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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

No século V a.C., o grego Heráclito de Éfeso disse: 
"Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio;  

a água não é a mesma, 
 nem nós somos os mesmos".  

 
É disso que se trata tudo isso que segue ...  
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REDE GLOBAL DE MENTORES – RGM - 
 
A Rede Global de Mentores – RGM – constitui-se como uma 
organização sem fins lucrativos, cuja missão é criar, desenvolver 
e manter a Comunidade Global de Mentores, reunindo os 
autoproclamados, aqueles que assumem esta profissão como 
sua vocação, e os já certificados que existem no mundo. 
 
A RGM posiciona-se internacionalmente como uma "Entidade 
Unificadora de Conceitos" e como uma "Entidade Certificadora 
de Mentores", dentro dos parâmetros estabelecidos pela 
disciplina de Mentoria e pelo modo de atuação profissional dos 
Mentores.  
 
Para isso, a RGM assume que 

• A partir do campo científico, uma  disciplina é 
baseada em uma tradição vinculante que lhe dá 
coerência, eficiência e legitimidade.  

• E a partir do campo de ação uma  disciplina é 
transformada em uma profissão, seguindo um método 
de ação. 

 
ABC DO PRATICANTE DE MENTORIA CERTIFICADO.  
Basic Mentor Pratictioner - BMP 

 
Este texto está concebido para que se constitua em uma síntese 
do manual que conduz ao primeiro nível de certificação na RGM 
e, portanto, possibilita que a pessoa  que inicia a sua carreira na 
RGM, adquira as bases para compreender o método 
operacional que confere identidade à Mentoria como disciplina e 
possibilita a existência da profissão do Mentor. 
Mentor  
Uma vez que se trata de uma síntese do Guia de Basic Mentor 
Pratictioner, a denominamos ABC e ela convida-o a aprofundar, 
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no referido guia, cada um dos conceitos que mostram, desde a 
tradição vinculante, a natureza, estrutura e dinâmica, os 
axiomas, teoremas e princípios orientadores, dos quais surge a 
coerência, eficiência e legitimidade à disciplina de Mentoria e da  
profissão dos Mentores. 
 
Este é o início de um caminho maravilhoso, que convidamos 
você a percorrer conosco. 
                                     

 
             
 

Academia Rede Global de Mentores 
         www.rgmentores.org 

Basic 
Mentoring 
Practioner 

Certified 
Professional 
Mentor

Certified Expert 
Professional 
Mentor



ABC GUIA CERTIFICAÇÃO NÍVEL 1.  BASIC MTORCING PRACTITIONER. RGM Página 9 
 

Quem somos? 
 
Somos uma organização sem fins lucrativos, constituída para 
acrescentar valor à sociedade, através da promoção e 
desenvolvimento da Disciplina de Mentoria e da Profissão dos 
Mentores.  
 

A nossa responsabilidade social 
 
Nossa responsabilidade social se concentra na unificação de 
conceitos em torno do campo científico da Mentoria como 
disciplina, o campo de ação da profissão, a forma de atuação 
dos Mentores Profissionais e a contribuição para o mundo dos 
Mentores certificados internacionalmente pela Academia da 
RGM. 
 

A Comunidade Global RGM 
 
A Rede Global de Mentores é uma Comunidade que reúne 
pessoas que decidiram estabelecer como um dos propósitos 
de suas vidas transferir seu aprendizado vital, através do 
acompanhamento, para o desenvolvimento de pessoas ou de 
organizações. 
 
Assim, a RGM se estabelece socialmente como a Comunidade 
integradora dos Mentores Profissionais do mundo, com o 
propósito superior de articulá-los e integrá-los, em 
espiritualidade e consciência profunda. 

 
 
PRATICANTE DE MENTORIA CERTIFICADO 
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Nível 1. Basic Mentoring Pratictioner.BMP 

 
No primeiro nível de certificação, conferido pela RGM, estarão 
todos aqueles mentores por vocação, aspirantes a serem 
certificados como Mentores Profissionais e todos aqueles 
Mentores por vocação - autoproclamados, que aspiram a ser 
certificados e hierarquizados na RGM.  
Ambos, ao aderirem à RGM, agrupar-se-ão, numa das doze 
áreas que assumimos como universais: 

1. Administração pública. 

2. Artes e indústrias culturais e criativas.  

3. Esporte, entretenimento e afins.  

4. Desenvolvimento Humano.  

5. Educação, Ciência e Tecnologia.  

6. Empresas, economia e negócios.  

7. Meio Ambiente  

8. Sociedade e Família.  

9. Técnicos e profissionais de nível médio,  

10. Tecnologias da informação e da comunicação.  

11. Saúde 

12. Trabalhadores dos serviços.  

 
 
Requisitos da certificação Basic Mentoring 
Practitioner.BMP 
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Para obter a certificação como Praticante de Mentoria 
Certificado BMP, o Mentor no processo de certificação deve 
comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos:  

1) Demonstrar, através de uma certificação emitida por um 
centro de formação associado à RGM, ter concluído e 
aprovado um mínimo de 60h (sessenta horas) de 
formação teórica e prática, para o domínio dos 
fundamentos, técnicas e processos de Mentoria em geral 
e ter realizado um mínimo de duas sessões de Mentoria, 
supervisionadas pela entidade formadora.  

2) Apresentar, na plataforma RGM, o exame de acreditação 
dos conhecimentos contidos no guia básico do Mentor, e 
obter uma pontuação mínima de aprovação de 80%.  

3) Anexar o código de ética devidamente assinado, como 
prova de seu compromisso com os postulados da RGM, 
com o modo de atuação profissional da Mentoria e com 
os comportamentos éticos exigidos de um Mentor. 

 
 

 
 

 
 
 
FILOSOFIA 
CORPORATIVA RGM 
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"A esposa de César não deve apenas ser ...  

Também deve parecer" Júlio César 
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Missão 
 
Servimos a Comunidade de Mentores do mundo, promovendo 
e desenvolvendo o campo científico da disciplina da Mentoria, 
o campo de atuação da profissão e o modo de atuação 
profissional dos Mentores. 
 

Visão 
 
Promovemos o desenvolvimento e evolução espiritual, 
conscientes da Humanidade, desenvolvendo a coerência, 
eficiência e legitimidade da disciplina de Mentoria, através do 
modo de atuação profissional dos Mentores. 
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Propósitos Orientadores 
 
Integração 
Reunimos os profissionais que fazem da Mentoria a sua 
profissão, interessados em gerar sinergias, para posicionar 
esta disciplina como forma de disseminação do conhecimento 
processual e atitudinal, ao serviço dos Mentorados. 
   
Profissionalismo 
Promovemos o crescimento e desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade de mentores profissionais. 
 
Generosidade 
Partilhamos ideias, experiências e boas práticas do exercício 
profissional da Mentoria, como um processo de transmissão 
informal de conhecimentos, capital social e apoio psicossocial, 
percebidos pelo Mentorado como relevantes para o seu 
trabalho, carreira ou desenvolvimento pessoal ou profissional. 
 
Inovação 
Trabalhamos guiados pelo esforço inovador e desenvolvedor 
do campo profissional da disciplina da Mentoria e do modo de 
atuação profissional dos Mentores. 
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DISCIPLINAS DE 
APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
 
 
 
 

"O homem é bom por natureza" 
Jan-Jacques Rousseau. 
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As disciplinas orientadas para o 
desenvolvimento humano 
 

Existem várias disciplinas orientadas para o acompanhamento 
do ser humano no seu desenvolvimento, diferindo umas das 
outras, em 

• sua identidade,  

• aplicação  

• âmbito real de intervenção, etc. 
  
Como exemplo:  
 

a) A Facilitação: é um exercício que busca "tornar as coisas 
mais simples, sem complicações na execução. É exercido por 
educadores, líderes, pais, tutores, assistentes, mediadores, 
etc.;  
b) A formação: centra-se na transferência de "saber o quê" 
Know That: 
c) A assessoria e consultoria: o seu objetivo é transferir o 
"Saber Como" Know How;  
d) O coaching: busca o estímulo do coeficiente pessoal, a 
partir da ativação do conhecimento tácito existente no coachee 
e  
e) A Mentoria: cuja existência se baseia na transferência de 
experiências do mentor para o mentorado e na busca pelo 
empoderamento e desenvolvimento do coeficiente pessoal, a 
partir do conhecimento explícito.  

 
Portanto, podemos afirmar que uma disciplina difere de outra 
por: 
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• Sua natureza e a dinâmica de seus processos, que a 
tornam diferente de outras disciplinas 

• Princípios orientadores do processo  

• um conteúdo,  

• Uma viagem que vai do "saber-saber" ao "saber-fazer", 
passando por uma série de fundamentos, que lhe 
conferem estrutura, e se traduzem nos princípios 
orientadores da disciplina, orientando as competências e 
habilidades necessárias nos profissionais que a 
exercem. 

 
Isso deve ficar claro na hora de definir uma disciplina como a 
Mentoria, para saber o que SIM é o que somos e nos diferenciar 
do que NÃO somos. 
 
Os autores que nos fornecem conhecimento sobre os corpos 
teóricos distintivos de cada disciplina particular, para dar-lhes 
coerência e consistência, tanto em suas referências conceituais 
quanto em seu método de funcionamento, nos permitem ver 
como nascem e se desenvolvem as diferentes estruturas 
filosóficas e práticas de acompanhamento aos seres humanos, 
dando origem, ao mesmo tempo, aos fundamentos do 
conhecimento humano.  Seus objetivos e propósitos, suas 
metodologias, paradigmas e operações, que dão origem ao 
nascimento de cada uma das disciplinas, que finalmente diferem 
essencialmente em seu modo de atuação. 

 

Nascimento das disciplinas e profissões 
de apoio ao desenvolvimento do ser 
humano. 
DIMENSÕES: 
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Dissemos na introdução deste ABC que uma teoria, uma prática 
e um método operativo dão origem ao nascimento de uma 
disciplina.  

• A partir do âmbito científico, uma disciplina é baseada 
em uma tradição vinculante que lhe dá coerência, 
eficiência e legitimidade.  

• E a partir do campo de ação uma  disciplina se 
transforma em uma profissão, seguindo um método de 
ação. 

Âmbito científico 
 
De acordo com o Dr. Leonardo Ravier, as contribuições 
conceituais e práticas dos diferentes filósofos e pensadores 
que fundamentam a tradição vinculante das profissões que 
visam o desenvolvimento humano são: i 

a) Sócrates através do método socrático ou debate 
socrático, como um método de dialética ou 
demonstração lógica para a indagação ou busca de 
novas ideias,  

b) Platão, ao aperfeiçoar a maiêutica de seu mestre, 
Sócrates, nos diálogos; 

c) Aristóteles, com  sua concepção dos três métodos 
básicos de conhecimento de acordo com a finalidade 
perseguida em cada um deles: o conhecimento teórico, 
que visa conhecer por si mesmo; o produtivo, que 
aspira a saber como fazer um produto útil ou bonito; e o 
conhecimento prático,  que busca orientar a ação; 

d) Kierkegaard,  através do exercício de identificar e 
chamar a atenção para a categoria do indivíduo como 
um ser singular,  
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e) Jaspers, com seu método biográfico, que hoje faz 
parte da prática da psiquiatria e da fenomenologia;  

f) Marcel,  que estrutura uma filosofia que sustenta que 
os indivíduos só podem ser compreendidos em 
situações específicas que estão envolvidos e 
comprometidos; 

g) Sartre, com sua contribuição à antropologia, a partir da 
concepção dialética da vida do homem, em suas 
múltiplas relações com a materialidade de sua 
existência e com outros homens; 

h) Descartes, e seu método Cartesiano, que induz que 
tudo pode ser questionado e, portanto, só existe aquilo 
que pode ser provado; 

i) Kant, que nos fala do método transcendental e da 
crítica da razão pura de modo arquitetônico, isto é, a 
partir de princípios que garantem a completude e a 
certeza de que todas as partes estão incluídas; 

j) Husser, e a fenomenologia transcendental, que nos 
guiam pelo conhecimento progressivo e pela descrição 
do modo como a subjetividade se faz presente; 

k) Heidegger, e a reflexão sobre os fenômenos que 
ocorrem no mundo e unificam a relação sujeito-objeto, 
fazendo com que o ser humano participe de suas 
experiências perante o mundo; 

l) Polanyi, que argumentou a existência do conhecimento 
tácito, isto é, que todo conhecimento é pessoal e, como 
tal, depende de suposições falíveis. 

m) Rogers, através da abordagem centrada na pessoa, 
baseia-se fundamentalmente na tendência de cada 
pessoa ao crescimento, à saúde e a adaptação, 
enfatizando mais os elementos emocionais do discurso, 
do que os intelectuais; 
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n) Gallwey, e seu método abrangente de treinamento 
para o desenvolvimento da excelência pessoal e 
profissional em uma variedade de campos, que ele 
chama de "O Jogo Interior"; 

o) Whitmore, e seu modelo GROW, (acrônimo para as 
palavras em inglês Goal, Reallity, Options e What-
when-who-will);  

p) O mesmo Leonardo Ravier e um longo etc... 
  
Vejamos agora a segunda dimensão diferenciadora: 
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Âmbito da ação 
 
Axioma essencial  

O ser humano age intencionalmente ou deliberadamente. 
 

Os princípios orientadores  
 
Do axioma essencial Ravier deriva os princípios orientadores, ao 
buscar a participação dos seres humanos em sua própria vida e 
obra, que ele expressa da seguinte forma: 

 
1) Consciência. A consciência, como princípio, estabelece 

que o ser humano tem consciência e, portanto, a capacidade de 
perceber (inclusive sua própria percepção), aprender e/ou criar 
ou descobrir (gerar) novo conhecimento por meio de sua 
potência cognitiva e criativa. 

2) Liberdade.  A liberdade, como princípio, estabelece que 
o ser humano tem livre arbítrio e, portanto, a faculdade volitiva e 
intencional que lhe permite escolher ou decidir. 
 

3) Confiança. A confiança, como princípio, estabelece que 
o ser humano, necessária e infalivelmente, enfrenta a tensão 
entre o fim que persegue e sua realidade presente (e a incerteza 
que essa relação gera), com certo grau de confiança. Ou seja, 
tem o poder de confiar. 
 

4) Responsabilidade.  A responsabilidade, como princípio, 
estabelece que o ser humano tem a faculdade de aceitar e se 
encarregar (livremente) das consequências de suas decisões e 
ações livres. 
 

5) Compromisso. O compromisso, como princípio, 
estabelece que o ser humano é um ser social e, portanto, na 
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necessária e infalível interação com outros indivíduos, tem o 
poder de concordar e se comprometer (assumir direitos e 
obrigações). 
 

6) Coerência.  A coerência, como princípio, estabelece que 
o ser humano tem valores, e dentro deles o dever moral de 
buscar a máxima coerência possível em relação aos cinco 
princípios e seus derivados, uma vez que são inerentes a eles. 
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MOTIVAÇÃO ÉTICA 
DA MENTORIA 
 
 

 
 
 

"Devemos estabelecer uma ética pessoal que separe o 
negociável do inegociável, o ponto de não retorno. " 

Walter Riso 
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Em cada disciplina que acompanha os seres humanos, exige-se 
uma motivação ética, que se descobre na presença de uma 
tradição vinculante e no método operativo que a diferencia. 
 

Texto e contexto 
 
O American Heritage Dictionary (AHD) define o Mentor como um 
conselheiro sábio e confiável, guiando a carreira de alguém, 
geralmente nas mais altas esferas do conhecimento. Por outro 
lado, estabelece a etimologia do termo nascido na raiz indo-
europeia *men* "que pensa", o que permite definir o Mentor 
como um ser pensante, enquadrando assim uma das 
características universais da Mentoria, a reflexividade. 
 
Por outro lado, o dicionário da Real Academia da Língua 
Espanhola (RAE) define um Mentor como "conselheiro", "Guia", 
"Ayo". Aludir ao conselheiro como a pessoa que serve para 
aconselhar sobre os elementos mais importantes do 
comportamento; o Guia como aquele que dirige ou dirige alguém 
e o "Ayo" como a pessoa encarregada, na casa principal, da 
guarda, criação e educação de crianças e jovens. 
 

Motivação da Mentoria 
 

O primeiro uso registrado da palavra Mentor aparece no poema 
épico grego A Odisseia de Homero, aproximadamente no século 
VII a.C. Mentor é um personagem fundamental sobre quem 
recai a responsabilidade de educar Telêmaco, forjando seu 
caráter, guiando a sabedoria de suas decisões e preenchendo 
sua vida com clareza para enfrentar e perseverar em seu 
propósito. 
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A motivação ética da Mentoria é assim concebida como o 
trabalho de um personagem externo que orienta e acompanha o 
crescimento interno-externo de outro ser. O primeiro com a 
autoridade que nasce de ter percorrido um caminho e de ter 
convertido o aprendizado que trouxe dessa jornada em 
conhecimento, destreza, habilidade, caráter, cuidado e 
coerência, isto é, em sabedoria, que decide colocar, com 
vontade de servir, à disposição do segundo, um Ser que quer 
ser inspirado e guiado por outro,  para se tornar uma versão 
melhor de si mesmo.  
 
Para ilustrar, mais uma vez, a motivação ética da Mentoria 
precisamos passar por A Divina Comédia, de 1472, aquele 
poema escrito por Dante Alighieri. que tem Dante, 
personificando a humanidade, com Beatriz, que personifica o 
amor humano e sagrado, e guia Dante para cada uma das 
esferas do paraíso, para o espaço empíreo, imóvel, onde 
contempla a Rosa mística; e com o poeta Virgílio, que na sua 
qualidade de guia e protetor, acompanha Dante através do 
inferno e do purgatório,  proporcionando racionalidade. 
 
A seguinte referência de que temos para consolidar a motivação 
ética de um Mentor, como professor com vontade de ensinar e 
ampliar seus conhecimentos, aparece na obra de Françoise 
Fénelon, "As Aventuras de Telêmaco", livro publicado em 
meados do século XVII. Uma ode à educação e ao 
estabelecimento de relações de confiança em contextos de 
aprendizagem, repletos de lições experientes de moralidade e 
política, num manual que parece mais escrito para formar reis e 
governantes benevolentes.  
 
Neste breve passeio pela motivação ética da Mentoria, 
encontramos uma nova referência no texto "Emilio", escrito no 
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século XVIII por Jean Jacques Rousseau, que narra o processo 
de aprendizagem de Emilio pela mão de seu Mentor Jean 
Jacques, personagem central do romance, neste processo de 
ensino - aprendizagem, onde um teórico da educação 
(Rousseau) explica, como uma voz estranha à história, as 
táticas educativas usadas pelo personagem que o representa.  
 

A autoridade que nasce em virtude da 
transferência Mentor – Mentorado. 
 
Desde o final do século XVIII até agora, o Mentor é concebido 
como um benfeitor que procura fazer dos objetivos do 
Mentorado os seus próprios objetivos, que podem ser 
alcançados em equipe, a partir da autoridade que nasce em 
virtude da vasta experiência e capacidade do Mentor e da 
influência que exerce sobre o Mentorado, fruto da disposição e 
disponibilidade que torna a modelagem possível,  numa 
simbiose de sabedoria entre ambos, Mentor – Mentorado. 
 
Dos textos apresentados podemos concluir que  

• Integridade  

• Guia e  

• Relação 
 
para o desenvolvimento de  

• consciência  

• Valores  

• destrezas e  

• habilidades vitais, 
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poderia ser a síntese dessa reflexão contextual sobre a 
motivação ética da Mentoria.  
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TRADIÇÃO 
VINCULANTE  DA 
MENTORIA 
 
 
 
 

"A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria 
ignorância"  

                                                                           Sócrates.  
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Origem mitológica e histórica 
 

A essência da Mentoria como disciplina e  a profissão do 
Mentor, como seu campo de atuação, tem origens muito 
remotas e podemos encontrá-las na mitologia grega.  

 
Na Grécia antiga, Sócrates foi o mentor de Platão e o mentor de 
Aristóteles. Os três são reconhecidos como os representantes 
fundamentais da filosofia da Grécia Antiga e a eles devemos o 
ponto de partida dos métodos em que, os Mentores apoiam o 
nosso trabalho como profissionais da disciplina de Mentoria, 
porque de Sócrates aprendemos maiêutica, de Platão os 
diálogos e de Aristóteles a filosofia peripatética. 
 

Idade Média 
 
Com o passar do tempo, a palavra Mentor sofreu  um 
deslocamento semântico e passou a dar nome próprio  a 
qualquer  pessoa que exerça a função de conselheiro, guia  ou 
tutor,  a fim de potencializar o aprendizado de outra pessoa em 
uma ocupação,   arte ou ofício. 
 
Durante a Idade Média, as guildas funcionavam sob o 
paradigma do "Mentor - Mestre".  
 
As universidades nasceram na Idade Média e seus 
predecessores foram, entre outros, as academias grega e 
romana, onde os Mestres atuavam como verdadeiros Mentores 
de seus discípulos.  
 
 

Século XVII 
 
Jakob Boheme retomou o método de transmissão de 
experiências (suas experiências) e foi um importante elo de 
transmissão entre o Mestre Eckhart e Nicolau de Cusa, por um 
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lado, e a dialética de Georg Wilhelm, Friedrich Hegel e a 
antropologia filosófica de Friedrich Schelling, por outro. 
Lembremo-nos de que a dialética hegeliana consiste em 
estabelecer uma "tese", seu oposto, uma "antítese" e sua 
resolução em uma "síntese".  
Foi neste século que Françoise Fénelon escreveu, em 1699, a 
obra "As Aventuras de Telêmaco", destinada à formação do neto  
de Luís XIV,  o Duque da Borgonha. Esta obra foi muito popular 
na  França do século XVII e lançou as bases para uma nova 
compreensão da Mentoria. 
 

Século XIX 
 

Durante este século assistimos ao surgimento de academias de 
arquitetura, literatura, pintura, música e das grandes oficinas ou 
fábricas da nascente revolução industrial, onde os Mestres se 
consolidam como Mentores não só para o desenvolvimento das 
artes e ofícios, mas também para as grandes rupturas. 
 

Século XX 
 
Durante a revolução industrial, o papel dos mentores foi 
fundamental para o desenvolvimento de trabalhadores de alto 
potencial.  
 

Século XXI 
 
Nos últimos anos, a Mentoria tem se instalado fortemente nos 
organogramas de grandes empresas e em outros campos a 
ponto de hoje o Mentoring se converter em uma estratégia 
mestra para promover empreendimentos de todos os tipos, onde 
a criatividade e a autonomia são mais valorizadas do que o 
controle; inovação e aprendizagem, em vez de burocracia 
organizacional, etc.  
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IDENTIDADE DA 
MENTORIA COMO 
DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
"Nas ciências sociais, a identidade é, em termos gerais, a 
concepção e expressão que cada pessoa tem sobre sua 
individualidade e sobre seu pertencimento ou não a determinados 
grupos. " 
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Uma necessidade imperativa de qualquer disciplina é expor as 
bases filosóficas do que ela acredita e o que ela fundamenta o 
que os profissionais que a integram fazem.  
 

Mentoria uma disciplina que desenvolve 
conhecimento explícito 
 
A Mentoria é uma disciplina com identidade própria, que 
desenvolve conhecimentos explícitos  no Mentorado 
(conhecimentos que podem ser articulados, codificados e 
armazenados), a partir do conhecimento implícito do  Mentor, 
(conhecimento obtido pela experiência e de ordem perceptiva), 
que é refletido, a   partir do método operativo  de Mentoria 
(diretividade e transferência), na prática causa - efeito - 
intenção, em correspondência com os novos valores, 
competências e habilidades, comportamentais e processuais, 
desenvolvidos pelo Mentorado, a partir de suas interações com 
o Mentor, cujo objetivo final é produzir resultados observáveis 
e mensuráveis nos ambientes em que o Mentorado atua. 

   

Conhecimento tácito - implícito e 
conhecimento técnico - explícito 

A maioria dos processos de ajuda concebidos e conhecidos até 
hoje estão centrados num dos dois aspetos do conhecimento: 
no paradigma da transferência de conhecimento técnico – 
explícito e articulável (é o caso da Mentoria) ou no paradigma 
que procura potencializar e/ou desenvolver a componente do 
conhecimento tácito que habita cada ser humano (é o caso do 
coaching).  
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O Conhecimento implícito ou tácito refere-se ao 
conhecimento que só a pessoa  conhece e que é difícil de 
explicar a outra pessoa. Pode consistir em: 

a) Ideias, experiências, competências, habilidades, 
costumes, valores, história, crenças. 
b) Conhecimento do contexto ou ecológico (geografia, 
física, regras não escritas, comportamentos de pessoas e 
objetos, etc.), 
c) Conhecimento como habilidades cognitivas 
(compreensão de leitura, resolução de problemas, análise, 
visualização de ideias, etc.) que permitem acessar um mais 
complexo ou resolver novos problemas. 

O conhecimento tácito pode ser dividido nas dimensões 
técnica e cognitiva. 

• A dimensão técnica é aquela traduzida através da 
expressão saber-fazer (know-how). 
• A dimensão cognitiva inclui os modelos mentais, 
crenças, valores, esquemas e percepções que influenciam a 
forma como os atores pensam e agem, o que, em última 
análise, reflete a imagem do  que é a realidade e o  que o 
futuro "deveria ser". 
 
Então virá a expressão do conhecimento em sua dimensão 
técnica ou explícita, que inclui todo o conhecimento que pode 
ser estruturado, armazenado e distribuído, através de 
expressões gramaticais, matemática, especificações, tutoriais, 
procedimentos, manuais, informações armazenadas, etc. Tal 
conhecimento pode ser facilmente transmitido de um indivíduo 
para outro e domina a tradição filosófica ocidental. 
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DO "SABER O QUÊ" AO 
"SABER COMO" 
 
Pilares Epistemológicos da Mentoria 
 
 
 
 

 
"Epistemologia: Parte da filosofia que estuda os princípios, 

fundamentos, extensão e métodos do conhecimento humano" 
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"Ensinar a pensar e agir sobre conteúdos 
significativos e contextualizados, para a 
solução de determinadas situações-problema" 

 
Uma vez descoberto o significado de Mentoria, é essencial 
referir-se aos seus pilares epistemológicos, a partir dos quais é 
exercida a atividade profissional de um Mentor.  
 

Pilares epistemológicos da Mentoria: do 
"saber o quê" ao "saber como" 

 
A Mentoria é um caminho de aprendizagem significativo, através 
do qual Mentor e Mentorado se movimentam, em um processo 
de aprendizagem mútua, que vai de SABER O QUÊ, 
(competência referida ao conhecimento de dados, fatos, 
conceitos e princípios)  ao SABER COMO, (execução de 
procedimentos, estratégias, técnicas, habilidades, métodos, 
etc.), antes da incorporação consciente de conteúdo atitudinal  
(compreensões que medeiam nossas ações e que são 
compostas por três elementos básicos: um componente 
relacionado ao conhecimento, um componente relacionado aos 
afetos e um componente associado aos comportamentos), que 
requer o suporte de pilares epistemológicos que se baseiam no 
postulado: "Ensinar a pensar e agir sobre conteúdos 
significativos e contextualizados,  para a solução de 
situações problemáticas". 
 
Uma vez que "a experiência não é o que acontece a um 
indivíduo, mas o que o indivíduo faz com o que lhe acontece", 
postulamos que a Mentoria é uma disciplina que, para o 
exercício profissional da sua finalidade, assenta essencialmente 
em dois pilares epistemológicos: 
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1. Aprendizagem significativa e construtivista para a 

articulação teoria-prática pelo Mentorado e 
2. Aprendizagem baseada em situações-problema (ABP): 

uma metodologia baseada na vida real. 
 

Primeiro pilar 
 
Aprendizagem significativa e construtivista para a 
articulação teoria-prática pelo Mentorado 
 
Aprendizagem significativa é aprendizagem com sentido. No 
caso da Mentoria, esse aprendizado se concentra em 
conteúdos processuais, que vão além do "saber o quê", que é 
declarativo e teórico. A mentoria é aplicada na travessia da 
ponte que possibilita viajar para o "conhecimento processual", 
que é prático. 
 
Basicamente, refere-se ao uso do conhecimento prévio do 
Mentorado para construir um novo aprendizado. 

 
Os Mentorados são responsáveis pela sua própria 
aprendizagem, a partir de uma construção de significados, que 
é gradualmente realizada com o Mentor, para responder às 
necessidades do Mentorado de "construir" o seu próprio 
conhecimento, através da experiência, com a qual ambos 
desempenham um papel ativo e participativo.  

 
Cada Mentorado, de acordo com seu próprio ritmo, constrói 
significados e desenvolve consciência e presença, estratégias, 
métodos, modelos, competências e habilidades, à medida que 
aprende com o Mentor, fazendo suas as informações para a 
ação, recebidas dele, seguindo uma lógica do processo, mais 
ou menos como as seguintes: 
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a) Mentor e Mentorado constroem uma rede, uma 
estrutura, que vai do conceitual ao prático em cada 
situação  

b) O Mentorado deve ter uma disposição ou atitude 
favorável para extrair significados da interação com seu 
Mentor. 

c) O Mentor trabalha, a partir do significado lógico e 
prático que emerge dos resultados, através de 
estratégias, modelos e métodos adequados para o 
desenvolvimento de novos valores, competências e 
habilidades na Mentoria. 

d) A nova informação está relacionada com a informação 
existente na estrutura de conhecimento do Mentorado, 
de forma independente, não arbitrária ou à risca, para 
desenhar novas estratégias, métodos, modelos de ação, 
etc. 

e) O Mentorado trabalha a partir do significado prático 
de seus novos conhecimentos - valores, traduzindo-os 
em ações - resultados, a partir de suas novas 
competências e habilidades. 

Diante dessas condições, como elementos de entrada, Mentor e 
Mentorado, passam pelas etapas do processo de aprendizagem 
significativa. 
 
Segundo pilar 
Aprendizagem baseada em situações-problema 
(ABP): uma metodologia baseada na vida real. 

 
A aprendizagem baseada em situações-problema é uma 
metodologia que permite desenvolver a capacidade do 
Mentorado para resolver situações da vida real, desde a 
aplicação de funções cognitivas, o desenvolvimento de atitudes 
e a apropriação do conhecimento. 
 
O que você procura com a Aprendizagem Baseada em 
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Problemas? 
 

a) Na aprendizagem baseada em situações-problema, a 
Mentoria trabalha a partir da abordagem de um problema 
real dos Mentorados, o que leva os Mentorados à 
detecção de necessidades de novas aprendizagens, e a 
gerar confronto com seus conhecimentos, valores, 
competências e habilidades anteriores, para desenvolvê-
los de tal forma que se torne possível gerar soluções 
alternativas para a situação-problema,  e resolvê-lo.  

b) O Mentor acompanha o Mentorado na investigação em 
torno do problema, sua análise estratégica e caminha 
com ele em direção à sua resolução, através da 
estruturação de modelos de ação, o que leva a uma 
aprendizagem significativa do Mentorado, conduzindo ao 
desenvolvimento de novos valores, competências e 
habilidades. 

Habilidades exigidas de um Mentor para 
aplicar os pilares epistemológicos da 
Mentoria 

 
Dissemos que o processo de Mentoria é essencialmente um 
processo de acompanhamento ao Mentorado na aprendizagem 
e incorporação de conteúdos processuais (o como) de uma 
tarefa, arte, ofício ou solução de situações problemáticas 
associadas a eles, o que exige que o Mentor domine estratégias 
de elaboração (modelos), procedimentos, estratégias, 
técnicas, competências e habilidades,   para que na sua relação 
com o Mentorado possam, através de estratégias de 
integração (da teoria à prática), desenvolver a sua  
capacidade de relacionar e incorporar na sua aprendizagem 
anterior o que recebem na sua interação com o Mentor, para a 
produção dos novos resultados que espera no dia-a-dia.  
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O Mentor, para desenvolver adequadamente estes dois pilares, 
na sua interação com o Mentorado requer o desenvolvimento de 
nove competências que podemos sintetizar da seguinte forma: 
 

1) Habilidades de exploração (investigação): Albert 
Einstein disse: "Se eu tivesse uma hora para resolver um 
problema e minha vida dependesse da solução, eu 
gastaria os primeiros 55 minutos para determinar a 
pergunta apropriada ...   porque uma vez que eu 
soubesse a pergunta certa, eu poderia resolver o 
problema em menos de cinco minutos." E esta é a razão 
para estabelecer como a primeira habilidade de um 
Mentor que ele sabe investigar. 

 
 
O trabalho do Mentor eficaz é fazer perguntas aprofundadas, 
que são alojadas em conversas amplamente estratégicas, sobre 
questões ou fatos de fundo, com seu Mentorado. 
 
Descobrir a pergunta certa equivale à arte de procurar novas 
possibilidades com aqueles que são confrontados com a 
pergunta.  
 
A questão tem que capturar o Mentorado onde ele está, para 
gerar mais energia, para se aprofundar em sua situação-
problema e, em seguida, a ação fluirá dessa energia. 
 
As questões mais energizantes são aquelas que envolvem os 
valores, esperanças e ideais das pessoas, enquanto afastam a 
questão da abordagem da situação problemática para uma 
abordagem de possibilidade em solução. 
Uma pergunta poderosa do Mentor para o Mentorado  

• Gera, nele, curiosidade 
• Estimula a conversa reflexiva 
• Traz à tona pressupostos subjacentes 
• Convida à criatividade e a novas possibilidades 
• Gera energia e avanço 
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• Mobiliza canais de atenção e focos de investigação 
• Propicia "estadias" (pretextos, textos e contextos) para a 

interação 
• Toca em significados profundos 
• E... Evoca mais perguntas. 

 
 

2) Habilidades para a assimilação e retenção de 
informações: O Mentor, em segundo lugar, é um 
especialista em ouvir para alcançar a compreensão da 
verdadeira situação de seu Mentorado. Ele bem sabe 
que o diálogo exige uma atitude silenciosa de escuta 
atenta. 
 

Krishnamurti disse: "Ouvir é um ato de silêncio". Enquanto não 
silenciarmos o nosso diálogo interno e prestarmos atenção ao 
nosso interlocutor, não aprenderemos a ouvir. Só uma atitude de 
escuta atenta torna fecunda a palavra que podemos dar ao 
nosso interlocutor. 
 
É difícil dizer ao outro algo que é válido se não abrirmos bem os 
ouvidos para ouvi-lo. 
 

3) Habilidades organizativas.  O Mentor deve ter uma 
grande capacidade de saber estabelecer prioridades, 
programar o tempo corretamente, saber ter os recursos e 
obter as coisas mais importantes a serem agendadas e 
feitas a tempo. 

 
4) Habilidades inventivas e criativas. Se algo deve 

desenvolver um Mentor é uma mente inquisitiva, 
raciocinar indutivamente, gerar hipóteses e predições 
para, a partir daí, organizar novas perspectivas, usar 
analogias, evitar a rigidez e tirar proveito de todos os 
eventos que cercam sua interação com o Mentorado. 

 
5) Habilidades analíticas. Essas habilidades estão 

associadas à capacidade do Mentor de coletar 
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informações do Mentorado e analisá-las 
minuciosamente, a fim de detectar padrões, gerar 
modelos, integrar novas informações, a partir do 
desenvolvimento de uma atividade crítica, o que 
possibilita raciocinar dedutivamente e avaliar novas 
ideias e hipóteses para a ação na interação com o 
Mentorado. 

 
6) Habilidades de tomada de decisão. Com base em 

critérios específicos, o Mentor identifica alternativas de 
ação e conduz o Mentorado pelo caminho da adoção de 
escolhas racionais. 

 
7) Habilidades de comunicação. Essas habilidades 

referem-se à capacidade de desenvolver e emitir 
informações, ideias, opiniões e atitudes por parte do 
Mentor, a fim de evitar conflitos interpessoais com o 
Mentorado e, assim, obter sua atenção, focada e 
motivada, em consonância com os resultados desejados 
por ele. 

 
8) Habilidades sociais. Aqui estão associados o conjunto 

de capacidades e habilidades interpessoais do Mentor, 
que possibilitam o relacionamento com os Mentorados 
de forma adequada, tornando-os capazes de expressar 
sentimentos, opiniões, desejos e necessidades, 
associados a diferentes contextos ou situações. 

 
9) Habilidades metacognitivas e regulatórias. A 

regulação metacognitiva permite ao Mentor controlar a 
aprendizagem do Mentorado, através da expressão 
prática das suas competências de planejamento, 
organização, monitorização, depuração e avaliação ou 
análise de processos cognitivos, transferidos como 
aprendizagem prática, através dos quais se move a 
interação de Mentoria. 
 
Essas habilidades passam pela seleção das estratégias 
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mais adequadas para o desenvolvimento do seu 
Mentorado, focando sua atenção na solução de suas 
situações problemáticas, determinando sua 
compreensão e transmissão de estratégias, modelos, 
habilidades, etc., a fim de atender às demandas das 
tarefas e aos meios para atingir os objetivos. 
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O MODO DE 
ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL DOS 
MENTORES  
 
 
 
 
 
"Acenda uma luz em seu coração para enviar a Energia do Amor 

e da Luz a cada pessoa que precisa ser iluminada. 
  

Vibre neste dia com fé positiva para que milagres comecem a 
ocorrer em sua vida e na de todas as pessoas". 
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Quem é um Mentor? 
 

Um Mentor em essência é um ser humano, que dada a sua 
própria experiência e trajetória de vida e a partir de sua 
capacidade de responder mais ao "como" do que ao "porquê", 
decide se tornar um guia e um companheiro, que de forma 
diretiva, com a transferência de seu conhecimento técnico 
especializado, intervém como um despertador da consciência de 
seu Mentorado,  a fim de potencializar os valores, capacidades, 
competências e habilidades de seu Mentor, ao mesmo tempo 
em que mobiliza sua liberdade para perturbar o sistema 
estabelecido nos limites, para que possa viver da abundância 
que nasce da exploração do mundo das possibilidades. 
 

A autoridade moral do Mentor, seu ponto de 
partida. 

 
A autoridade moral refere-se ao status conquistado por um ser 
humano que não expressa contradição entre o que diz e o que 
faz.  
 
A autoridade moral é conquistada como consequência dos 
resultados, coerentemente demonstráveis a partir de um ato 
responsável, em consciência, coerência e legitimidade.  
 
 
O Mentor deriva sua autoridade moral do próprio fato de que ele 
fala do aprendizado que obteve ao longo de sua carreira 
profissional, isto é, do que ele passou e dos resultados obtidos, 
do conhecimento adquirido por sua própria experiência, e a 
partir daí ele acompanha e orienta a construção de mapas com 
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seu Mentorado, para tornar mais fácil para este último viajar 
pelos territórios que ele deve viajar e, assim,  acelere sua curva 
de aprendizado.  
 

O que é preciso para ser um Mentor? 
 
Partindo do postulado: "Diálogo, uma  descoberta que se 
alcança em pares", podemos  deduzir as condições 
necessárias para ser um Mentor e podemos sintetizá-las da 
seguinte forma: 
 
1) Para ser um Mentor necessita-se ser e estar no mundo 

como  um ser  em constante transformação, que sabe 
que percorreu caminhos que lhe proporcionaram uma 
experiência, nascida do fluxo da vida, que demonstrou 
um certo nível  de conhecimento  relevante  e uma 
experiência significativa, que pode ser colocada ao 
serviço dos outros e estar disposto a fazê-lo.  

2) Para ser um Mentor é essencial conectar-se com a 
natureza humana e entrar em sintonia com os Mentorados 
e seus ambientes, em um estado de emaranhamento. 

3) Para ser um Mentor é necessário, com a participação 
proativa do Mentorado, superar o determinismo que retira a 
criatividade, a capacidade de admirar e se maravilhar para 
traduzir o conhecimento e a experiência adquirida, como 
uma fonte geradora todas as possibilidades.  

4) Para ser um Mentor é essencial preparar-se  
conscienciosamente para exercer a atividade profissional 
da Mentoria, incorporando a metodologia e as ferramentas 
que estão associadas a uma estratégia de aprendizagem 
significativa-desenvolvedor-transformadora, baseada em 
problemas e objetivos. 
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5) Para ser um Mentor é importante dominar as explicações 
estratégicas que surgem de "de onde" (ideia), "aonde" 
(sistemas) e "por onde" (energia), se alcançam os 
resultados (realizações) pelo Mentorado.  

 
As características essenciais de um Mentor: 
 

Um mentor é um ser humano que acredita nos processos de 
criação da realidade, e não em realidades fixas e estáticas. 
 

1) Um Mentor  é um farol e um guia que, com uma mente 
de principiante, sabe que a realidade se recria 
constantemente e, portanto, cuida e apoia um Mentorado 
no processo de desenvolvimento de seu potencial e na 
implantação de suas competências  e habilidades, 
através de um relacionamento colaborativo, que o ajuda 
a tomar decisões   mais bem informadas e agir de forma 
proativa e  produtiva,  para alcançar seus objetivos 
imediatos e futuros. 

2) Um Mentor, a partir de sua experiência, extrai lições do 
que viveu e as transforma em modelos, que refletem os 
mapas dos territórios a serem percorridos e descobertos 
pelo Mentorado, que entende que ele é o gerador de seu 
próprio futuro. 

3) Um Mentor é uma pessoa que, com base em sua própria 
experiência, sabe que a mudança implica ação e que o 
passado reverte para o presente, ao mesmo   tempo em 
que o presente abre o caminho para o futuro e, portanto, 
decide ajudar, orientar e iluminar o caminho dos outros, 
desde o profissional, formativo e  pessoal até alimentar o 
conhecimento e promover a ação pela compreensão.   
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4) Um Mentor é um ser humano que conhece e 
compreende a estrutura do diálogo estratégico (conhecer 
os problemas através de soluções), incluindo alternativas 
(evolução espontânea do diálogo) e, a partir dessa 
compreensão, guia seu Mentorado para uma nova 
maneira de "sentir" em torno da situação-problema e 
mudar suas "reações" descobrindo, a partir de novas 
"percepções", seus recursos para agir com a certeza de 
que após cada mudança ou resultado obtido, é 
necessário proceder a uma redefinição de 
comportamento. 

 
Como você mede o desempenho de um 
Mentor? 
 

"Não é necessário violar a natureza, mas persuadi-la" Epicuro 
 
Alguns dos comportamentos observáveis e, portanto, 
mensuráveis nas ações de um Mentor são os seguintes: 

 
1) Um Mentor vê as coisas dentro e através do todo, e 

concebe a vida como algo que está constantemente se 
desdobrando, isto é, como um processo interminável de 
transformação. 

2) Um Mentor trabalha a partir da diferença e 
complementaridade, por isso conduz seus Mentorados 
pelos diversos caminhos do conhecimento, como 
cognitivo, experiencial, intuitivo, espiritual e 
transpessoal, para gerar resultados significativos. 

3) Um Mentor permite que o Mentorado experimente 
vivências, aplicáveis de forma concreta, como 
oportunidades de aprendizagem, e não como modelos 
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teóricos ou exemplos de possíveis ideais conceituais. 
4) Um Mentor pesa possibilidades e explora com o 

Mentorado caminhos que lhe permitem avançar, do 
espanto, fascínio, surpresa e emoção, para o 
desdobramento do próprio ser – sentir – fazer – ser. 

5) Um Mentor oferece acompanhamento ao Mentorado, 
mobilizando a sua consciência em torno do poder de 
novas possibilidades, desde o desenvolvimento das 
suas competências funcionais, transversais ou de 
integração, e uma visão estratégica e implementação, 
que aceleram a sua curva de aprendizagem e a sua 
preparação para atuar com sucesso nos contextos que 
enfrentam. 

6) Um Mentor fornece ao Mentorado recursos práticos que 
o equipam para assumir o controle de suas vidas, tomar 
suas próprias decisões e fazer mudanças criativas para 
uma vida muito mais significativa, relevante e 
participativa, imergindo-se totalmente na experiência de 
estar em constante transformação. 

7) Um Mentor desafia o Mentorado a ter consciência de 
como foi influenciado a acreditar e sentir a forma como 
faz as coisas, abrindo-lhe para o desafio de um 
envolvimento ativo e de uma transformação interior, que 
alarga o horizonte das suas possibilidades. 

 
O modo de atuação profissional do 
Mentor 

 
Definição: 
 
O modo de atuação profissional  é expresso como "  os 
métodos mais gerais  que caracterizam como o profissional 
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age, independentemente do que ele trabalha e onde ele 
trabalha".  

Assim, o modo de atuação profissional através do qual o 
Mentor atua, é chamado de Mentoría, e refere-se ao 
"processo relacional e interativo de um Mentor e um Mentorado 
ou um Mentor e uma equipe, através do qual o processo de 
acompanhamento e aprendizagem ativa é desenvolvido, com 
base na premissa de que os participantes - Mentor e 
Mentorado(s) - terão contato razoavelmente frequente e 
levarão tempo suficiente para a interação de Mentoria. 
 
Gestão traduzida em experiência 
O modo de atuação profissional do Mentor está associado à 
gestão, traduzida em experiência, de um especialista que 
acompanha outra pessoa, que, movido pelo seu desejo de 
aprendizagem pragmática, para a produção de resultados, 
recorre a ela. O Mentor, então, estimula e canaliza através de 
ações de orientação e condução prática, mostrando-lhe 
possíveis caminhos, como faz um conhecedor do caminho a 
percorrer.   
 
Aprendizagem Significativa 
Este modo de atuação profissional do Mentor se expressa 
através do conjunto de processos, métodos e ferramentas de 
aprendizagem significativa, que possibilitam atuar o Mentor e o 
Mentorado, com a pertinência e relevância, que substituem as 
crenças que nos limitam e desumanizam, a ganhar uma vida 
plena e de auto empoderamento que convida, em uma dança 
conversacional criativa, a mergulhar em processos de 
crescimento e transformação de competências e habilidades 
pessoais e organizacionais. 
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Condições básicas do modo profissional de atuação 
de um Mentor 
 
"Muitas palavras nunca são um sinal de muita sabedoria."  
Tales de Mileto. 
 
As condições básicas do modo de atuação profissional de um 
Mentor estão associadas às competências e capacidade 
necessárias para integrar conhecimentos, habilidades, valores, 
atitudes, aptidões e interesses, através da articulação 
sistêmica de todos eles em um saber ser, saber fazer e saber 
ter, que nascem da sua experiência   e    se integram de forma 
reflexiva, dialógica, discursiva e propositiva, na prática do 
Mentorado, como sujeito em um contexto específico. 
 
Os comportamentos associados à forma de atuação 
profissional do Mentor: 
 
Os comportamentos associados ao modo de atuação 
profissional do Mentor são, essencialmente, os seguintes: 
1) Conhecimento especializado no assunto da Mentoria 
2) Mente de principiante (acredite para criar.) 
3) Despertar da consciência (de onde, para onde, onde) 
4) Mobilizador que orienta do aprendizado à sabedoria. 
(do interno para o externo) 
5) Autoconsciência  
6) Comunicação consciente (mudança, transformação, 
evolução) 
7) Inteligência intrapessoal (autoconhecimento, 
autoavaliação, autogestão) e inteligência 
interpessoal(conhecimento do outro, valorização do outro, 
gestão com o outro) 
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8) Capacidade reflexiva, dialogal, discursiva e propositiva, 
na   área de modelagem do Mentorado 
9) Presença que observa e acompanha (nível de atenção e 
alerta para os objetivos que movem a ação produtora de  
resultados, foco em informações relevantes, acuidade mental). 

 
Equilíbrio emocional, mental e espiritual do Mentor 
 

Antes de iniciar um processo de Mentoria, o Mentor deve saber 
que um passo essencial como preparação, para ele, é primeiro 
alcançar seu equilíbrio emocional, mental e espiritual em relação 
ao que viveu, para poder compartilhar seu aprendizado, 
afastando-se da vanglória, da dor ou de qualquer emoção que 
possa perturbar o processo do Mentorado.  
Para fazer isso, você deve agir com: 

a) sensibilidade humana, 
b) auto-observação honesta e integral do processo vivido, 
c) novas opções de ação, nascidas da auto-observação , 

d) experimentação dessas ações em novos contextos. 
 

 
Habilidades de Mentor 
 
Um Mentor une sua forma de atuação profissional com a 
vocação de ser um canal de desenvolvimento para o sucesso 
dos outros. Ou seja, passa da sua identidade adquirida 
(profissão – ocupação – ofício), para a sua identidade sonhada 
(ser fonte de inspiração e apoio para o desenvolvimento dos 
outros).  
 
Portanto, ele se conecta com alta vibração emocional de 
empatia e respeito com seu Mentorado, e emprega qualidades 
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internas de autenticidade, confiança e transparência  que 
inspiram, enquanto pratica seu  poder de conversação para 
nutrir e acelerar resultados, à medida  que compartilha 
conhecimento empírico e intuitivo.   
 
E uma vez que um Mentor conhece, vive e desenvolve a sua 
ação  profissional a partir dos axiomas a desenvolver   no 
processo de Mentoria e é reconhecido pela importância de 
continuar no seu processo evolutivo pessoal, necessita de 
competências a dois níveis: 

• Habilidades para capitalizar seu aprendizado vital. 
• Habilidades para transferir, de forma prática, o que foi 

aprendido. 
Com o primeiro, você se certificará de transformar suas 
experiências em um modelo transferível e, com o segundo, 
encontrará a melhor maneira de compartilhar suas experiências. 
  

 
 
 
 
 
 
O MENTORADO 
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"Se eles te chamam de louco por seguir seus sonhos, mostre-
lhes que você não tem cura" 
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Quem é um Mentorado? 
 
"Se você quer ver, aprenda a agir."  Heinz von Foerster 

 
Todos os seres humanos são seres em limite e possibilidade. 
De onde focamos nosso olhar dependerá do que alcançamos 
em cada uma de nossas dimensões vitais. 
 
Desde o momento em que nascemos até morrermos, dançamos 
como Mentorados de outros seres que nos guiam e 
acompanham no trânsito através do nosso destino, aquilo que 
viemos a aprender no mundo da matéria, enquanto passamos 
por esse maravilhoso desenho pedagógico da vida, cujo único 
propósito é nos permitir verificar e descobrir as informações que 
regem o Universo e sua perfeita ordem. 
 

Um Mentorado é um ser em processo de mudança e 
transformação que, assume um papel participativo na tarefa de 
se remodelar, nos diferentes domínios da sua vida, concentra 
os seus esforços em crescer e expandir-se para além da área 
que lhe é familiar e em alcançar todas as novas possibilidades 
que estão fora dela. 
 
  Um Mentorado é um ser que abre a sua mente e o seu 
coração, acolhendo a sua evolução e transformação, a partir 
dos mapas e rotas que constrói com o Mentor, imergindo-se 
proativamente em novas possibilidades, que aceleram a 
implementação do que visualiza e o impacto nos resultados 
que produz. 
 

 

 
O que se espera de um Mentorado? 
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"A personalidade, privada de uma posição na profundidade do 
ser e da vida, em vez de agir,    reage como uma  máquina. O 
que estava destinado a despertar   a autoconsciência e a 
capacidade de exercer o próprio poder criador e transformador, 
acaba por realçar aspectos pouco interessantes e até 
deploráveis, como a vaidade ou a ambição na sua 
manifestação mais negativa".  Pedro Victor Rodriguez Martinez 
 
Com base em seu papel participativo, espera-se que um 
Mentorado esteja proativamente disposto a romper com a 
imagem estática do mundo e de si mesmo e que, do ponto de 
vista do paradigma participativo e em constante fluxo, ele 
entenda que a realidade está sempre se desdobrando e que 
ele faz parte desse fluxo, no qual há uma infinidade de 
possibilidades,  que ele está disposto a explorar com seu 
Mentor, para recriar-se, em uma dança de observação - ação - 
avaliação - resultado, para alcançar o futuro que ele anseia. 
 

  



ABC GUIA CERTIFICAÇÃO NÍVEL 1.  BASIC MTORCING PRACTITIONER. RGM Página 57 
 

Como o Mentorado se beneficia durante o 
processo de Mentoria? 

 
• Otimiza sua curva de aprendizagem. 
• Minimiza sua resistência à mudança. 
• Evidencia a implementação progressiva de suas novas 

competências e habilidades. 
• Você obtém mudanças mensuráveis e duradouras. 
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MÉTODO 
OPERACIONAL DE 
MENTORIA 
 
 
 
 
 
 
 

"Diga-me que eu não posso fazer isso.  
E terei mais uma razão para alcançá-lo." 
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Embarque na Jornada de Mentoria 
 
"...  e o que detonará a Magia mais poderosa... é o que o 
andarilho aprende a se perguntar sobre o andarilho". José Luis 
Parise 

 
 
O Mentor baseia-se na natureza, estrutura e dinâmica dos 
componentes técnicos de seu conhecimento  empírico, para 
traduzi-lo em conhecimento prático para o Mentorado, sabendo 
que esse conhecimento, ainda que dispersos ou convertidos em 
conjuntos de exemplares individuais, localizados no tempo, 
fazem parte da realidade existente, são gerais, objetivos,  
articuláveis, armazenáveis, transpassáveis ou transferíveis de 
um ser humano para outro, e são demonstradas a partir do 
"saber que" e do "saber como", distanciando-se das demais 
disciplinas de acompanhamento ao ser humano, de modo a não 
perder sua articulação, coerência, eficiência e validade. 
   
Isso implica que o Mentor ao transferir seu conhecimento, como 
fatos empíricos, se baseia em uma aprendizagem significativa-
desenvolvedora-transformadora, baseada em problemas e 
objetivos. 
  
Uma interação de Mentoria é igual a um processo de 
Aprendizagem Significativa – Desenvolvedor – 
Transformador, baseado em Problemas e Objetivos 
 
OS modelos de aprendizagem construtiva, significativa e 
evolutiva têm sido demonstrados como métodos estruturados de 
eficácia, replicabilidade e transmissibilidade.  
 
São utilizados para a descrição e interpretação dos fenômenos, 
a compreensão de seu funcionamento e a prescrição da gestão, 
orientados para a praticabilidade dos conceitos e a evolução 
previsível da ação, em diferentes contextos. 
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Eles são tipificados como um tipo de aprendizagem em que um 
Mentorado associa a nova informação com a que ele já possui; 
reajustando e reconstruindo ambas as informações nesse 
processo.  
 
Este tipo de aprendizagem ocorre quando novas informações 
estão conectadas com um conceito relevante já existente na 
estrutura cognitiva (isso implica que novas ideias, conceitos e 
proposições podem ser aprendidas significativamente na medida 
em que as ideias, conceitos ou proposições relevantes, já 
existentes na estrutura cognitiva do Mentorado, sejam claras e 
disponíveis,  de tal forma, que funcionem como um ponto de 
ancoragem para os primeiros), por isso afirmamos que a 
interação da Mentoria se baseia na aprendizagem baseada em 
problemas e no diálogo estratégico com a inclusão de 
alternativas. 
 
Mentoria: Um Diálogo em função da Aprendizagem 
Baseada em Problemas (PBL) 
 
Para a aplicação do PBL o Mentor deve  
 

1) Ter em mente que cada situação deve ser "situada", ou 
seja, contextualizada de acordo com a realidade do 
Mentorado e seus campos de atuação;  

2) Estruturar - projetar situações motivadoras para o 
Mentorado; cada problema deve partir de um objetivo de 
aprendizagem significativo; a ideia é que o Mentor 
incentive o Mentorado a gerir a informação, para a 
tomada de decisão e, em cada interação Mentor-
Mentorado, os processos de exploração sejam 
fortalecidos, o que deve necessariamente conduzir a 
diferentes caminhos para responder ao problema.  

3) O Mentor deve pensar cuidadosamente sobre os 
caminhos que o Mentorado pode implementar para 
resolver as situações-problema, as ferramentas de apoio 
que serão fornecidas e, acima de tudo, os critérios de 
avaliação desde o diagnóstico, o formativo e o somativo. 
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Mentoria: Um diálogo estratégico, incluindo 
alternativas 
 
"A maioria dos problemas não decorre das respostas que 
damos a nós mesmos, mas das perguntas que fazemos a nós 
mesmos." Emmanuel Kant 
 
Saber utilizar o diálogo estratégico é essencial para a interação 
da Mentoria, pois é nesse diálogo que se baseia o modo 
profissional de atuação do Mentor. 
 
Lembre-se de que o diálogo estratégico começa a partir da 
busca de como funciona qualquer realidade e o que fazer para 
gerenciá-la. 

 
Ao fazê-lo, influenciamos gentilmente nosso Mentorado, sem 
tentar forçar seus pontos de vista. 
Ao responder a perguntas estratégicas, ou seja, perguntas que 
visam fornecer alternativas na direção do objetivo, o Mentorado 
vai espontaneamente para terrenos diferentes daqueles que 
conhece. Ele descobre, dessa maneira e aparentemente de 
forma pessoal, novas possibilidades de percepção das coisas 
que faz. 
 
"São as perguntas que criam as respostas, em vez das 
hipóteses que induzem as perguntas."  Nessa perspectiva, é 
muito útil e necessário tratar de como construir corretamente 
as questões. Basta pensar no que Einstein disse: "São nossas 
teorias que determinam nossas observações". 
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DESENVOLVENDO 
UM PROCESSO DE 
MENTORIA 

 
 
 
 
 
 
"Se construístes castelos no ar, o vosso trabalho não se perdeu; 
Agora coloque as fundações sob eles." 
                                                               Henrique David Thoreau  
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Texto e contexto para um processo de Mentoria 
 "Um bom começo é metade do trabalho." Pitágoras 
O Mentor é antes de tudo um ser humano, em busca da 
satisfação às suas necessidades de inclusão, controle e afeto, 
e na Mentoria encontra um canal para soltar suas rédeas, a 
partir de uma ação altruísta que o leva a dar, aceitar, 
presentear e ampliar sua expertise. 

Por sua vez, um Mentorado, via de regra, está à procura de um 
solucionador das suas situações problemáticas, e um Mentor, a 
partir da sua elevada autoestima, é aquele que pretende 
envolver-se como guia desse Mentorado para que seja ele 
quem desenvolva as competências e habilidades que lhe 
permitem ser quem almeja, expondo-se à rigorosa verificação 
da sua capacidade de desempenhar a função e agir. 

O fato de que a resistência à mudança é um fenômeno 
inevitável e constante leva o Mentor a assumir que, se um 
Mentorado quer fazer a transição de um estado de 
competência para outro, ele deve necessariamente enfrentar 
suas próprias resistências naturais, por mais intensamente que 
deseje a mudança.  

Isso significa que a vontade e a demanda de mudança devem 
ser enfrentadas, que a resistência que o Mentorado 
apresentará diante de qualquer coisa que busque alterar seu 
estado de equilíbrio ou homeostase deve ser superada.  

Portanto, o desenvolvimento do Mentorado é alcançado 
estrategicamente fazendo-o, a partir de "eventos casuais 
planejados", começar do seu ponto de vista e adotar 
perspectivas alternativas que possam ser evocadas, durante os 
diálogos com seu Mentor, ou experimentadas através de 
prescrições sugestivas que devem ser atendidas entre uma 
sessão de Mentoria e outra.  
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Sequência do processo de Mentoria: 

 
A mentoria converte o conhecimento tácito do Mentor no 
conhecimento explícito do Mentorado  
 
Um processo de Mentoria parte do conhecimento tácito de um 
Mentor, que tem trabalhado para transformá-lo em 
conhecimento explícito, a fim de apoiar o Mentorado na 
possibilidade de resolver as situações problemáticas que ele 
manifesta. Para isso, Mentor e Mentorado atuam seguindo 
uma sequência que se expressa da seguinte forma: 
 
• Primeiro, o Mentor se apoia na socialização (do tácito 
ao tácito), que geralmente começa com a criação de um 
campo de contextualização interativo entre o Mentor e o 
Mentorado. Este campo permite que ambos compartilhem suas 
experiências e modelos mentais, compartilhando assim o 
conhecimento tácito de uma pessoa para a outra.  

• Em segundo lugar, a externalização (do tácito ao 
explícito), parte da argumentação do "saber o quê" para o 
"saber como", que o Mentor construiu, que expõe o Mentorado 
apoiado por um diálogo estratégico, com a inclusão de 
alternativas, baseadas em metáforas ou analogias apropriadas 
que permitem ao Mentor ilustrar e ao Mentorado compreender 
o conhecimento tácito, difícil de comunicar de outra forma.  

• Em terceiro lugar, a combinação/associação (do 
explícito ao explícito), começa com a expressão do 
conhecimento consolidado pelo Mentor ao longo de sua 
experiência, e agora aprendido pelo Mentorado, para aumentar 
o conhecimento existente no Mentorado, que se expressa em 
seus novos valores, destrezas e habilidades, que o 
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enriquecem e se materializam em um novo modo de ser – 
estar,  nos diferentes ambientes em que atua.  

• E, por fim, a internalização (do explícito ao tácito), que 
fundamenta o novo processo vital do Mentorado, o qual se 
origina, alimenta e se desenvolve no aprender fazendo, 
realizado pelo Mentorado, sendo incorporado para ele como 
novas competências para a vida. 

Fatores sequenciais 
Alguns momentos-chave no processo de Mentoria podem ser 
expressos na forma de fatores sequenciais e, quando 
combinados, contribuem para o sucesso de um processo de 
Mentoria: 

a. Sistema: ao planejar a interação de Mentoria é 
importante saber reconhecer o tipo de sistema em que o 
Mentorado atua e quais são suas necessidades 
adaptativas. 

b. Situação problemática: definir a área objeto das 
interações de Mentoria como uma situação problemática, 
concordar com o objetivo e analisar avaliativamente a 
situação do Mentorado é essencial para o bom início do 
processo.  

c. Clima: em cada uma das interações é importante criar 
um clima quente e agradável, que é  transmitido por 
canais verbais e não verbais. 

d. Input: cada interação começará com uma busca por  
informações relevantes sobre  a necessidade de 
desenvolvimento de  destrezas e habilidades  do 
Mentorado  e definirá o tempo dedicado à  sua 
implantação através da aplicação de tempo e esforço.   

e. Desenvolvimento de interações: contando com 
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técnicas capazes de provocar a experiência emocional 
ativa, para superar ou quebrar a resistência à mudança, o 
Mentor dança coloquialmente com o Mentorado para 
intervir na situação objeto da Mentoria, criando em 
conjunto soluções alternativas para a situação-problema.  
Evidências psicodinâmicas, saltos dialéticos ou diálogos 
ilustrativos podem ser úteis nesta fase do processo. O 
importante é que desde o início sejam observadas 
mudanças, mesmo que pequenas, na percepção e 
desempenho do Mentorado. 

f. Oportunidade de resposta: criação de oportunidades e 
contribuições que ajudem a reformular as ações do 
Mentorado de acordo com os resultados, sabendo que a 
mudança obtida só se estabiliza se ocorrer uma nova 
homeostase no Mentorado.  

g. Feedback: pró-alimentação à medida   que o 
progresso  é feito e os resultados são evidenciados no 
processo. Ajustar o desempenho progressivamente é um 
bom caminho, tendo em conta a ambivalência e o facto 
de as mudanças evolutivas no crescimento pessoal 
exigirem constante flexibilidade e adaptação e, 
consequentemente, uma certa instabilidade do sistema. 

h. Encerramento do processo: uma vez concluído o 
trabalho empírico-experimental sobre a área, com base 
no princípio de que uma realidade deve ser alterada para 
que possamos conhecê-la, antes do cumprimento dos 
acordos entre Mentor e Mentorado, fica evidente, como 
encerramento do processo, a capacidade dos 
mentorados de enfrentar seus diversos ecossistemas, 
a partir da elaboração de novos modelos lógicos de 
atuação,  que possibilitem a resolução da situação 
polêmica, objeto da interação da Mentoria.  



ABC GUIA CERTIFICAÇÃO NÍVEL 1.  BASIC MTORCING PRACTITIONER. RGM Página 67 
 

 
Requisitos fundamentais para que o Mentor possa 
exercer adequadamente a Mentoria. 
 
Se simplificarmos todas as definições fornecidas até agora, 
procurando  encontrar o essencial, descobriremos que existem 
duas variáveis onde a prática profissional do Mentor é apoiada. 
 

• Uma delas é o "conhecimento empírico" proveniente do 
Mentor, após ter percorrido um caminho, com todos os 
aprendizados que isso implica,  

• E outra é a predisposição para "compartilhar" esse 
conhecimento, com as pessoas que precisam ou 
demandam, para percorrer seus trajetos. 

A partir daí podemos concluir que um bom Mentor lida com a 
vitalização dessas variáveis em si mesmo. Isso significa: 

1) Sistematizar o aprendizado que nasce dos ensinamentos 
que a vida nos entrega a partir dos acontecimentos vividos, 
nutrindo conhecimento e compreensão, até que se tornem 
mapas que, a partir de uma nova referência de presença e 
consciência, sirvam para orientar a ação do Mentorado.  

2) Não é porque tenhamos vivido mais, que teremos   maior 
conhecimento empírico. Isso depende  da nossa capacidade 
de refletir sobre os acontecimentos da nossa vida e a vida 
daqueles  que nos rodeiam, sistematizando uma prática que 
possibilite transformar a ação para intervir na realidade e 
produzir resultados de forma mais efetiva. 

Inteligente é aquele que aprende com suas experiências, 
mas sábio que aprende com suas experiências e com as 
experiências dos outros para gerar uma nova realidade. 

3) Se sentirmos, pensarmos e agimos com a ideia de que 
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"compartilhar" significa crescimento para o doador e para o 
receptor, seremos mais eficazes em comunicar a essência e 
o conteúdo do que compartilhamos, sabendo que o mapa 
não é o território e que a realidade está mudando.  Também  
nos esforçaremos  para melhorar  os elementos  que 
tornam possível  nossa comunicação, nossa interação e 
nossa ação de "compartilhar", reconhecendo que a primeira 
e mais essencial coisa é se conectar com o "propósito" de 
servir como um farol e guia.   

Em seguida, dois requisitos fundamentais surgem para o 
exercício da Mentoria:  

• maximizar o conhecimento empírico e  

• Maximizar a vocação da partilha. 

 
Conectando e entrelaçando com resultados 
O processo de Mentoria se apoia no entrelaçamento do 
Mentorado com a produção de seus resultados. Para fazer 
isso, sequencie o processo da seguinte maneira: 

 
1) Um processo de Mentoria é desenvolvido a partir do ato 

de enfrentar proativamente, com o Mentorado, o 
postulado que estabelece que "as crenças que nutrimos 
sobre nós mesmos e os outros se reforçam, 
estabelecendo uma incidência recorrente de 
experiências semelhantes, que se apegam à verdade 
percebida de quem somos, tornando obstruído nossa 
capacidade de mudar ou evoluir,  Porque estamos 
presos em um único sulco, o sulco de nossas crenças de 
autorreferência, que bloqueiam qualquer oportunidade de 
crescer e mudar". 
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2) No processo de Mentoria, as crenças primárias – 
limitantes de Mentor e Mentorado são enfrentadas. 
Através da implantação de estratégias, metodologias e 
ferramentas de aprendizagem significativa, (orientadas 
para o saber ser – fazer – ter do Mentorado) um 
processo de Mentoria começa a implantar o estado 
potencial do Mentorado e a penetrar, a partir do seu 
presente vivo, nos novos territórios que se abrem desde 
o início da possibilidade, para criar novos guias de 
pensamento – sentimento – ação – resultado que 
possibilitem que a identidade do Mentorado mude e 
evolua. 

3) Um processo de Mentoria,  a partir da dimensão 
integrativa e prática, que percebe o mundo na totalidade 
e através dele, gira em torno do treinamento clássico que 
nossa mente recebeu e que nos tornou capazes apenas 
de ver pequenos fragmentos da realidade. 

4) A mentoria enfatiza a necessidade de oscilar de forma 
complementar entre o contexto da "descoberta" e o da 
"justificativa".  Cuidamos de  controlar e verificar a 
validade do primeiro, enquanto, graças à produção de 
novas ideias a partir das descobertas, cuidamos de 
evoluir os métodos pelos quais as inovações são 
produzidas.  

5) Para realizar essa transição, seguem-se  um conjunto de 
fases sucessivas, acordadas entre Mentor e Mentorado, 
com base em metodologias do tipo SCAMPER, (Sustituir, 
Combinar, Adaptar, Modificar, Por outro uso, Eliminar, 
Reordenar.  

6) Durante o processo de Mentoria, são implantados os 
processos de aprendizagem significativa – desenvolvedor 
– transformador, a partir dos quais o Mentorado avança, 
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cria ou modifica esquemas comportamentais ou de 
desempenho, para avançar em sua vida, profissão ou 
ofício, realizando exercícios de consciência e presença,   
que orientam seus mundos de possibilidades e geração 
de transformações contínuas. 

7) Como nossas percepções da realidade são muito mais 
fortes, quanto mais contrastes perceptivos 
experimentamos, o Mentor constrói suas elaborações 
cognitivas somente após descobertas transmitidas pela 
experiência concreta.  

8) São as mudanças vividas que produzem o aprendizado e 
não o contrário. É por isso que o Mentorado é um 
construtor ativo de sua própria realidade e não o fruto 
inevitável do condicionamento e da aprendizagem 
dirigidos.  

9) As primeiras fases enfocam a motivação do Mentorado e 
a busca por sua efetividade, por meio do contato 
pragmático com insights (dar-se conta), efeito da 
mudança que ocorre no processo.  

10) A partir do uso de estratagemas que ignoram a lógica 
linear, o Mentor busca produzir efeitos de descoberta, ou 
seja, autênticas experiências emocionais ativas capazes 
de fazer com  que o Mentorado transforme suas 
percepções e reações disfuncionais em respostas 
funcionais aos problemas que lhe são apresentados. 

11) Para isso, o Mentor  estrutura seus próprios  
processos a partir de um simples processamento, para 
convertê-los em  estruturas  e processos cognitivos, 
cultural, histórica  e  institucionalmente localizados, 
transferíveis para o Mentorado. Quem, por sua vez, 
poderá convertê-los ou não em processos  complexos, a 
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partir  de suas inferências, analogias  e 
elaborações conceituais, por meio da hierarquização, 
do uso de categorias, redes semânticas e mapas 
conceituais, que possibilitam  o acompanhamento de 
pistas e a busca direta por uma prática significativa.   

12) O Mentorado, através de aquisições comportamentais 
progressivas, que depois se tornam cognitivas, 
desenvolve a capacidade de mudar suas competências e 
habilidades, de resolver seus problemas ou alcançar 
seus objetivos. A mudança é, portanto, o resultado de 
uma aprendizagem significativa. 

13) A Atenção Plena (Mindfulness), a aceitação e a 
compaixão desempenham um papel importante no 
processo, uma vez que se tornaram o ponto central da 
mudança psicofisiológica nos seres humanos. 

14) Da aprendizagem comportamental à aprendizagem 
mental, focada na consciência e na gestão das próprias 
funções psicofisiológicas. 

15) E é aí que as lacunas de competências são fechadas, 
com as novas competências e habilidades do Mentorado. 

 

  Atitudes e Aptidões: 
Em um processo de Mentoria é essencial que o Mentor lembre-
se de que o que ele transmite "não é pessoal", porque lhe foi 
dado pela própria vida.  

Vamos trazer isso para a nossa consciência com 
frequência,porque tendemos a esquecê-lo, quando  o Mentor 
exibe as habilidades e atitudes que o tornam bem-sucedido no 
processo de Mentoria:  
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Aptidões: 

a) Inicia a relação de acompanhamento, estabelecendo 
uma ligação de proximidade e confiança com o 
Mentorado 

b) Estabelece as condições para que o processo de 
Mentoria possa se tornar uma fonte de aprendizagem 
significativa 

c) Indica os limites do Mentoring 

d) Estabelece os acordos e compromissos entre ele como 
Mentor e o Mentorado 

e) Gera as ações necessárias para que o Mentorado 
esteja imerso na atividade de Mentoria 

f) Desenvolve o plano de ação e o acompanha 

g) Uma vez concluído o processo, fecha-se a conclusão 
da Mentoria. 

 
Atitudes: 

a) Oferece um tratamento cordial ao Mentorado 
b) Explica ao Mentorado que ele não tem as habilidades 

necessárias para guiá-lo em áreas nas quais ele é um 
especialista. 

c) Estabelece os acordos e compromissos para realizar as 
tarefas do plano de ação com o Mentor 

d) Mostra vontade de entender e abordar a situação atual 
do Mentorado 

e) Oferece soluções de acordo com os tempos e atividades 
do Mentorado 

f) Proporciona espaço para o Mentorado refletir, depois de 
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ter proporcionado suas experiências e conhecimentos. 
g) Demonstra interesse permanente em garantir que o 

Mentorado cumpra as metas e realizações estabelecidas 
no plano de ação 

h) Realiza o acompanhamento durante a implementação do 
plano de ação do Mentorado, mantendo a 
confidencialidade das informações 

i) Mostra um tratamento cordial ao fazer proalimentação ao 
Mentorado 

j) Mostre seu apoio no plano de autoaprendizagem e 
autodesenvolvimento do Mentorado 

k) Oferece ao Mentorado palavras de possibilidade e 
confiança de que eles podem alcançar o objetivo 

 
E para o controle do processo, o Mentor deve desenvolver os 
seguintes documentos: 
 
Registros necessários para o Mentor no processo de 
Mentoria 

a) Matriz de perfil do mentorado 
b) Plano de Ação de Mentoria, com metas detalhadas, 

indicadores e datas para a revisão do progresso, etc.  
c) Registro de sessões e acompanhamento do Mentorado 
d) Documento de encerramento da Mentoria, que inclui os 

resultados obtidos e as ações de acompanhamento 
acordadas 

 
Observações metodológicas para o Mentor 
 

Ao interagir com o Mentorado, o Mentor deve estar muito atento 
a: 

• Não dar respostas categóricas a nenhum aspecto, 
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prefira incentivar a sensibilidade, a observação e 
experimentar o que foi aprendido. 

• Entenda que todo processo deve sempre ter um 
começo que busque uma simetria entre o interno e o 
externo, buscando a jornada interior para ordenar a 
estrutura que molda, orienta a energia e concentra os 
sistemas para alcançar a produção de resultados. 

 
Portanto, quando um Mentor se predispõe a interagir com um 
Mentorado, ele deve se apoiar nos seguintes cinco pontos 
essenciais: 

1) Alcançar relacionamento maduro e em espaços de 
confidencialidade. 

2) Construir cenários que levem à alteração do equilíbrio 
(estado de conforto) do Mentorado. 

3) Oferecer estratégias e modelos de aprendizagem 
significativa – desenvolvedora – transformadora, 
baseada em problemas e objetivos,  

4) Visar obter resultados, observáveis e mensuráveis. 
5) Aderir ao Código de Ética da RGM. 
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