida; a partilha de diferentes conhecimentos: a cultura, as oportunidades de vida; a 

criatividade e as novas abordagens; a aprendizagem de competências de comunicação diferentes; 

fazendo parte de uma comunidade; o contexto de aprendizagem flexível e adaptável a cada situação; 

a consciência da curiosidade e da aprendizagem ao longo da vida. No entanto, alguns problemas 

podem ocorrer no processo de uma mentoria reversa tais como: as dificuldades de comunicação 

entre gerações, a falta de experiência do mentor jovem; as dificuldades para aceitar um papel 

reverso: pessoa sénior como um aprendente e as diferenças entre as gerações podem levar a 

conflitos. 

 

 

No processo de aprendizagem para se tornar um mentor adulto jovem pode encontrar-se no atual 

guia as seguintes informações: a) as qualidades de um mentor, os erros comuns cometidos e como 

evitá-los. Basicamente estamos a falar sobre os requisitos para se tornar um mentor; b) as vantagens 

da mentoria para o mentor jovem, por exemplo a aprendizagem intergeracional, a partilha de 

experiências, a  comunidade de aprendizagem; c) antes de começar com o processo pode ajudar a 

ter e a consultar uma lista de dicas de estratégias positivas para a mentoria e estratégias negativas a 

evitar, especialmente na mentoria com a geração mais velha. Na mesma linha de pensamento, 

descrevemos os requisitos necessários para se tornar um jovem aprendente adulto, incluindo: a) as 

qualidades de um aprendente, os erros comuns cometidos; b) as vantagens de mentoria para o 
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jovem mentor por exemplo: a participação, a partilha de experiências e de conhecimento, a 

aprendizagem intergeracional; c) algumas recomendações são feitas quando à mentoria, 

especialmente á mentoria com a geração mais velha, bem como estratégias positivas e estratégias 

negativas a evitar. 
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http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationInterg

enerationalMentoringFinalReport.pdf 

http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-

v2.0-June-2011[34].pdf 
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http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-be-a-good-mentee.html
http://www.mentoring.org/get-involved/become-a-mentor/
http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/tips-mentors.aspx
https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/
http://www.researchmentortraining.org/
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http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationIntergenerationalMentoringFinalReport.pdf
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VI. Glossário 
Mentoria é um termo geralmente usado para descrever a relação entre um indivíduo pouco 

experiente, designado por aprendente ou protegido, e um indivíduo muito experiente conhecido 

como o mentor. Tradicionalmente, a mentoria é vista como uma relação díade, face-a-face e de 

longo prazo entre um supervisor adulto e um estudante principiante que promove o 

desenvolvimento profissional, académico e pessoal do aprendente.12” 

Aprendizagem intergeracional 13 é uma forma de pessoas de todas as idades poderem aprender 

juntas e umas com as outras. É uma parte importante da Aprendizagem ao Longo da Vida, onde as 

gerações trabalham juntas e adquirem competências, valores e conhecimento. 

Mentoria reversa baseia-se no conceito de mentoria, mas inverte o conceito tradicional de quem 

desempenha o papel do mentor e quem desempenha o papel do aprendente na relação. A mentoria 

reversa permite aos indivíduos da geração mais jovem (os mentores) com uma atitude tecnológica 

e/ou de literacia, por exemplo, para motivar os aprendentes que necessitam de reduzir o seu défice 

de conhecimentos 

Literacia: o entendimento mais consensual de literacia é de que se trata de um conjunto de 

competências tangíveis – particularmente as competências cognitivas de ler e escrever – que são 

independentes do contexto em que são adquiridas e do indivíduo que as adquire. Os académicos 

continuam em desacordo sobre o melhor caminho para adquirir a literacia, com uns a defender a 

abordagem “ fonética” e outros a defender “ os significados de leitura”, resultando no que muitas 

vezes é designado por “ guerras de leitura” (Goodman, 1996). 

A importância da competência digital foi reconhecida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 

Europeu em 2006, na sua recomendação sobre as competências – chave para a aprendizagem ao 

longo da vida14 quando a competência digital foi identificada como uma das oito competências-chave 

essenciais para todos os indivíduos numa sociedade baseada no conhecimento. A competência 

digital foi definida do seguinte modo: 

"Competência digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias e sociedade de 
informação (TSI) para o trabalho, o lazer, a aprendizagem e comunicação. É sustentada pelas 
competências em TIC: o uso de computadores para recuperar, aceder, armazenar, produzir, 
apresentar e trocar informação e para comunicar e participar em redes de cooperação via 
Internet ". 

                                                      
12 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College. 

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

 

13 European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and Volunteering. This material 
has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf 
 
14

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF
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