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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
“Tudo o que vemos, tudo o que concebemos e fazemos, está 
enquadrado em uma visão do mundo, que determina como 
vemos as coisas e como vemos a nós mesmos. Essas imagens são 
a matéria-prima do mundo em que vivemos, pois na realidade o 
universo humano é mais uma criação interna do que um cosmos 
de objetos externos e alheios, cuja ação é suportada ou sofrida”.  
                                                     Dr. Jorge Ivan Carvajal Posada
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Editorial 
 
Um aspirante a Mentor Profissional, ou uma pessoa que tenha se 
autoproclamado como Mentor, deverá ser certificado e 
hierarquizado na RGM para poder validar suas ações dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela disciplina da Mentoria e sua 
identidade, conhecer o método operacional da Mentoria e o 
modo de ação profissional do Mentor, entre outros múltiplos 
aspectos, que estão contidos nos guias funcionais do Mentor, que 
descrevem desde a tradição vinculativa, natureza, estrutura e 
dinâmica, os axiomas, teoremas e princípios orientadores que dão 
coerência , eficiência e legitimidade à profissão. 
  
A RGM é e se posiciona como uma 
"Entidade Certificadora de Mentores" 
e disponibiliza na seção 
https://www.RGM.org/certificaciones 
as certificações que definem o 
roteiro que leva desde o nível 
praticante de Mentoria certificado 

 

(Basic Mentoring Practitioner), passando pelo nível 
intermediário, Mentor profissional certificado (Certified 
Professional Mentor), para chegar ao nível superior Mentor 
especialista profissional (Certified Expert Professional Mentor). 
 
O presente livro constitui um manual guia para o trabalho do 
Mentor que se inicia como profissional internacional certificado 
pela Rede Global de Mentores.   
 
 

Basic 
Mentoring 
Practioner 

Certified 
Professional 
Mentor

Certified 
Expert 
Professional 
Mentor
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Esta obra denominada “Guia Básico do Mentor”, é constituída 
como a base a partir da qual os conceitos conducentes são 
unificados à certificação do nível I de Mentores Internacionais, 
Basic Mentoring Practitioner, como linha de base para o processo 
de certificações que na Academia da RGM temos estruturada para 
qualificar a formação e a ação dos Mentores. 

Este manual guia tem como objetivo fundamentar a disciplina da 
Mentoria e o modo de ação profissional dos Mentores. Para isso, 
contém grandes seções, a partir das quais são formuladas as 
questões do exame utilizado pela RGM para conceder a 
certificação profissional Basic Mentoring Practitioner (BMP), que 
valida os conhecimentos básicos do âmbito científico da Mentoria 
como disciplina e do âmbito de ação dos Mentores como 
profissionais da mesma.  

Esta obra é composta pelos axiomas sobre os quais a RGM 
fundamenta suas concepções, entendendo que estas jamais 
poderão ser reducionistas, pois estamos abertos ao diálogo 
franco e construtivo com outras visões, pois sabemos bem que 
cada coisa que existe "subsiste" de múltiplas visões e que tudo 
pode ser complementado para ser potencializado, desde o 
cognitivo, sistêmico, funcional e operacional, para ganhar e 
agregar valor.  

Esperamos que este guia seja muito útil para você em sua jornada 
pelo mundo da Mentoria. 

 
                     Rede Global de Mentores 

     www.rgmentores.org    
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REDE GLOBAL DE MENTORES (RGM) 
 

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

Nossa responsabilidade social 
 
Nossa responsabilidade social centra-se na unificação de 
conceitos em torno do âmbito científico da Mentoria como 
disciplina, do campo de atuação da profissão, do modo de ação 
dos Mentores Profissionais, e da 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 as 
pessoas que decidiram estabelecer como um dos propósitos de 
suas vidas transferir seus aprendizados vitais, 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 
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propósito maior de articulá-los e integrá-los, em espiritualidade 
e consciência profundas.  

 
 
O que fazemos? 
 
A partir do autorreconhecimento como seres humanos que têm 
ou desenvolveram um nível de especialização em áreas vitais ou 
em áreas organizacionais, os membros da RGM optam por se 
comportar como Mentores e adotar o modo de ação profissional 
que postula e desenvolve a Mentoria como uma disciplina com 
identidade própria, assim a RGM assume como sua a tarefa de 
certificá-los e hierarquizá-los.   

Para isso, desenvolvemos, promovemos e divulgamos, a partir do 
âmbito científico da disciplina, estratégias significativas de 
desenvolvimento e aprendizado, fundamentando o modo de 
ação profissional dos Mentores, que se expressa através das 
metodologias e ferramentas que surgem dos diálogos 
estratégicos e dos campos de atuação da profissão. 

Realizamos processos de certificação de Mentores e 
recomendamos na qualidade de Centros de Formação 
Associados à RGM, as suas instituições e programas de formação 
voltados ao desenvolvimento da profissão da Mentoria e a 
promoção, publicação, networking, pesquisas e outras ações 
que, através do serviço, dão forma física à espiritualidade do ser 
humano, que se torna e lhe dá sentido de propósito, destino, 
missão, função e intenção.  
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Academia RGM 
  
A Rede Global de Mentores conta com uma Academia 
certificadora de Mentores, que são formados pelos Centros de 
Formação associados à RGM e apoiados em sua preparação 
acadêmica, para o domínio de ferramentas úteis no exercício da 
Mentoria, através dos cursos oferecidos por diferentes Mentores 
docentes associados à RGM. 
 
A direção acadêmica da RGM é responsável por coordenar as 
políticas acadêmicas e formativas associadas ao 
desenvolvimento institucional da RGM, com uma perspectiva 
baseada na excelência dos Centros de Formação recomendados 
na qualidade de Centros de Formação Associados RGM, assim 
como dos cursos complementares desenvolvidos pelos 
Mentores, que foram previamente recomendados como 
Mentores docentes para oferecer cursos complementares aos 
oferecidos pelos Centros de Formação para a certificação de 
Mentores. 

 
CERTIFICAÇÕES E HIERARQUIZAÇÃO NA RGM 
 
Um aspirante a Mentor Profissional, ou uma pessoa que tenha se 
autoproclamado como Mentor, deverá ser certificado e 
hierarquizado na RGM para poder validar suas ações dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela disciplina da Mentoria e sua 
identidade, conhecer o método operacional da Mentoria e o 
modo de ação profissional do Mentor, entre outros múltiplos 
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aspectos, que estão contidos nos guias funcionais do Mentor, que 
descrevem desde a tradição vinculativa, natureza, estrutura e 
dinâmica, os axiomas, teoremas e princípios orientadores que dão 
coerência , eficiência e legitimidade à profissão.  
Para obter a hierarquização dos Mentores, a RGM estabelece três 
níveis de certificação:  
 

NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO REDE GLOBAL DE MENTORES. 
 

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

 
No primeiro nível de certificação, estarão todos os aspirantes a 
serem certificados na qualidade de Mentores Profissionais e todos 
os Mentores autoproclamados, que aspiram a ser certificados e 
hierarquizados na RGM para poder validar suas ações dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela disciplina da Mentoria e sua 
identidade. Uns e outros, quando vinculados à RGM, serão 
agrupados em uma das doze áreas que assumiremos como 
universais: 
 
Administração pública, ocupações militares e funcionários 
estatais. Área da nossa Comunidade que reúne o grupo de 
Mentores que colocam a sua experiência a serviço das Instituições 
as quais é confiado o exercício sociopolítico na Sociedade. 
 
Artes e indústrias culturais e criativas. Área da nossa Comunidade 
que reúne o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a 
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serviço das belas artes (música, pintura, escultura, arquitetura, 
dança, poesia), artistas criativos e interpretativos, das indústrias 
culturais e criativas.  
 
Esportes, entretenimento e afins. Área da nossa Comunidade que 
reúne o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a 
serviço das diversas manifestações do esporte e do 
entretenimento. 
 
Desenvolvimento Humano. Área da nossa Comunidade que reúne 
o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a serviço do 
Desenvolvimento do Ser Humano e da sua evolução consciente 
em qualquer uma das dimensões vitais. Profissionais de direito, 
ciências sociais, teologia e afins.  
 
Educação, Ciência e Tecnologia. Área da nossa Comunidade que 
reúne o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a 
serviço dos processos científicos e intelectuais, educativos e dos 
processos associados à tecnologia. Profissionais das ciências, 
engenharia, arquitetura, design e afins. 
 
Empresa, economia e negócios. Área da nossa Comunidade que 
reúne o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a 
serviço do Desenvolvimento Institucional, Organizacional e 
Empresarial. 
 
Meio ambiente, trabalhadores qualificados agrícolas, florestais e 
pesqueiros. Área da nossa Comunidade que reúne o grupo de 
Mentores que colocam a sua experiência a serviço do meio 
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ambiente e das explorações agrícolas, pescadores, caçadores e 
coletores de subsistência. 
 
Sociedade e Família. Área da nossa Comunidade que reúne o 
grupo de Mentores que colocam a sua experiência a serviço da 
organização social e de forma muito especial para a convivência 
familiar, em todas as suas expressões. 
 
Técnicos e profissionais de nível médio, oficiais, operadores e 
artesãos das artes mecânicas e outros ofícios: Área da nossa 
Comunidade que reúne o grupo de Mentores que colocam a sua 
experiência a serviço da construção, metalurgia, construção 
mecânica e afins. Artesãos e operadores das artes gráficas, 
trabalhadores especializados em eletricidade e eletro tecnologia. 
Operadores e oficiais de processamento de alimentos, vestuário, 
marceneiros, outros artesãos e afins. 
 
Tecnologias da informação e comunicações. Área da nossa 
Comunidade que reúne o grupo de Mentores que colocam a sua 
experiência a serviço da humanidade através do desenvolvimento 
e análise de software e multimídia, especialistas em bases de 
dados em redes de computadores e na utilização dos meios de 
comunicação, como as redes sociais, rádio, televisão, etc. 
  
Saúde: Área da nossa Comunidade que reúne o grupo de 
Mentores que colocam a sua experiência a serviço das diversas 
manifestações da Saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, 
veterinários e outros profissionais da medicina tradicional e 
alternativa. 
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Trabalhadores de serviços. Área da nossa Comunidade que reúne 
o grupo de Mentores que colocam a sua experiência a serviço dos 
trabalhadores de serviços pessoais, vendedores, trabalhadores de 
cuidados pessoais, pessoal de serviços de proteção, motoristas, 
operadores de veículos pesados, trabalhadores de escritório, 
pessoal de apoio e afins, etc. 

 
Requisitos para a certificação 
 

Para obter a certificação na qualidade de Praticante de Mentoria 
Certificado BMP, o Mentor em processo de certificação deverá 
comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos:  

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

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

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

 



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 21 
 

Nível 2. CPM 
MENTOR PROFISSIONAL CERTIFICADO. Certified 
Professional Mentor. 

 
No segundo nível de certificação da RGM, estarão todos os 
Mentores previamente certificados na qualidade de Praticantes de 
Mentoria Certificados BMP, que, devido à sua prática profissional, 
comprovem perante a RGM estar no exercício da profissão, com 
um mínimo de um ano, exercendo o acompanhamento de 
pessoas ou organizações, na qualidade de Mentores em qualquer 
uma das áreas que assumimos como universais. 
 

Requisitos para a certificação 
 
Para obter esta certificação de segundo nível, o Mentor deverá: 

1) Possuir a certificação na qualidade de Praticante de 
Mentoria Certificado. (BMP - Basic Mentoring Practitioner). 

2) Comprovar experiência mínima de um ano estruturando e 
desenvolvendo processos de Mentoria em sua 
especialidade. Esta experiência será demonstrada 
fornecendo um documento no qual o Mentor indicará um 
mínimo de dez nomes de pessoas ou organizações para as 
quais prestou o seu serviço como Mentor, informando 
expressamente os seguintes dados: 
• Nome da pessoa ou organização atendida; 
• Tipo do processo de Mentoria; 
• Datas durante as quais o processo foi exercido; 
• Número de horas investidas no processo; 
• WhatsApp ou e-mail do beneficiário do processo. 
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3) Demonstrar, através de certificação emitida por um centro 
de formação associado à RGM ou por um Mentor docente 
associado à RGM, ter cursado e aprovado um mínimo de 
trinta (30) horas de formação para o reforço das 
competências necessárias para um pleno desenvolvimento 
pessoal ou organizacional, como, por exemplo, 
programação neurolinguística, oratória, escrita, concepção 
de processos formativos, etc., e ter realizado um mínimo 
de dez sessões de Mentoria, supervisionadas pela entidade 
formadora, onde se demonstre o conhecimento e domínio 
das ferramentas que possibilitam a orientação eficaz dos 
processos que o Mentor oferece. 

4) Apresentar, para exibição na plataforma da RGM:  
• Uma sessão de Mentoria, com prévia autorização do 

Mentee, em formato de vídeo, áudio ou texto, na qual se 
reconheçam nos tempos estabelecidos, em que se 
demonstre a aplicação dos conceitos e práticas de 
Mentoria. 

• Um vídeo storytelling, em formato mp3 ou mp4, de 
aproximadamente cinco minutos, com o conteúdo 
relacionado à sua especialidade, para exibir na seção de 
vídeos MS.  

• Um artigo com o conteúdo relacionado à sua 
especialidade, para ser exibido na seção de artigos da RGM 
ou para ser publicado na Mentors Magazine. Este artigo 
deverá ter uma extensão de três páginas em Word, 
tamanho carta, fonte Arial 12, com espaçamento entre 
linhas de 1,15. 
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5) Apresentar, na plataforma da RGM, a acreditação do 
exame dos conhecimentos contidos no guia do Mentor 
Profissional, e obter uma pontuação mínima para a 
aprovação de 80%.  

 

Nível 3. XPM.  
MENTOR ESPECIALISTA PROFISSIONAL. Certified 
Expert Professional Mentor. 

 
Esta é a certificação que a RGM considera que deve ter cada 
pessoa que aspira a fazer da Mentoria a disciplina que guia seu 
modo de ação a serviço do mundo e da humanidade. 
É uma certificação de terceiro nível para reconhecer e hierarquizar 
os Mentores que já obtiveram certificações nos níveis Praticante 
BMP e Profissional CPM e que tenham feito de suas vidas um 
caminho de aprendizados e lições que, transformadas em 
sabedoria de vida e como almas generosas, colocam a serviço dos 
outros, trabalhando em sua vida cotidiana como verdadeiros 
Mentores Especialistas Profissionais. 
Tendo unificado os conceitos, definições e distinções da disciplina 
a nível internacional, com a certificação de Praticante de Mentoria, 
Basic Mentoring Practitioner, validando então os seus 
conhecimentos na transferência da sua sabedoria através da 
certificação Mentor Profissional Certificado, Certified Professional 
Mentor, o professional da Mentoria passa a ter direito de ser 
reconhecido na qualidade de Mentor com conhecimento 
especializado, que nasce de sua experiência, competência e 
expertise, tornando-se, portanto, merecedor de uma certificação 
na qualidade de Especialista Profissional de Mentoria, CXPM, 
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Certified Expert Professional Mentor. 
 

Requisitos para a certificação 
 
O aspirante a este terceiro nível na hierarquização da RGM deverá 
cumprir previamente com os seguintes requisitos: 

1) Possuir as certificações que o credenciam na qualidade de 
Praticante de Mentoria Certificado (BMP - Basic Mentoring 
Practitioner) e Mentor Profissional Certificado (CPM - 
Certified Professional Mentor). 

2) Mostrar evidências do avanço de sua expertise, que nasce 
de longa data e de sua atuação como Mentor, com uma 
experiência mínima de três anos, estruturando e 
desenvolvendo processos de Mentoria na área de sua 
especialidade. Essa expertise será demonstrada através de 
fotos, página web, plataforma virtual, materiais de 
produção, análise de casos, participação em simulações 
(gravadas), etc., onde a RGM evidencie seu trabalho como 
Mentor.  

3) Fornecer um documento no qual o Mentor indicará um 
mínimo de trinta (30) nomes de pessoas ou organizações 
para as quais prestou o seu serviço como Mentor, 
informando expressamente os seguintes dados: 
• Nome da pessoa ou organização atendida; 
• Tipo do processo de Mentoria; 
• Datas durante as quais o processo foi exercido; 
• Número de horas investidas no processo; 
• WhatsApp ou e-mail do beneficiário do processo; 
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4) Demonstrar, através de certificação emitida por um centro 
de formação associado à RGM ou por um Mentor docente 
associado à RGM, ter cursado e aprovado um mínimo de 
trinta (30) horas de formação, além das demonstradas para 
certificar nos níveis 1 e 2, visando a atualização do 
conhecimento e domínio das ferramentas 
comunicacionais, relacionais, de expansão da consciência 
(humana e/ou empresarial), que possibilitam o 
desenvolvimento humano integral, ou a orientação efetiva 
dos processos e estratégias organizacionais, como o 
desenvolvimento da visão transnacional, transcultural, 
transpolítica e transreligiosa, etc. e ter realizado o mínimo 
de práticas exigidas pelo centro de formação, associadas 
ao uso das referidas ferramentas.  

5) Fornecer, para publicação nas Antologias da RGM:  
• Um documento de no mínimo cinco páginas, tamanho 

carta, em fonte Arial 12, com espaçamento entre linhas de 
1,15, sobre sua visão prospectiva da área da Mentoria em 
que se atua, indicando os principais desafios que esta área 
enfrenta e o que ela precisa desenvolver.  

• Um documento de no mínimo cinco páginas, tamanho 
carta, em fonte Arial 12, com espaçamento entre linhas de 
1,15, sobre a sua visão pessoal dentro da área da Mentoria 
em que atua, indicando o desenvolvimento profissional 
que vislumbra para si mesmo, como Ser Humano e como 
Mentor. 

• Uma análise de caso de no mínimo sete páginas, tamanho 
carta, em fonte Arial 12, com espaçamento entre linhas de 
1,15, que sirva, a partir de sua narrativa e da concepção de 
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questões de conteúdo chave, como suporte para 
pesquisas empíricas e sabedoria prática, na formação de 
outros Mentores e como documento de prática e guia de 
deliberação construtiva, nos diferentes meios da RGM. 

6) Apresentar, na plataforma da RGM, a acreditação do 
exame dos conhecimentos contidos no guia do Mentor 
Especialista Profissional , e obter uma pontuação mínima 
para a aprovação de 80%.  

 
Este guia destina-se a orientar a certificação do nível 01 da 
hierarquização dentro da RGM, Basic Mentoring Practitioner, por 
isso o seu conteúdo visa consolidar o nível de conhecimentos 
mínimos para poder trabalhar na qualidade de praticante da 
Mentoria.  
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Nossa história  
 

A rede nasceu em março de 2011, na Costa Rica, por iniciativa 
do Dr. Daniel Fernando Peiró e um grupo de Mentores de língua 
espanhola, sendo chamada de Rede Hispano-Americana de 
Mentores e reunindo profissionais de diferentes especialidades, 
interessados em posicionar a Mentoria como uma disciplina, 
voltada para a transmissão de conhecimento, capital social e 
apoio biopsicossocial relevante para o trabalho, a carreira ou o 
desenvolvimento profissional dos Mentees. 

Em março de 2014, o Eng. Alejandro Motta assume a presidência 
da RGM, e convoca a formação do primeiro comitê diretor, com 
representantes dos diferentes países que integravam a Rede 
naquele momento. Este comitê foi formalizado durante a 
primeira reunião do conselho, realizada na cidade de São Paulo, 
Brasil, em 26 de novembro daquele ano onde, entre outras ações 
transcendentais, a comunidade foi renomeada como Rede 
Global de Mentores (RGM); estabeleceu-se o código 
deontológico e foram regulamentados os comitês diretor, 
acadêmico, administrativo-financeiro, de comunicação-
divulgação, certificador e de ética. Da mesma forma, o Dr. Nelson 
de J. Rueda é eleito como o primeiro diretor executivo da RGM. 
 
No ano de 2015, sob a responsabilidade do presidente da RGM, 
Alejandro Motta, do vice-presidente Daniel M. Da Costa e do 
diretor executivo Nelson de J. Rueda, a organização estabeleceu 
sua sede e pessoa jurídica na Cidade do Panamá, Panamá, 
estabelecendo como sua missão: promover e difundir a 
disciplina do modo de ação dos Mentores, através de ações de 
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promoção, treinamento, certificação, publicações, 
oportunidades de networking, pesquisas e todas as ações que 
fazem nossa comunidade crescer, nas mãos de empreendedores, 
empresários e diretores comprometidos com a própria vida. E 
como sua visão: uma comunidade global liderada por seres 
humanos com conhecimentos e valores. 

Em novembro daquele ano, foi realizada a segunda reunião da 
diretoria na cidade de Santiago, Chile, aprovando e lançando o 
que atualmente se constitui como o programa de Certificação de 
Mentores e a Certificação de Programas de Mentoria, assim 
como o lançamento da Primeira Antologia da RGM, livro que 
conta com a participação de 16 Mentores distintos da 
comunidade, e que está disponível na plataforma da 
comunidade. 

Em novembro de 2016, na Cidade do México, México, Jaime 
España assume a presidência da RGM para o período de 2016-
2018, com Mauricio Louzada como vice-presidente. 

Em novembro de 2018, na cidade de Punta del Este, Uruguai, o 
Eng. Alejandro Motta reassume a presidência da RGM para o 
período de 2018-2020, tendo como vice-presidente o Dr. Nelson 
de J. Rueda. Durante este período é publicada a Antologia do 
modo de ação dos Mentores latino-americanos, disponível no 
site da RGM, dando um novo impulso à Organização, tornando-
a cada vez mais global, profissionalizando e hierarquizando os 
Mentores, desenvolvendo embaixadas e embaixadores da 
mesma, recomendando centros e programas de formação 
associados à Mentoria e realizando acordos de cooperação 
mútua, em função do desenvolvimento profissional da 
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comunidade dos Mentores. 

A partir de 1 de julho de 2020, na cidade de Rosario, Argentina, 
fica acordado redefinir a estrutura da direção da RGM e é eleito 
o Engenheiro Alejandro Fabricio Motta Castillo, para que, a partir 
de agora, atue na qualidade de CEO e diretor geral da RGM, 
acompanhado por um Comitê Consultor, que será composto 
pelos ex-presidentes da RGM e alguns destacados Mentores de 
Mentores e o Dr. C.E e MBA Nelson de J. Rueda Restrepo, para 
atuar na qualidade de presidente da Comunidade de Mentores 
que compõem a Rede, com mandato até 27 de outubro de 2022, 
acompanhado de seis vice-presidentes e doze diretores de 
desenvolvimento setoriais, cujo mandato será até 27 de outubro 
de 2023.  

Socialmente, a RGM é estabelecida por Regiões e conta com 
Viola Edward na qualidade de vice-presidente para a Ásia, África 
e Oceania; Lina Betancur, vice-presidente para a América do 
Norte e Canadá; Rosalinda Pizarro, como vice-presidente para o 
México e América Central; Rafael Hernández, como vice-
presidente para a América do Sul e Roberto Cerrada como vice-
presidente para a Europa.  

Os vice-presidentes serão acompanhados por diretores de 
desenvolvimento territorial e por um grupo de embaixadores e 
cônsules, que serão eleitos para períodos de um ano, em cada 
um dos países em que a Rede está presente, que você pode 
conhecer no site da RGM. 

https://www.rgmentores.org/quienes-somos/autoridades.  
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O mês de outubro de cada ano foi estabelecido como o Mês 
Global da Mentoria e o dia 27 de outubro como o Dia Universal 
do Mentor. Estas datas serão emblemáticas, a partir de agora, 
para reconhecer e promover o modo de ação profissional da 
Mentoria e a profissão dos Mentores. 

No nosso site www.rgmentores.org, você pode nos conhecer em 
profundidade e se beneficiar de tudo o que, dia a dia, 
construímos para você, se beneficiando da formação oferecida 
pelos centros de formação, recomendados pela Academia RGM, 
nossa rádio, nosso canal watch TV, os artigos e livros de nossos 
Mentores, nossas revistas, manuais, eventos, etc. 

Se você se vê como uma pessoa possuidora de conhecimento 
relevante e experiência significativa, que pode colocar a serviço 
de outras pessoas, convidamos você a se juntar à nossa 
Comunidade e fazer parte da história da RGM, com sua 
participação ativa.  

Esta comunidade pertence a todos os Mentores e nós a fazemos 
entre todos os Mentores. 

Bem-vindos à co-construção. 
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FILOSOFIA 
CORPORATIVA RGM 
 

 
 
 
 
 
 
“Você não pode ser tudo o que se propõe a ser.  
                                          Mas pode ser tudo o que você é”. 
                                                                               Jay Shetty  
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Missão 
 
Servimos a Comunidade de Mentores do mundo, promovendo e 
desenvolvendo o âmbito científico da disciplina da Mentoria, o 
campo de atuação da profissão e o modo de ação profissional 
dos Mentores. 
 

Visão 
 
Promovemos o desenvolvimento e a evolução espiritual 
consciente da Humanidade, desenvolvendo a coerência, 
eficiência e legitimidade da disciplina da Mentoria, através do 
modo de ação profissional dos Mentores. 

 
Propósitos Orientadores  
 
Integração 

Reunimos profissionais que fazem da Mentoria a sua 
profissão, interessados em gerar sinergias, para posicionar 
esta disciplina como meio para a difusão do conhecimento 
procedimental e atitudinal, a serviço dos Mentees. 

   

Profissionalismo 
Promovemos o crescimento e o desenvolvimento pessoal 
e profissional da comunidade dos Mentores profissionais. 
 

 



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 33 
 

Generosidade 
Compartilhamos ideias, experiências e boas práticas no 
exercício profissional da Mentoria, como processo para a 
transmissão informal do conhecimento, do capital social e 
apoio psicossocial, vistos pelo Mentee como relevantes 
para o seu trabalho, carreira ou desenvolvimento pessoal 
ou profissional. 

 

Inovação 
Trabalhamos guiados pelo esforço inovador e 
desenvolvedor do âmbito profissional da disciplina da 
Mentoria e pelo modo de ação profissional dos Mentores. 
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CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Escolha um Mestre digno de imitar e digno de seguir.  
Siga a esse Mestre.  
Faça de si mesmo um Mestre digno de imitar e digno de seguir”. 
                                                                      Filosofia Japonesa   
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Guiamos nossas ações pelos termos das normas, regras e 
procedimentos do Código Deontológico da RGM. 

 
 

Parte 1 - Definições Aprovadas pela 
RGMentores. 
 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
Um código deontológico é um documento que inclui um 
conjunto mais ou menos abrangente de critérios, apoiados na 
deontologia, com normas e valores que são formulados e 
assumidos por aqueles que exercem corretamente uma atividade 
profissional.  
Não se deve confundir a deontologia com os códigos 
deontológicos. A deontologia tem um caráter mais amplo, que 
pode incluir normas que não constem em nenhum código 
específico. O código deontológico é a aplicação da deontologia 
a um determinado campo.  
A ética profissional ou deontologia profissional (do grego δέον 
'devido' + λόγος 'tratado', é o ramo da ética aplicada cujo 
objetivo é estabelecer os deveres daqueles que exercem uma 
profissão. 
A ética ou deontologia não impõe sanções legais ou normativas. 
No entanto, a ética profissional pode estar, de certa forma, nos 
códigos legais que regulam uma atividade profissional. A 
deontologia também faz parte do que se conhece como ética 
normativa e apresenta uma série de princípios e regras de 
cumprimento obrigatório. 
Nosso código deontológico trata dos aspectos éticos do 
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exercício da mentoria. Por isso, é um instrumento que reúne as 
normas, condutas, comportamentos e valores éticos, que 
regulam a disciplina da mentoria e que são assumidos pelos 
membros da RGMentores, ao exercer a profissão de Mentores.. 
 

CÓDIGO DE HONRA IMPLÍCITO 
É o conjunto de normas, princípios e regras básicas que são um 
requisito para salvaguardar as relações dentro da RGMentores e, 
assim, manter um sistema honrado, baseado na confiança, 
integridade e no virtuosismo ético de seus membros. 
 

COMPROMISSOS ÉTICOS 
Todos os membros da RGMentores se comprometem a agir de 
acordo com o modo de ação profissional contida neste Guia 
Profissional do Mentor, a praticar o presente Código 
Deontológico, a aprimorar permanentemente suas competências 
como Mentores, e a se submeter aos regulamentos e 
procedimentos estabelecidos pela diretoria da RGMentores; seu 
descumprimento resultará desde a aplicação de sanções, até a 
expulsão como membro da Rede. 
 
Além disso, com seu pedido de adesão à RGMentores, o 
aspirante está afirmando o seu compromisso ético, assim: 
 
Como membro da RGMentores estes são os meus compromissos 
com a Rede: 
 
Fornecerei documentação confiável, acadêmica e prática para 
credenciar minha adesão à RGMentores e solicitar minha 
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hierarquização dentro dela. 
Me comportarei de acordo com o Código Deontológico da 
RGMentores em todas as atividades de mentoria que eu exercer. 
Participarei da RGMentores, com o mais profundo respeito à 
diversidade e inclusão, sem imposições filosóficas, religiosas, 
políticas ou sociológicas aos demais membros da Rede. 
É meu compromisso ser um membro ativo da Rede, assim, 
contribuirei para o progresso da profissão, pesquisando na 
disciplina da mentoria e comunicando meus conhecimentos 
como Mentor, para o qual fornecerei sistemas e instrumentos de 
trabalho, ferramentas autodiagnósticas, protocolos e guias de 
processo, documentos, textos, artigos, análises de casos, vídeos 
e pesquisas, que forneçam conhecimento empírico à Rede e a 
todos os seus membros. 
Respeitarei os direitos autorais, marcas registradas, direitos de 
propriedade intelectual e cumprirei as respectivas leis de cada 
país onde eu aja como Mentor. 
Realizarei as pesquisas e seus respectivos manuscritos que 
contribuam para a profissão, de acordo com as normas científicas 
e as diretrizes aplicáveis a cada caso, com honestidade, 
competência e responsabilidade. 
Reconhecerei e respeitarei os esforços e contribuições dos 
demais membros da RGMentores e não os assumirei como meus. 
Se eu os citar, direi quem é seu autor e onde essa contribuição 
pode ser encontrada. 
Não desacreditarei perspectivas ou abordagens de mentoria 
diferentes aos expostos neste Guia do Mentor, nem 
desacreditarei colegas ou outros profissionais que trabalhem 
com métodos iguais ou diferentes, falarei com respeito das 
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escolas de meus colegas e dos tipos de intervenção propostos 
pelas perspectivas europeia e norte-americana de mentoria, que 
gozam de credibilidade científica e profissional. 
Manterei vigente a minha competência profissional, a solidez da 
fundamentação objetiva e científica das minhas intervenções, de 
acordo com as exigências do modo de ação profissional como 
Mentor. 
Me absterei de aceitar condições de remuneração financeira que 
claramente signifiquem desvalorização da profissão ou 
concorrência desleal com os meus colegas.  
Terei em mente que constitui uma grave violação da deontologia 
profissional atribuir a mim mesmo, em qualquer meio, anúncios, 
placas, cartões de visita, programas, etc., uma qualificação que 
não possuo, assim como usar carimbos de endosso da 
RGMentores, que possam facilmente induzir a um erro ou 
confusão, e também favorecer a credibilidade do público quanto 
ao meu papel de mentor ou como membro da Rede. 
No caso de ser chamado a serviço da RGMentores, em sua 
diretoria ou em seus comitês especiais, agirei em busca do bem 
comum, como corresponsável por promover e fortalecer a 
profissão, a integridade da Rede e seus membros, apoiado pelo 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e guiado pelas diretrizes estabelecidas na Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).   
Honrarei, com impecabilidade e coerência, a profissão da 
Mentoria, respeitarei outras abordagens ou disciplinas e me 
submeterei à legislação e às normas aplicáveis em cada país e na 
RGMentores. 
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Parte 2 - Normas Éticas nas Etapas da 
Mentoria. 
Como oferente e ator nos processos de Mentoria 
Condições gerais: 
Adequarei minha atividade profissional como Mentor às leis e 
regulamentos de cada país, me abstendo de fazer crer aos meus 
clientes que atuo em nome da RGMentores, embora possa 
apresentar as minhas certificações como Mentor Profissional, 
Mentor Especialista, etc., ou o endosso da minha instituição ou 
meus programas, emitidos por parte da Rede. 
Assumo que a minha autoridade profissional se baseia na minha 
capacitação e qualificação para as tarefas que desempenho. 
Não farei declarações enganosas sobre meus serviços e 
informarei fielmente sobre as minhas qualificações, competência, 
experiência, certificados, credenciamentos e resultados reais dos 
meus processos como Mentor. 
Minhas interações de Mentoria, e minha atuação como Mentor, 
são constituídas a partir de um princípio de independência e 
autonomia profissional, qualquer que seja a posição hierárquica 
que ocupe em determinada organização, em relação a outros 
profissionais e autoridades superiores. 
Dado que o exercício profissional da mentoria não deve ser 
misturado, nem na prática nem na sua apresentação pública, 
com outros procedimentos e práticas alheios à fundamentação 
empírica da mentoria, sem prejuízo da legítima diversidade de 
teorias, escolas e métodos, não utilizarei outras modalidades de 
acompanhamento que não a mentoria, sem estar preparado para 
elas e sem declarar expressamente, ao Mentee, a mudança nos 
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processos de interação.  
Por nenhuma razão me prestarei a situações confusas, em que 
meu papel, funções e tarefas como Mentor sejam enganosos ou 
ambíguos.  
Quando, ao realizar uma interação de mentoria, eu descobrir a 
necessidade de relações próximas com outras áreas disciplinares 
e competências profissionais, para uma melhor e mais adequada 
atenção ao Mentee, vou me certificar de fazê-lo conhecer as 
conexões correspondentes, indicando-o e orientando-o, para 
que possa tomar decisões mais informadas e qualificadas sobre 
sua situação e a melhor forma de lidar com ela para resolvê-la. 
 

Relações com meus clientes e Mentees: 
Prepararei contratos claros, os respeitarei e antes de iniciar um 
processo de mentoria, explicarei a natureza, limites, acordos, 
confidencialidade, compromissos financeiros e quaisquer outros 
detalhes incorporados ao processo. 
Todas as informações coletadas no exercício da minha profissão, 
seja em manifestações verbais expressas dos meus clientes, seja 
em medições ou em outras observações profissionais praticadas, 
estarão sujeitas ao meu dever e ao direito do meu Mentee ao 
sigilo profissional, dos quais somente poderei ser dispensado 
pelo consentimento expresso do meu cliente. Assegurarei 
também que os meus eventuais colaboradores respeitem este 
sigilo profissional. 
Estabelecerei um acordo claro sobre a troca de informações de 
mentoria entre o Mentor, o Mentee e a Empresa Cliente, quando 
aplicável. Os relatórios efetuados a pedido de instituições ou 
organizações em geral, estarão sujeitos ao dever e ao direito 
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geral de confidencialidade acima estabelecido, ficando eu, assim 
como a correspondente instância requerente, obrigados a não os 
divulgar fora do estrito âmbito para o qual foram coletados. 
No exercício da minha profissão, respeitarei escrupulosamente o 
direito do meu cliente à privacidade. Apenas coletarei as 
informações estritamente necessárias para o desempenho das 
tarefas para as quais fui solicitado, sempre com a autorização do 
meu cliente. 
Manterei a confidencialidade das informações do meu Mentee 
(pessoa ou comunidade) e da parte contratante, a menos que 
exigido por lei. 
Evitarei conflitos de interesse e, caso existam, os exporei 
abertamente e proporei a minha retirada do processo de 
mentoria. 
Serei diligente e íntegro em fornecer todo o conhecimento 
empírico que tenho disponível, sem omitir conscientemente 
informações relevantes, que possam apoiar ao Mentee. 
Atenderei, com competência e responsabilidade, minhas 
empresas clientes e os Mentees, de acordo com as normas da 
comunidade em que atuam. 
Me absterei de ser mentor de pessoas ou organizações ilegais ou 
antiéticas. 
Só aceitarei a troca de serviços, bens ou outra compensação não 
monetária quando isso não prejudicar a relação de Mentoria. 
Não manterei relações sexuais com nenhum de meus clientes, 
nem explorarei intencionalmente nenhum aspecto da relação 
Mentor-Mentee para ganho pessoal, profissional ou financeiro. 
Identificarei e informarei problemas pessoais ou profissionais 
que possam afetar um processo de mentoria, inclusive irei 
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suspendê-lo e quando os fatos assim o exigirem, procurarei a 
ajuda profissional adequada. 
Se eu acreditar que meu cliente pode receber um melhor 
atendimento de outro Mentor ou profissional de outras 
disciplinas, vou encorajá-lo a fazer a mudança quando necessário 
e oportuno. 
 
 

Parte 3 - Normas Éticas para Rescindir a 
Relação de Mentoria. 
Respeitarei o direito do meu cliente de encerrar a relação de 
mentoria quando quiser ou quando não se beneficiar mais de 
nossa relação de mentoria. 
Descartarei os registros criados durante cada processo de 
mentoria, de modo que não sejam afetadas a confidencialidade, 
a segurança e a privacidade dos meus Mentees. 
 
 
 

Parte 4 - Formação Continuada. 
Assumirei a responsabilidade pelo meu crescimento pessoal e 
profissional através de processos de formação continuada, 
procurando que a minha hierarquização na RGMentores esteja 
perfeitamente condizente com tudo o que posso oferecer. 
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Parte 5 - Imagem Profissional. 
Usarei as informações de contato de colegas e clientes de 
maneira profissional e respeitosa. 
Quando eu identificar que alguém age contra este Código 
Deontológico e a profissão de Mentor, notificarei a diretoria da 
RGMentores. 
Não participarei de atividades que desacreditem a profissão, 
nem darei opiniões adversas sobre a atuação profissional de 
outro Mentor, pelo simples fato de não compartilhar sua 
abordagem. 
 

 
Parte 6 - Formação de Mentores. 
Só quando eu estiver devidamente certificado pela RGMentores 
na qualidade de Mentor de Mentores, ou avalizado com um 
programa específico ou apoiado como Centro de Formação, 
assumirei o compromisso de formar Mentores. 
Quando eu formar Mentores, explicarei e me comprometerei 
claramente com cada uma das seções contidas neste Código 
Deontológico. 
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Parte 7 - Juramento Ético Profissional do 
Mentor. 
Como Mentor, reconheço e concordo em cumprir minhas 
obrigações éticas e legais para com meus clientes, 
patrocinadores, colegas, público e partes interessadas. 
Prometo respeitar o Código Deontológico e aplicar estas normas 
em meus serviços de mentoria. 
Se eu infringir este Juramento de Ética Profissional ou qualquer 
parte do Código Deontológico, concordo em ser 
responsabilizado por isso. 
Concordo também que a responsabilidade por meu 
descumprimento implica em sanções como a perda de minhas 
certificações e/ou minhas aprovações institucionais ou do 
programa. 
 
Depois de ler e analisar, assino o presente documento como sinal 
de aceitação. 
 
 
Assinatura: 
 
Nome e Sobrenome: _____________________________  
 
Documento de Identidade: ________________________ 
 
Data: ______________________________________ 
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DISCIPLINAS PARA 
APOIAR O 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
 
 
 
 
“Quando tenho que tomar uma decisão, sempre me pergunto 
quais seriam as consequências se eu estivesse errado”. 
                                                                              Alan Greenspan  
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As disciplinas voltadas ao desenvolvimento 
humano 
 

Em toda disciplina se apresenta um conteúdo (ação interna do 
filosofar) e um continente (princípios orientadores do processo), 
em uma jornada que vai do "saber-saber" e do "saber-fazer", 
passando por uma série de fundamentos que lhe dão estrutura, 
desde sua natureza e dinâmica, que: 

• se traduz nos princípios orientadores da disciplina,  
• orienta as competências e habilidades necessárias nos 

profissionais que exercem a disciplina e resolve seus 
problemas fundamentais.  

 
Isso deve ser considerado na hora de definir uma disciplina como 
a Mentoria, para saber que SIM, é o que somos e nos diferenciar 
do que NÃO somos. 
 
Perguntas para reflexão: 

 
Do ponto de vista científico e prático, essencial às disciplinas 
voltadas ao acompanhamento dos seres humanos em seu 
desenvolvimento:   

1. qual é o axioma essencial a seguir? 
2. quais são as categorias associadas a esse axioma?  
3. quais são os teoremas fundamentais em relação às 

faculdades que o ser humano possui? 
4. quais são os princípios orientadores das disciplinas 
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voltadas ao acompanhamento dos seres humanos em seu 
desenvolvimento?  

 
Nascimento das disciplinas de apoio ao 
desenvolvimento do ser humano. 
 

Uma teoria, uma prática e um método operacional levam ao 
nascimento de uma disciplina.  

• Do âmbito científico, uma disciplina se baseia em uma 
tradição vinculativa que lhe confere coerência, eficácia e 
legitimidade.  

• E do âmbito da ação, uma disciplina se transforma em 
uma profissão, seguindo um método de ação. 

 
 
 

No caso das disciplinas que tratam do acompanhamento dos 
seres humanos em seus processos de ativação consciente, 

Uma prática

Um método 
operacional 

Uma teoria
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observação, atenção e projeção, o verdadeiro diferencial 
encontra-se no método. 
 
Neste capítulo vamos recorrer ao Dr. Leonardo Esteban Ravier 
Rodriguez, praxiólogo e empreendedor, (o pensador atual mais 
destacado na Feira de Praxiologia), para estudar brevemente o 
que expõe em sua extensa tese de Doutorado em Psicologia, na 
Faculdade de Psicologia da Universidade Autónoma de Madridi.  
 
Neste capítulo, vamos seguir de forma sucinta e textual, as 
concepções do Dr. Leonardo Ravier, expostas extensivamente em 
sua tese de doutorado em psicologia, publicada pela Editorial Aula 
Magna, sob o nome de "Teoría General del Coaching" (Teoria 
Geral do Coaching), McGraw Hill , ISBN 978841839719, ano 2021, 
pois a RGM não só se alinha com as abordagens centrais das teses 
de Ravier, como também as considera muito relevantes para o 
objeto de estudo deste Guia do Mentor. 
 

Âmbito científico 
 
Segundo Ravier, as contribuições conceituais e práticas dos 
diferentes filósofos e pensadores que fundamentam a tradição 
vinculativa do desenvolvimento humano, são essencialmente: 

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, conceitos ou prismas subjacentes na 
informação; 
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b) Platão, ao aperfeiçoar a maiêutica de seu mestre, 
Sócrates, nos diálogos;  

c) Aristóteles, com sua concepção dos três métodos básicos 
do conhecimento de acordo com o propósito que se 
busca em cada um deles: o conhecimento teórico, que 
busca o saber por si só; o conhecimento produtivo, que 
aspira o saber fazer um produto útil ou bonito; e o 
conhecimento prático, que busca ser o guia da ação;   

d) Kierkegaard, através do exercício de identificar e chamar 
a atenção para a categoria do indivíduo singular, que 
fornece a base de onde nascem cinco teses: 1) sobre a 
importância de como comunicar a verdade para o 
despertar e a edificação, 2) sobre o indivíduo singular 
como categoria do universal humano e a sociopolítica da 
igualdade, 3) sobre a concretização do paradoxo na obra 
do amor que consiste em abrir-se ao outro como 
próximo, 4) sobre a ambiguidade entre o externo e o 
interno e as implicações na avaliação e no 
reconhecimento dos frutos da reforma, 5) sobre o 
advento de uma nova filosofia que pensa e vive a 
existência sob uma nova noção do tempo como a 
repetição da liberdade;   

e) Jaspers, com seu método biográfico, que hoje faz parte 
da prática da psiquiatria e da fenomenologia, que explora 
a subjetividade na doença e na morte;  

f) Marcel, que, ao abordar o problema da verdade como 
valor transcendente, buscado por todo ser humano, 
estrutura uma filosofia que sustenta que os indivíduos só 
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podem ser compreendidos nas situações específicas na 
quais estão envolvidos e comprometidos; 

g) Sartre, com sua contribuição à antropologia, da 
concepção dialética da vida humana, em suas múltiplas 
relações com a materialidade de sua existência e com os 
outros seres humanos; 

h) Descartes, e seu método Cartesiano, do ceticismo 
metodológico que induz que tudo pode ser duvidado e, 
portanto, só existe o que pode ser provado; 

i) Kant, que nos fala do método transcendental e da crítica 
da razão pura de forma arquitetônica, ou seja, a partir de 
princípios que garantem a completude e a certeza de que 
todas as partes estão incluídas; 

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

k) Heidegger, e a reflexão sobre os fenômenos que 
acontecem no mundo e unificam a relação sujeito-
objeto, fazendo o ser humano participante de suas 
experiências diante do mundo; 

l) Polanyi, que defendia a existência do conhecimento 
tácito, ou seja, que todo conhecimento é pessoal e, como 
tal, depende de suposições falíveis. Tudo acontece sob a 
dinâmica interdependente da observação e da intuição, 
como uma dinâmica que revela todas as etapas 
características do ritmo criativo. Ao considerar a 
objetividade absoluta como uma falsa ilusão e um falso 
ideal, criticou a noção de prevalência pela qual o método 
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científico concede a verdade de forma mecânica ao 
cientista; 

m) Rogers, através da abordagem centrada na pessoa, 
apoia-se fundamentalmente na tendência de cada 
pessoa ao crescimento, saúde e adaptação, colocando 
mais ênfase nos elementos emocionais do discurso, do 
que nos intelectuais; 

n) Gallwey, e seu método abrangente de treinamento para 
o desenvolvimento da excelência pessoal e profissional 
em diversos campos, que ele chama de "The Inner 
Game"; 

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

p) E um longo etc…  
  
Com essas contribuições conceituais e práticas, podemos 
consolidar o conceito ontológico das profissões que tratam do 
desenvolvimento do ser humano - ontologia: ramo da filosofia 
que se encarrega do "que é" -, e mostramos que toda 
epistemologia responde a uma ontologia e que esta, por sua vez, 
requer e se organiza através de uma metodologia. 

 
Vejamos agora a segunda dimensão diferenciadora:  
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Âmbito da ação 
 
O axioma, suas categorias e os teoremas fundamentais.  
 
Para a gestão de qualquer disciplina voltada para o 
acompanhamento dos seres humanos em seu desenvolvimento, é 
imperativo levar em consideração:  

 
• O axioma que guia essas disciplinas,  
• As categorias que nascem do axioma,  
• Os teoremas em relação às faculdades que o ser humano 

tem e 
• Os princípios orientadores dessas disciplinas.  

 

Axioma essencial  
O ser humano age de forma intencional ou deliberada. 
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As categorias  
 
Do axioma anterior, nascem oito categorias: 
 
 

  
 
1) Axiológicas. O ser humano, em seu agir deliberado, 
quando escolhe com base em suas próprias motivações, desejos, 
preferências e expectativas subjetivas, cria, determina e modifica 
sua própria escala de valores (que são sempre de tipo ordinal, 
sendo hierárquicos ou de prioridades). O conceito de ''hierarquia'' 
é natural e intrínseco ao próprio agir individual). 
 
2) Causais. O ser humano, em seu agir deliberado, assume 
certa regularidade (causa-efeito) nos fenômenos e em suas 
relações. Sem ela, a própria ideia e utilidade da ação intencional 
seriam estéreis. 

CausaisAxiológicas

Tecnológicas Teleológicas

RelacionaisEconômicas

Psicológicas

Organizacionais



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 54 
 

 
3) Teleológicas. O ser humano, em seu agir deliberado, tem 
a faculdade, devido ao pressuposto estabelecido na categoria 
Causal, de orientar-se ou dirigir-se aos fins. 
 
4) Tecnológicas. O ser humano, em seu agir deliberado, 
utiliza meios (teorias, técnicas, instrumentos, procedimentos, etc.), 
para alcançar os fins determinados na categoria Teleológica. 
 
5) Psicológicas. O ser humano, em seu agir deliberado, 
precisa escolher elementos teleológicos e tecnológicos (ou seja, 
meios e fins, respectivamente), com base em suas próprias 
motivações, desejos, preferências e expectativas (de natureza 
subjetiva).  
 
6) Econômicas. O ser humano, em seu agir deliberado, 
escolhe necessariamente segundo suas escalas de valores 
ordinais, renunciando a certos meios, assim como a certos fins, 
segundo sua apreciação psicológica subjetiva, que acaba por 
determinar a utilidade, custo, ganho e perda, suscetíveis a ser 
expressos e medidos cardinalmente (por exemplo, através do 
preço). 
 
7) Relacionais. O ser humano, em seu agir deliberado, após a 
avaliação subjetiva realizada, seja ordinal ou cardinal, quando 
realiza uma troca com outro(s) indivíduo(s), o faz porque 
considera que através da mesma (ou seja, ao final da ação), 
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alcançará um estado maior de satisfação ou benefício do que o 
que tinha antes de realizá-la. 
 
 
8) Organizacionais. O ser humano, em seu agir deliberado, ao 
se associar de forma sustentada ao longo do tempo e sob um 
objetivo comum (tipo de troca de ordem superior associativa), faz 
emergir uma ordem hierárquica natural dentro da organização. 
 

Os teoremas fundamentais  
 
Do axioma O ser humano age de forma intencional ou deliberada 
e de suas categorias, desenvolvidas por Leonardo Ravier, derivam 
os teoremas fundamentais em relação às faculdades que o ser 
humano possui, a saber: 
1) Assumir regularidade nos fenômenos e em suas relações. 
2) Dirigir-se aos fins (chame-os de finalidade, propósito, 
objetivo ou meta). 
3) Utilizar os meios (materiais e não materiais) que considere 
adequados para alcançar os referidos fins.  
4) Basear suas decisões em suas próprias motivações, 
desejos, preferências e expectativas (sempre subjetivas). 
5) Constituir ou criar sua própria escala de valores, sobre a 
qual escolhe o curso de ação determinado, renunciando a certas 
instâncias, sempre dentro de seu quadro de possibilidades 
(materiais ou não materiais), assim como avaliar a utilidade, custo, 
ganho ou perda que sua ação supõe. 
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6) Interagir, trocar e associar-se com outros indivíduos, 
sempre buscando ou perseguindo um estado de maior satisfação 
ou benefício a curto, médio e longo prazo, e por fim 
7) Aprender e modificar tanto suas decisões quanto suas 
ações (com base em sua faculdade e poder criador-gerador), 
ajustando o conteúdo de todas essas categorias mencionadas, 
conforme acredite ou considere mais conveniente. 

 

Os princípios orientadores  
 
Do axioma e suas categorias e dos teoremas a elas associados, 
Ravier deriva os princípios orientadores na hora de buscar a 
participação dos seres humanos em sua própria vida e obra, os 
quais expressa assim: 

 
1) Consciência. A consciência, como princípio, estabelece que 

o ser humano tem consciência e, portanto, a faculdade de 
perceber (incluindo a percepção de si mesmo), aprender e/ou criar 
ou descobrir (gerar) novos conhecimentos através de seu poder 
cognitivo e criativo. 
 

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

3) Confiança.  A confiança, como princípio, estabelece que o 
ser humano, necessária e inevitavelmente, enfrenta a tensão 
existente entre o fim que persegue e sua realidade presente (e a 
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incerteza que tal relação gera), com certo grau de confiança. Ou 
seja, ele  dispõe da faculdade de confiar. 
 

4) Responsabilidade. A responsabilidade, como princípio, 
estabelece que o ser humano tem a faculdade de aceitar e assumir 
(livremente) as 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 
necessária e inevitável interação com outros indivíduos, dispões 
da faculdade de entrar em acordo e se comprometer (assumir 
direitos e obrigações). 
 

6) Coerência. A coerência, como princípio, estabelece que o 
ser humano possui valores, e dentro deles o dever moral de buscar 
o máximo de coerência possível em relação aos cinco princípios e 
seus derivados, já que eles são conaturais. 
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Em síntese: 

 
Fundamentadas em uma tradição vinculativa e buscando 
coerência, eficiência e legitimidade ontológica, que se expressa 
em:  

• um axioma essencial,  
• algumas categorias associadas a esse axioma,  
• alguns teoremas fundamentais em relação às faculdades 

que o ser humano possui,  
• e alguns princípios orientadores,  

 
surgem diversas disciplinas voltadas para o acompanhamento dos 
seres humanos em seu desenvolvimento, diferenciando-se umas 
das outras, de forma muito substancial, em seu método 
operacional. 

Coerência

Compromisso

Responsabilidade

Confiança

Liberdade

Consciência
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Os autores citados, e muitos outros, nos fornecem conhecimento 
sobre como nascem e se desenvolvem as diferentes estruturas 
filosóficas e práticas de acompanhamento dos seres humanos, 
dando origem, ao mesmo tempo, aos fundamentos 
epistemológicos, teleológicos, metodológicos, paradigmáticos e 
operacionais, de disciplinas como:  
 

a) a facilitação: papéis como educadores, líderes, pais, tutores, 
assistentes, mediadores, etc.;  
b) a formação: transferência do Know That: 
c) a assessoria e a consultoria: transferência do Know How;  
d) o coaching: ativação do coeficiente pessoal, a partir da 
ativação do conhecimento tácito e  
e) a Mentoria: transferência de experiências, potencialização e 
desenvolvimento do coeficiente pessoal, a partir do 
conhecimento explícito.  
 
As quais diferem em:  

• sua identidade,  
• aplicação,  
• alcances reais de intervenção, etc. 

 
e se evidenciam nos corpos teóricos distintos de sua ontologia 
particular, para dar coerência e consistência, tanto em seus 
referentes conceituais quanto em seu método operacional. 
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MOTIVAÇÃO ÉTICA DA 
MENTORIA 
 
 

 
 
 
“Nossa prioridade é a cultura sobre a estratégia. Contratamos ou 
demitimos com base em nossos valores fundamentais, 
independente do desempenho no trabalho e mesmo que o 
funcionário seja uma estrela”. 
                                                                                    Tony Hsieh   
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Em toda disciplina de acompanhamento aos seres humanos, se 
exige uma motivação ética, que se descobre na presença de uma 
tradição vinculativa e no método operacional que a diferencia. 
 

Perguntas para reflexão: 
 

1. Quando você pensa na definição de Mentoria, quais são as 
primeiras cinco palavras que vêm à sua mente? 

2. Essas palavras diferenciam a Mentoria das outras 
disciplinas de acompanhamento aos seres humanos?  

3.  Onde se encontra a tradição vinculativa que dá origem à 
Mentoria e ao método operacional dos Mentores? 

4. Mentoria e Coaching são duas expressões sinônimas, para 
falar da mesma disciplina?... Por quê? 

5. Por que se afirma que a Mentoria constitui um novo 
paradigma de aprendizado associado à mudança cultural 
da organização? 

6. A palavra Mentor é sinônimo de…? 
7. O que ‘Inception’, ‘Harry Potter’ e ‘Monument Valley’ têm 

em comum? 
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Texto e contexto 
 
O American Heritage Dictionary (AHD) define o Mentor como um 
conselheiro sábio e confiável, que guia a carreira de alguém, 
geralmente nas mais altas esferas do conhecimento. Por outro 
lado, estabelece a etimologia do termo originário da raiz indo-
europeia *men* - “que pensa”, o que permite definir o Mentor 
como um ser pensante, enquadrando-se assim em 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", 
"Tutor". Referindo-se ao conselheiro como a pessoa que serve 
para aconselhar sobre os elementos mais importantes da conduta; 
o Guia como aquele que orienta ou encaminha alguém e o Tutor 
como o responsável, na casa principal, da guarda, criação e 
educação das crianças e jovens. 
 

Motivação ética da Mentoria 
 

O primeiro uso registrado da palavra Mentor aparece no poema 
épico grego A Odisseia de Homero, por volta do século VII a.C. 
Mentor é um personagem fundamental sobre quem recai a 
responsabilidade de educar Telêmaco, forjar seu caráter, orientar 
a sabedoria de suas decisões e encher sua vida de clareza para 
enfrentar e perseverar em seu propósito. 
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Então, a tarefa de Mentor foi ampliada com o aparecimento da 
deusa da sabedoria, beleza e guerra, Atena, que de forma 
recorrente assume a forma de Mentor, para encher Telêmaco de 
sabedoria e influenciar seu modo de pensar, desafiando-o em sua 
coragem e recursividade ao esclarecer suas confusões, dando 
assim um componente espiritual ao trabalho de Mentor, já que a 
intervenção dos deuses, na mitologia grega, está associada ao 
favor divino, que para este caso específico está associada ao rito 
de passagem de Telêmaco de criança a jovem, quando ambos 
embarcam em uma jornada que marcará a transição da infância 
para a idade adulta do futuro rei. 
 
A motivação ética da Mentoria fica 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 
transformado o aprendizado que aquele caminho lhe trouxe em 
conhecimento, competência, habilidade, caráter, cuidado e 
coerência, ou seja, em sabedoria, que ele decide colocar, com um 
desejo de servir, à disposição do segundo, um Ser que, querendo 
deixar-se inspirar e guiar por outro, para se tornar uma versão 
melhor de si mesmo, aprende ao confiar naquele que o guia.  
 
Um bom exemplo do que foi dito no parágrafo anterior pode ser 
encontrado na relação entre Elias e Eliseu, no Primeiro Livro dos 
Reis da Bíblia, onde é mostrado como Elias guia e orienta Eliseu 
para que ele se torne profeta e seu sucessor. 
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Se formos à Eneida de Virgílio, encontraremos na deusa Vênus 
uma forma clássica de Mentoria, que denota a sabedoria e o 
caráter necessários em um Mentor, que se encarrega de procurar 
a luz e que seu Mentor a encontre, pesando as consequências de 
suas ações. 
 
E claro que para consolidar a motivação ética da Mentoria, 
precisamos passar pela Divina Comédia, 1472, poema escrito por 
Dante Alighieri que apresenta Dante, personificando a 
humanidade, e Beatriz, que personifica o amor humano e sagrado, 
e guia Dante por cada uma das esferas do paraíso, até o Empíreo, 
espaço imóvel, onde contempla a Rosa mística; e o poeta Virgílio, 
que, em sua condição de guia e protetor, acompanha Dante pelo 
inferno e pelo purgatório, trazendo a racionalidade. 
 
A próxima referência que temos para a motivação ética de um 
Mentor, como um mestre disposto a 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 nos contextos do aprendizado, repleta de lições 
temperadas de moral e política, em um manual que mais parece 
escrito para formar reis e governantes benevolentes.  
 
Novamente, o guia moral e espiritual está presente, agora sob a 
forma da deusa romana Minerva, da sabedoria e estratégia, que 
acrescenta a arte ao repertório com o qual ajudará Telêmaco e 
Mentor. 
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Nesta breve jornada pela motivação ética da Mentoria, 
encontramos uma terceira referência no texto "Emilio", escrito no 
século XVIII por Jean Jacques Rousseau, no qual é narrado o 
processo de aprendizado de Emilio acompanhado por seu Mentor 
Jean Jacques, personagem central do romance, nesse processo de 
ensino – aprendizado, onde um teórico da educação (Rousseau) 
explica, como uma voz alheia à história, as táticas educacionais 
utilizadas pelo personagem que o representa.  
 

A verdadeira grandeza 
 
Reconhecendo que a verdadeira grandeza é quando usamos 
nossas conquistas para ensinar os outros e quando eles aprendem 
a ensinar os outros, sabendo que a grandeza que alcançamos 
aumenta exponencialmente, as contribuições para a Mentoria que 
podemos extrair de Emilio passam:  

• primeiro, por evidenciar que o Mentor instrui guiando pelo 
exemplo, mais do que pelas suas palavras,  

• segundo, pela compreensão de que mesmo quando o 
Mentor tem mais experiência do que o Mentee, nem 
sempre ele tem todas as respostas para as perguntas feitas 
por seu Mentee, o que torna a pesquisa do Mentor e a 
confiança do Mentee um pilar essencial na hora de 
estabelecer relações de confiança e  

• terceiro, como um Mentor precisa de outro Mentor, que 
no caso de Rousseau é Fénelon, que através de seus textos 
ajuda Jean Jacques a encontrar o caminho certo. 
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A autoridade que nasce em virtude da 
transferência Mentor – Mentee. 

 
Desde o final do século XVIII até agora, o Mentor é concebido 
como um benfeitor que procura fazer dos objetivos do Mentee 
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 Mentee, 
como força que muda e dinamiza a transferência de autoridade 
do Mentor para o Mentee, fruto da disposição e disponibilidade 
que a modelagem possibilita. Em uma simbiose de sabedoria 
entre ambos, Mentor – Mentee. 
 
Integridade, Guia e Relação para o desenvolvimento de 
consciência, valores, competências e habilidades vitais poderiam 
ser a síntese desta reflexão contextual sobre a motivação ética da 
Mentoria, que abre este manual regulamentar dos níveis de 
certificação, que constroem a hierarquização dos Mentores na 
RGM. 
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TRADIÇÃO 
VINCULATIVA E 
SENTIDO DA 
MENTORIA 
 
 
 
 
“É minha empresa; estarei aqui para assumir as consequências”.  
                                                                           Carlos Britto   
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Origem mitológica e histórica  
 
A essência da Mentoria como disciplina e da profissão de Mentor 
como seu campo de atuação, tem origens muito remotas.  
 

Perguntas para reflexão: 
 

1. Se a janela pela qual contemplamos a vida é de limitações, 
nosso comportamento manifestará limitações? … Por quê? 

2. Segundo a mitologia grega, Mentor era um Ser humano 
ou uma divindade? 

3. Um Mentor é um conselheiro, um guia, um professor ou 
uma pessoa sábia?  

4. Qual foi o papel dos Mentores durante a Idade Média? 
5. Que importância constitui para a Mentoria a obra “As 

Aventuras de Telêmaco” de François Fénelon? 
6. Mentoria é uma nova dimensão do Coaching? 
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Mitologia.  
 

Desde a antiguidade, as sociedades tribais determinaram ritos de 
iniciação, para fornecer diretrizes e orientações em marcos 
importantes na vida de seus jovens. Daí a conhecida frase: "para 
educar uma criança é necessária uma tribo inteira”. 
 
O conceito de Mentoria e o termo Mentor estão associados desde 
sua origem na mitologia grega, no capítulo II do poema épico da 
Odisseia, atribuído a Homero, escrito entre 750 e 700 a.C.  
 
Quando Ulisses, rei da ilha de Ítaca, foi para a Guerra de Tróia, um 
conflito bélico em que uma coalizão de exércitos aqueus lutou 
contra a cidade de Tróia, ele confiou a Mēntōr (“Μεντωρ”) o sábio 
ancião Itacense, rei dos Táfios, o cuidado de seus interesses em 
Ítaca e a educação de seu filho Telêmaco.   
 
Sempre sob a orientação de Mēntōr, Telêmaco teve que aprender 
a cuidar de si mesmo para concluir com sucesso a tarefa de 
substituir seu pai.  
 
Telêmaco ainda era uma criança quando seu pai foi para a Guerra 
de Tróia e, em seus quase vinte anos de ausência, atingiu a idade 
adulta. Mēntōr fez Telêmaco meditar e refletir sobre ideias puras 
em sua essência, para que ele, pelo conhecimento, as classificasse 
e ordenasse, pelo entendimento as analisasse e estudasse e, pelo 
amor, as executasse e concretizasse.  
 
Assim, Mēntōr aproxima Telêmaco do conhecimento - sabedoria 
e apresenta desafios para potencializar seus talentos, os quais, à 
luz do conhecimento, da compreensão e do amor, unem suas 
forças e sabedoria com a de seu povo, para poder expressar e 
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executar o trabalho confiado a ele. 
 
De acordo com a mitologia grega, depois que os deuses em 
conjunto decidiram que Ulisses deveria voltar para casa, da ilha de 
Ogígia, a deusa Atena, assumindo a aparência de Mēntōr, foi a 
Ítaca para guiar Telêmaco em uma viagem pela Grécia com o 
propósito de conseguir alguma pista que pudesse revelar o 
paradeiro de seu pai.  
 

Grécia Antiga 
 

Na Grécia Antiga, Sócrates foi Mentor de Platão e este por sua vez, 
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 pelos quais nós, Mentores, 
apoiamos nosso trabalho como profissionais da disciplina da 
Mentoria. 
Com Sócrates, aprendemos a maiêutica; com Platão, os diálogos 
e com 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 toda 
pessoa que exerça uma função de conselheiro, guia ou tutor, com 
o objetivo 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”.  
O “Mestre” orientava o aprendiz no caminho da aquisição, não só 
de conhecimentos, competências e habilidades próprias do ofício, 
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mas também facilitava sua integração na sociedade da guilda, o 
que proporcionava tanto reconhecimento e autoridade de caráter 
profissional, quanto uma responsabilidade social e política. Estes 
fundamentos foram elementos-chave na continuidade da arte, 
das guildas e do comércio nos tempos antigos.  
 
Muito especialmente podemos evidenciar a ação dos Mentores nas 
guildas da Idade Média e na forma como mantiveram a estrutura de 
progresso e crescimento nas profissões e ofícios, por suas ações 
com seus Mentees.  
 
As universidades nasceram na Idade Média e suas antecessoras 
foram, entre outras, as academias grega e romana, onde os 
Mestres atuavam como verdadeiros Mentores de seus discípulos.  
 
Infelizmente, nestas Universidades, o conceito original de 
Mentoria foi distorcido, uma vez que foram inseridos os conceitos 
de Mestre – Discípulo, Ensino – Aprendizado, onde os mestres, 
sentados na cadeira, liam os documentos antigos disponíveis sem 
permitir que os alunos fizessem perguntas ou discutissem o que o 
professor lia ou dizia, dando origem ao pensamento escolástico 
medieval. 
 

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

Século XIX 
 

Durante este século, vimos o surgimento das academias na 
arquitetura, literatura, pintura, música e as grandes oficinas ou 
fábricas da nascente revolução industrial, onde os Mestres se 
consolidam como Mentores e não só para o desenvolvimento das 
artes e ofícios, mas também para as grandes rupturas. 
Em seu romance "O Crime do Padre Amaro" (1875), Eça de Queirós 
refere-se à "prudência de Mēntōr" aliada à "juventude de 
Telêmaco" como virtudes que são apreciadas no personagem do 
Padre Amaro Vieira. 
 
Durante a revolução industrial, o papel dos Mentores foi 
fundamental no desenvolvimento dos trabalhadores com alto 
potencial.  
 

Século XX 
 
A Mentoria se tornou uma estratégia mestra para promover 
empreendimentos de todos os tipos, onde se valoriza mais a 
criatividade e a autonomia do que o controle; a inovação e o 
aprendizado mais do que a burocracia organizacional.  
 
Nos últimos anos do século XX, a Mentoria se instalou firmemente 
nos organogramas das grandes empresas e em outras áreas como 
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o empreendedorismo. 
 
O Mentor Empresarial Sebastián Pendino nos apresenta um 
exemplo de figuras públicas que alcançaram seus objetivos e seu 
sucesso com a ajuda de um Mentor, referindo-se às seguintes 
personalidades: 
 
Mark Zuckerberg: Steve Jobs, ex-CEO da Apple, foi mentor do CEO 
do Facebook, Mark Zuckerberg. Os dois desenvolveram uma 
relação nos primeiros dias do Facebook e frequentemente se 
reuniam para discutir as melhores práticas comerciais e de gestão 
para a empresa. Quando Jobs faleceu em 2011, Zuckerberg 
postou em sua página no Facebook: "Steve, obrigado por ser um 
mentor e um amigo. Obrigado por mostrar que o que se constrói 
pode mudar o mundo. Vou sentir saudades”. 
 
Bill Gates: O magnata dos negócios Warren Buffett é considerado 
o investidor mais bem-sucedido do século XX. O CEO da Berkshire 
Hathaway foi mentor do cofundador da Microsoft, Bill Gates. 
Gates se encontrou pela primeira vez com Buffett em um jantar 
organizado pela mãe de Bill Gates, onde os dois falaram sobre 
negócios e filantropia. Gates admite que, ao longo dos anos, 
recorreu a Buffett em busca de aconselhamento e Mentoria sobre 
diversos assuntos, e que muitas vezes se referiu a Buffett como 
"único". 
 
Richard Branson: O cofundador do Virgin Group, Richard Branson, 
se beneficiou pessoalmente de uma relação de mentor-aprendiz. 
Branson pediu ao empresário britânico de companhias aéreas Sir 
Freddie Laker orientação enquanto lutava para alavancar o 
conglomerado multinacional Virgin Atlantic. "É sempre bom ter 
uma mão amiga no começo. Eu não teria chegado a lugar nenhum 
no setor aéreo sem a orientação de Sir Freddie Laker", disse 
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Branson. 
 
Colin Powell: O ex-secretário de Estado dos E.U.A., Colin Powell, 
considera seu pai, Luther Powell, um mentor poderoso. Powell 
acredita que todos os americanos devem se comprometer com a 
Mentoria. “Todos nós temos a capacidade de servir como 
mentores. Dar um passo à frente e dizer: ‘Vou ser um mentor, 
porque quero que esta próxima geração leve os Estados Unidos a 
um nível mais alto, a um lugar melhor”'. 
 
Bob Dylan: O músico Woody Guthrie, cujo legado musical inclui 
centenas de canções políticas, tradicionais e até infantis, foi o 
mentor do cantor e compositor Bob Dylan. Como estudante do 
ensino médio na década de 1950, Dylan ouviu a música de 
Guthrie, acabou se mudando para Nova York e fez amizade com 
o músico. Dylan se correspondia com Guthrie, que muitas vezes 
enviava sua aprovação a Dylan. Em 1962, Dylan lançou "Song to 
Woody", uma ode a Guthrie. 
 
Quincy Jones: O músico Ray Charles foi mentor da lenda da 
indústria musical Quincy Jones. Ao falar sobre Jones, Charles disse: 
"Ele era apenas um garoto enérgico e realmente amava música. 
Pode-se dizer que ele queria aprender, que ele queria saber. E 
como pude mostrar algumas coisas para ele, isso me deixou feliz. 
Foi isso que tocou meu coração”. Por sua vez, Jones foi mentor de 
vários jovens músicos em seu tempo. 
 
Clint Eastwood: O ator e diretor Clint Eastwood foi aconselhado 
por sua avó, que o encorajou a trabalhar duro e perseguir seus 
sonhos. “Eu tive muitos mentores em minha vida… minha avó 
sempre foi encorajadora. Ela sempre achou que eu seria alguém, 
quando ninguém mais apostava em mim, incluindo eu mesmo; eu 
achava que não seria nada”, disse Eastwood. 
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Sally Ride: A física e astronauta Sally Ride se tornou a primeira 
mulher americana no espaço em 1983. O professor de pós-
graduação, o Dr. Arthur Walker, foi seu mentor de toda a vida e 
inicialmente a encorajou a se candidatar ao Corpo de Astronautas 
da NASA. "Ele incutiu confiança em mim e me fez acreditar que eu 
poderia alcançar o que me propus a alcançar", disse Ride. 
 
John Glenn: O astronauta e ex-senador dos EUA, John Glenn, foi 
aconselhado por seu professor de educação cívica do ensino 
médio. Glenn é um defensor da Mentoria e fala sobre a 
importância de ser um mentor. “Acredito que os mentores têm 
muita satisfação de várias formas. Eles estão fazendo algo 
construtivo, por isso se sentem bem com isso. E quando eles veem 
os resultados disso, com os jovens com quem estão trabalhando, 
é muito gratificante”, disse Glenn. 
 
"Seus olhos podem te enganar; não confie neles", diz Obi-Wan 
Kenobi a Luke Skywalker. É um dos conselhos que o mentor mais 
famoso da história do cinema dá ao seu Mentee, o jovem aprendiz 
Jedi, no filme que inicia a saga Star Wars.  
 

Século XXI 
 
Pai, me designaram um Mentor; isso é coaching? 
 
Talvez, para entender o impacto da Mentoria no decorrer deste 
século, seja melhor parar um pouquinho no maravilhoso artigo do 
Dr. Adrián Büchner, fundador e diretor da Compass Consulting, 
que nos conta a seguinte história:  
 
‘"Alguns meses atrás, enquanto eu estava envolvido em uma 
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batalha no Twitter por causa do programa de TV Corea del Centro, 
minha filha mais velha me chamou no WhatsApp muito 
entusiasmada, mas um pouco descrente, para me contar: 'Pai, me 
designaram um Mentor. Isso é coaching'? 
 
Por essas coincidências da vida, me dedico às questões de 
recursos humanos e começamos a conversar sobre isso. 
A primeira coisa que me surpreendeu é que, sendo tão jovem, ela 
já estivesse em um programa de Mentoria. Será que minha 
"garotinha" tem talento? 
 
Deixei de lado o professor de faculdade que há em mim e não me 
referi à Odisseia, a origem do conceito através de Ulisses e seu 
filho Telêmaco, que foi deixado aos cuidados de Mēntōr, mas sim 
recorri aos personagens de um filme para que sejam exemplos 
mais próximos. A ideia era que ela visualizasse o propósito do 
programa para o qual havia sido escolhida e pudesse entender as 
diferenças com seu preconceito associado ao Coaching. 
 
Tomei como exemplo o vínculo estabelecido entre Dumbledore e 
Harry Potter. Alvo Dumbledore não é seu superior direto, ele não 
é seu professor em nenhuma matéria, porém, existe um contrato 
tácito entre ambos. 
 
Perguntei à minha filha: qual função Dumbledore exerce e qual 
você acha que é seu propósito? Fomos construindo o conceito 
entre os dois. Minha ideia era que ela pudesse estabelecer a 
analogia com sua experiência como nova Mentee, como parte do 
desenvolvimento de sua carreira profissional.   
 
Algumas das conclusões a que chegamos: 
 
Dumbledore tem como propósito fazer de Harry um ser 
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autônomo, que consiga se autogovernar e amadurecer, 
aproveitando cada experiência de sua vida como um aprendizado. 
 
Dumbledore cumpre a função de guia, “advisor”, tendo como 
horizonte temporal o processo de desenvolvimento como 
indivíduo e não seu desempenho como aluno no presente. 
 
Dumbledore não se concentra de forma exclusiva no inerente, mas 
sim capitaliza sobre ele e o projeta em perspectiva para que Harry 
possa encontrar seu caminho. 
 
Dumbledore não se torna autorreferencial, mas de forma implícita 
faz uso de sua grande experiência e sabedoria. 
 
Dumbledore não manipula nem exerce influência direta sobre os 
coaches (os mestres de Harry, Rony e Hermione) para fortalecer 
seu desempenho como aluno, pelo contrário, ele incentiva Harry 
a refletir e buscar dentro de si as respostas.   
 
No final da nossa conversa, minha filha me pergunta: vão me 
designar um Mentor como Dumbledore? Respondi que 
certamente a empresa havia pensado em alguma forma de 
conectar seu perfil, seus interesses profissionais e seu potencial 
talento com alguém que a desafie a crescer, se desenvolver e que 
tem sabedoria para acompanhá-la. 
Quem não gostaria de fazer parte da Grifinória por um dia? 
 
E o artigo do Dr. Adrián Büchner continua: ''Quem não gostaria de 
fazer parte da Grifinória por um dia?... as metáforas e 
ensinamentos que podemos extrair dos personagens e da fantasia 
de Joanne Rowlings na saga de Harry Potter poderiam se tornar 
uma referência clara daquilo que constitui a Mentoria. 
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‘Além da amizade que eles forjaram como parte da Grifinória, eles 
são unidos por algo que parece imperceptível aos olhos durante 
a saga: a responsabilidade assumida por Harry como mentor par 
de seu amigo. Alguém poderia pensar que se desenvolveu quase 
naturalmente e que, como um líder nato, Harry assumiu esse papel 
sem questioná-lo. Isso é, em parte, verdade. No entanto, e 
trazendo para o presente e para a realidade das nossas 
organizações, existe uma tendência a formar parceiros de 
aprendizado (sociedades, como diria Flaco Menotti) que permitam 
a criatividade, inovação, cocriação e um padrão de desempenho 
que não dependa apenas do líder ou daquela pessoa destacada e 
tudo sob a cúpula dos valores que os unem. 
 
Voltando a Hogwarts, podemos dizer que as qualidades de Rony 
são diferentes das de Harry e que sozinho ele não consegue nem 
o feitiço mais simples (pelo menos nas primeiras aventuras). Sem 
Harry como mentor, teria sido uma tarefa bem difícil. Mas nessa 
relação de pares, Harry também amadurece e aprende, consegue 
identificar suas qualidades e passa a ter um papel de liderança a 
serviço do outro. É um meta aprendizado que vai se consolidando 
até o final da história, e que também tem uma grande 
protagonista, Hermione, que também costuma ser a mentora de 
Harry. É óbvio que os diretores e professores viram que essa 
sociedade de aprendizado era fundamental. Nenhuma partida de 
Quadribol é vencida por Harry sozinho. Isso também acontece, 
cada vez com mais frequência, no âmbito dos negócios’’. 
 
A Mentoria, um novo paradigma de aprendizado associado à 
mudança cultural da organização. 
 
E finalmente o Dr. Büchner encerra seu artigo afirmando: 
‘'Se você tem mais de 35 anos, a onda vintage e retrô não te faz 
mal, certo? 
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Imagine que você é Jim Hopper, chefe do Departamento de Polícia 
de Hawkins, Indiana, ou Joyce Byers. Se você é ainda mais novo, 
poderíamos falar sobre Will e Jonathan, filhos de Joyce. Eu quero 
que você pense em Onze (Eleven) aquele personagem estranho 
com poderes psíquicos, protegida por Hopper. Tudo isso acontece 
em Stranger Things, que é uma sensação na Netflix. 
 
Vamos projetar por alguns momentos esses personagens e 
situações para o mundo organizacional do século XXI em que a 
realidade supera toda a ficção. 
 
É muito provável que Onze (Eleven) seja comparável a alguns dos  
nerds, freakies, millenials ou como você quiser chamá-los ou 
chamar a si mesmo, que habitam a fauna corporativa nos dias de 
hoje. E que, além disso, consideremos nossos Eleven (os N+1) 
como cidadãos corporativos com superpoderes tecnológicos e 
digitais. Se você se sente angustiado ou incerto porque se 
encontra perdido, superado, mas talvez também ávido por estar 
atualizado com a interface tecnológica ou as tendências em geral 
do nosso tempo, e que por sua vez têm um forte impacto em sua 
gestão, não há dúvida de que o que você precisa é participar de 
um programa de Reverse Mentor - Modo de ação dos Mentores.    
 
Sempre há possibilidades de aprender! Como você imagina esse 
espaço de aprendizado? 
 
Aqui estão algumas dicas e características, quer você seja um 
Millennial ou um "velhote" de 50 anos e poucos, como eu: 
 
Tomar este espaço como um novo paradigma de aprendizado 
associado à mudança cultural da organização, que começa 
sempre com a transformação individual. 
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Lançá-lo com uma estratégia de Endomarketing para garantir o 
impacto e para que não seja percebido como uma iniciativa 
“cool” (legal), mas passageira. 
 
Criatividade: projetar a didática como um andaime simples e não 
barroco (ornamentado) para que não seja percebido como “mais 
do mesmo”. 
 
Os espaços de troca e diálogo devem ser induzidos, mas não 
centrados principalmente na Sala de Aula (todos temos mais de 
18 anos de salas de aula nas costas). 
 
Flexibilidade: a estrutura deve ser a menos burocrática possível. 
Não estabeleça datas rígidas para os encontros, mas use as redes 
sociais e algum espaço para troca de experiências presenciais para 
socializar o aprendizado. 
 
A síntese seria: humildade, confiança e capacidade de 
surpreender-se. Estas serão uma garantia do aprendizado. 
  
Opa, tenho que me despedir até um próximo encontro, porque 
meu Reverse Mentor está me chamando de Oklahoma no 
facetime”!  
 
A palavra Mentor é um sinônimo de…  
 
Desta fundamentação histórica se deduz que a palavra Mentor é 
sinônimo de conselheiro, amigo, guia, professor e pessoa sábia. E 
que compartilhar contatos e facilitar um maior vínculo com a 
própria organização é, na realidade, outra das características de 
um bom “mentor”. 
 
Um bom exemplo do que acontece hoje nas grandes corporações 
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é apresentado pela organização Rolex, quando afirma: ''As 
habilidades e realizações de nossos relojoeiros foram passadas de 
geração em geração, garantindo a transmissão do conhecimento 
acumulado ao longo de mais de um século. Da mesma forma, o 
interesse em contribuir com o resto do mundo, incutido pelo 
fundador da marca Hans Wilsdorf, deu lugar a uma contribuição 
duradoura para as artes, parte do "Perpetual Spirit" (Espírito 
Perpétuo") que é seu legado e motor da empresa em sua atividade 
e seus diversos interesses’’ii. 
 
Em 2002, a empresa foi além e estabeleceu um programa 
filantrópico de Mentoria: a Iniciativa Artística Rolex para Mentores 
e Discípulos. Este programa une artistas em ascensão com mestres 
criativos de todo o mundo e, ao promover essas relações, a Rolex 
pretende continuar a transmitir seu legado artístico. 
 
Ao permitir que jovens artistas colaborem com grandes mestres 
em uma série de disciplinas (arquitetura, artes visuais, cinema, 
dança, literatura, música e teatro), eles recebem o bem mais 
precioso de todos: o tempo. Tempo para passar com um mentor, 
tempo para aprender, crescer e criar. A lista de mentores da Rolex 
é extraordinária, incluindo Martin Scorsese, Margaret Atwood, 
Anne Teresa de Keersmaker, David Hockney, Kazuyo Sejima, 
Gilberto Gil e Patrice Chéreau. 
 
Dezenas de jovens artistas de todo o mundo têm o privilégio de 
desfrutar de um período de Mentoria individual e colaboração 
com grandes representantes internacionais das suas disciplinas. A 
poetisa Tracy K. Smith, que em 2017 foi nomeada Poeta Laureada 
dos Estados Unidos, diz que sua colaboração com o poeta e autor 
alemão Hans Magnus Enzensberger em 2010-2011 foi "uma das 
coisas mais gratificantes" que ela já fez como artista. 
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O diretor israelense Tom Shoval se viu catapultado para o set de 
O Regresso (“uma experiência extraordinária”) com o vencedor do 
Oscar Alejandro G. Iñárritu em 2014-2015. A Mentoria continua 
mudando sua vida. Mesmo após o término oficial, Iñárritu 
ofereceu a ele apoio e aconselhamento. 
 
Em síntese: 
 

 
Maurits Cornelis Escher, conhecido 
mundialmente como M.C. Escher, foi um 
pintor holandês conhecido por sua obra 
repleta de figuras impossíveis, tendo a 
matemática e o jogo de dimensões como 
seus toques mais elogiados. 

Para não cair em confusões e 
ambiguidades, conceituais e 
metodológicas, todas as 
disciplinas de acompanhamento 
dos seres humanos devem 
procurar superar os ecletismos 
metodológicos que as tornam 
inconsistentes e ineficientes e 
procurar superar a intrusão de 
algumas disciplinas em outras. 

 
A Mentoria não é exceção e, por isso, procura construir a sua 
coerência e consistência ontológica diferenciadora, apoiando-se 
em tradições vinculativas que tornam possível demarcar os seus 
modos de ação e construir os corpos teóricos estruturantes da sua 
essência disciplinar, dos tipos de processo que atende, dos tipos 
de relacionamento que estabelece e dos resultados que produz. 
Para isso, estrutura os métodos operacionais que a constituem em 
uma disciplina com identidade própria, eficiente e com 
legitimidade. 
 
Por tudo o que foi exposto neste capítulo, podemos inferir que o 
processo de Mentoria é, em essência um processo de 
acompanhamento no aprendizado de conteúdos procedimentais 
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(o como) e atitudinais (do cognitivo, afetivo e comportamental), 
por parte do Mentee, o que requer do Mentor o domínio da 
elaboração de procedimentos, estratégias, técnicas, habilidades e 
competências, para que em sua relação com o Mentee, possa 
integrar e desenvolver a sua capacidade de relacionar e incorporar 
à seu aprendizado anterior novas estratégias, métodos, 
competências, habilidades, etc., necessárias para a produção dos 
resultados adequados na vida prática.  
 
Por isso, a Mentoria como disciplina, trabalha nas certezas que 
nascem das experiências dos Mentores e na produção de 
resultados tangíveis nos Mentees, a partir do desenvolvimento de 
suas estratégias, modelos, métodos, competências e habilidades 
biopsicossociais. 
 
Nos diferenciamos das diversas disciplinas de acompanhamento 
dos seres humanos pela nossa natureza, estrutura e dinâmica, o 
que nos leva à transferência de experiências para a 
potencialização e desenvolvimento do coeficiente pessoal, da 
transferência do conhecimento implícito dos Mentores para 
transformá-lo em conhecimento explícito nos Mentees, nos 
diferenciando da  formação como transferência do Know That, 
aconselhamento e consultoria como transferência do Know How, 
e do coaching como ativação do coeficiente pessoal, da ativação 
do conhecimento tácito, através do método operacional da não 
transferência e da não diretividade.  
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IDENTIDADE DA 
MENTORIA COMO 
DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
“Minha formação humanista foi de grande ajuda porque me 
ensinou a importância dos seres humanos. Se eu pudesse, faria 
todo mundo estudar para uma carreira em ciências humanas, 
antes de qualquer outra carreira”. 
                                                                                      Herb Keller   
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Uma necessidade imperativa de qualquer disciplina é expor as 
bases filosóficas daquilo que acredita e daquilo que fundamenta 
o que os profissionais que a integram fazem.  
 
A partir daí, cada disciplina constrói sua pirâmide de coerência 
científica e seu método operacional. 
 

Perguntas para reflexão: 
 
1. Em relação aos tipos de processos, tipos de relações e tipos 

de resultados, em que se diferenciam a formação/ensino, o 
aconselhamento/consultoria, o coaching e a Mentoria, como 
processos de ajuda aos seres humanos e às organizações? 

2. Quais são os princípios - elementos-chave -, a finalidade 
essencial e a metodologia operacional de cada uma das 
disciplinas acima? 

3. Onde está o diferencial de cada uma delas, de acordo com 
seu âmbito científico como disciplina, seu campo de atuação 
como profissão e o que se pretende alcançar? 

 

Da com ciência à consciência 
 
A consciência (com sc) surge sempre do trabalho feito com a 
ciência de algo. Para entender esse axioma, uma história serve 
como exemplo e como ponto de partida: 
 
‘’Um noviço estava na cozinha, lavando as folhas de alface para 
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o almoço, quando um velho monge, conhecido por sua rigidez 
excessiva, que obedecia mais ao desejo de autoridade do que a 
verdadeira busca espiritual, se aproximou. 
- Você pode repetir o que o superior do convento disse hoje no 
sermão? 
- Não consigo me lembrar. Só sei que gostei muito.  
O monge ficou abismado. 
- Logo você, que tanto quer servir a Deus, é incapaz de prestar 
atenção nas palavras e conselhos daqueles que conhecem 
melhor o caminho? As gerações atuais estão tão corrompidas 
que não ouvem mais e nem veneram os ensinamentos dos mais 
velhos! 
- Dê uma boa olhada no que estou fazendo - respondeu o 
noviço. - Estou lavando as folhas de alface, mas a água que as 
deixa limpas não fica presa nelas, mas acaba sendo eliminada 
pelo cano da pia. Da mesma forma, as palavras que purificam são 
capazes de lavar minha alma, mas nem sempre ficam na minha 
cabeça e na minha memória. 
Não vou me lembrar de tudo que me dizem só para provar que 
sou culto e superior aos outros. Tudo o que me alivia, como a 
música ou a palavra de Deus, acaba guardado em um recanto 
secreto do meu coração. E lá fica para sempre, vindo à tona 
apenas quando preciso de ajuda, alegria ou conforto’’. 
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A Mentoria, uma disciplina que desenvolve 
conhecimento explícito 
 
A Mentoria é uma disciplina com identidade própria, que 
desenvolve o conhecimento explícito no Mentee (conhecimento 
declarativo – exteriorizado, em sua prática e interação sistêmica, 
com os ambientes em que atua), através do conhecimento 
implícito do Mentor, (conhecimento procedimental - 
interiorizado), que se reflete, pelo método operacional da 
Mentoria, na prática causal e intencional, em correspondência 
com as novas competências e habilidades, comportamentais e 
procedimentais, desenvolvidas pelo Mentee, a partir das suas 
interações com o Mentor, cujo objetivo final é  produzir 
resultados. 

A afirmação acima é fundamentada:   

• Na epistemologia, ou seja, neste ramo da filosofia que 
trata de estudar a natureza, a origem e a validade do 
conhecimento; (a palavra epistemologia é composta das 
palavras gregas ἐπιστήμη – episteme –, que significa 
'conhecimento', e λόγος – logos –, que traduz 'estudo' ou 
'ciência'). A epistemologia estuda os fundamentos e 
métodos do conhecimento científico. Para isso, leva em 
conta fatores históricos, sociais e psicológicos, com o 
objetivo de determinar o processo de construção do 
conhecimento, sua justificação e veracidade. 

• Na heurística, (do grego εὑρίσκειν que significa 
"encontrar, inventar"), que quando se usa como 
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substantivo, se refere à disciplina, arte ou ciência da 
descoberta e quando aparece como adjetivo, se refere a 
coisas mais concretas, como estratégias, regras, silogismos 
e conclusões;  

• e no método próprio do exercício da Mentoria, que se 
baseia no diálogo estratégico com menção a alternativas.  

A epistemologia estuda os fundamentos e métodos do 
conhecimento científico. Para isso, leva em conta fatores 
históricos, sociais e psicológicos, com o objetivo de determinar 
o processo de construção do conhecimento, sua justificação e 
veracidade. 

A epistemologia procura dar respostas a perguntas como:  

• O que é o conhecimento?  
• O conhecimento deriva da razão ou da experiência? 
• Como determinamos que aquilo que entendemos é, de 

fato, verdade?  
• O que conseguimos com essa verdade? 

 
Na dissertação epistemológica, duas posições são debatidas, 
uma empirista que diz que o conhecimento deve ser baseado na 
experiência, ou seja, no que foi aprendido durante a vida, e 
uma racionalista, que sustenta que a fonte do conhecimento é a 
razão, não a experiência. 
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Conhecimento técnico - explícito e 
conhecimento tácito - implícito 
A maioria dos processos de ajuda concebidos e conhecidos até 
hoje estão centrados em uma de duas vertentes: no paradigma 
da transferência do conhecimento técnico – explícito e 
articulável – ou no paradigma que procura potencializar e/ou 
desenvolver o componente do conhecimento tácito que 
inatamente habita cada ser humano.  

Vamos especificar, para uma melhor compreensão, os dois 
conceitos:  

• O cientista e filósofo Michael Polanyi, cria o conceito de 
conhecimento tácito ou conhecimento implícito, para 
definir aquela forma de conhecimento que é total ou 
parcialmente inexplicável, que não se pôde ou não se 
soube explicar, nem comunicar verbal ou visualmente (um 
dos famosos aforismos de Polanyi é: "Conhecemos mais 
do que podemos dizer/sabemos mais do que pensamos”).  

• Doug McAdam, Professor de Sociologia da Universidade 
de Stanford, define o conhecimento tácito como o 
"conhecimento prático desenvolvido a partir da 
experiência direta e da ação, altamente pragmático e 
específico da situação, compreendido e aplicado 
subconscientemente, difícil de articular, geralmente 
compartilhado através de conversas interativas e 
experiências compartilhadas”. 
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O conhecimento implícito comumente consiste em hábitos e 
aspectos culturais que dificilmente reconhecemos em nós 
mesmos, ou nas palavras dos autores Nonaka & Takeuchi (Teoria 
da Criação do Conhecimento Organizacional) é um 
“conhecimento informal, pessoal ou social, difícil de expressar de 
forma sistematizada - pouco visível e difícil de compartilhar 
pelos meios tradicionais - que os atores do contexto onde se 
desenvolve qualquer atividade humana, inclusive dentro das 
organizações, possuem". 
 
O conhecimento implícito ou tácito se refere ao conhecimento 
que apenas a pessoa tem e que é difícil de explicar a outra 
pessoa. Pode ser composto por: 

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 uma habilidade cognitiva 
(compreensão da leitura, resolução de problemas, analisar, 
visualizar ideias, etc.) que permite acessar a outro problema mais 
complexo ou resolver problemas novos. 

A intuição e a imaginação são dois dos ingredientes mais 
relevantes para a geração desse tipo de conhecimento, pois o 
mesmo é um produto da interação entre indivíduos ou grupos, 
no contexto das redes de relações e cadeias de eventos que 
influenciam suas tarefas cotidianas, que são, por sua vez, 
influenciadas pela percepção e pela ação desses atores. 
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O conhecimento tácito, por sua vez, pode ser dividido nas 
dimensões técnica e cognitiva. 

• A dimensão técnica é aquela traduzida através da 
expressão know-how. 
• A dimensão cognitiva inclui os modelos mentais, crenças, 
valores, esquemas e percepções que influenciam o modo de 
pensar e agir dos atores, o que, em última instância, reflete a 
imagem do “que é” a realidade e do “que deve ser” o futuro. 
 

A principal característica da transmissão do conhecimento tácito 
é que seu acesso é impossível sem a interação direta e pessoal 
com os atores que o possuem, pois sua transferência depende 
principalmente do esforço criativo para expressá-lo através de 
imagens verbais, metáforas, símbolos heurísticos e analogias. 

Sua aplicação ocorre principalmente através da prática, 
relacionada às diferentes comunidades de conhecimento de 
tipo: informal, interativa e grupal. 

Em seguida, temos o conhecimento técnico ou explícito, que 
inclui todo o conhecimento que pode ser estruturado, 
armazenado e distribuído, por meio de expressões gramaticais, 
matemática, especificações, tutoriais, procedimentos, manuais, 
informações armazenadas, etc. … Tal conhecimento pode ser 
facilmente transmitido de um indivíduo para outro e domina na 
tradição filosófica ocidental. 

• O conhecimento explícito inclui aquele que pode ser 
articulado, codificado e armazenado em algum tipo de meio, 
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enquanto o conhecimento tácito é aquele que só é obtido com 
a experiência e que se comunica de forma indireta. 

A Mentoria é uma disciplina com identidade própria, pois 
desenvolve o método que possibilita integrar as duas posições 
epistemológicas, no modo de ação profissional dos Mentores, 
que se expressa no método pelo qual o Mentor e o Mentee 
buscam alcançar o objetivo proposto para as interações de 
Mentoria, apoiados nos teoremas, categorias e princípios da 
Mentoria, que são sintetizados ao traduzir o conhecimento 
implícito do Mentor em conhecimento explícito para o Mentee.  
 

A Mentoria transforma o conhecimento 
tácito em conhecimento explícito  
 
A Mentoria parte do conhecimento tácito de um determinado 
indivíduo, de uma heurística que se constitui em sua arte, técnica 
ou procedimento prático ou informal, para resolver problemas, 
desse modo: 
• Em primeiro lugar, se apoia na socialização (de tácito a 
tácito) que geralmente começa com a criação de um campo de 
interação entre Mentor e Mentee. Este campo permite que um e 
outro compartilhem suas experiências e modelos mentais, 
transferindo assim o conhecimento tácito de uma pessoa para a 
outra.  

• Em segundo lugar, na exteriorização (de tácito a explícito), 
que começa a partir de um diálogo estratégico, com menção de 
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alternativas, apoiadas por metáforas ou analogias apropriadas 
que possibilitam ao Mentor e ao Mentee enunciar o 
conhecimento tácito oculto, difícil de comunicar de outro modo.  

• Em terceiro lugar, na combinação/associação (de explícito 
a explícito), que começa com a consolidação do conhecimento 
recém-criado pelo Mentor e pelo Mentee, e pelo conhecimento 
existente no Mentee, que se expressa em suas novas 
competências e habilidades, que o enriquecem e se cristalizam 
em uma nova forma de ser – estar, nos diferentes ambientes em 
que atua.  

• E, por último, na interiorização (de explícito a tácito), que 
proalimenta o novo processo vital do Mentee e que se origina, 
se alimenta e se desenvolve ao aprender fazendo. 

Do ponto de vista da Mentoria Organizacional, a Mentoria 
também adquire uma identidade própria, sustentando-se na 
teoria da gestão do conhecimento, proposta por Nonaka e 
Takeuchi em seu livro "A organização criadora do 
conhecimento", que analisa a forma como esse conhecimento é 
criado através da conversão entre o conhecimento tácito e 
explícito.  

Segundo esses autores, as organizações criadoras de 
conhecimento assumem três funções:  

• gerar novo conhecimento,  

• difundi-lo na empresa,  
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• e incorporar o aprendizado às novas tendências do 
mercado, sejam elas tecnológicas ou de consumo. 

Os autores propõem que através de um processo que se 
desenvolve em espiral, o conhecimento criado por cada pessoa 
se torna um conhecimento organizacional, que permitirá à 
empresa ser mais eficiente e ágil na tomada de decisões, 
conseguindo reduzir a incerteza.  

Em síntese 
 
O conhecimento será transmitido na forma de conhecimento 
explícito através das novas gerações, que por sua vez, agregarão 
conhecimento tácito e desta forma, a organização continuará 
agregando seu conhecimento ao longo do tempo. Sem dúvida, 
uma das chaves da disciplina da Mentoria está em cristalizar o 
conhecimento tácito em conhecimento explícito para sua 
transmissão.   

Por tudo o que foi dito, a Mentoria é uma disciplina com 
identidade própria, que não pode ser confundida com outras 
disciplinas que apoiam o Ser Humano e seu desenvolvimento, 
que lhe são complementares, como o coaching, a consultoria, a 
docência, etc., que têm sua própria epistemologia, heurística e 
metodologia.   
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PILARES 
EPISTEMOLÓGICOS DA 
MENTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
“Minhas paixões têm a ver com ser capaz de mudar as coisas”. 
                                                                        Madeleine Albright   
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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 sentido da Mentoria, se torna 
imprescindível fazer referência aos seus pilares epistemológicos, 
(epistemologia: parte da filosofia que estuda os princípios, 
fundamentos, extensão e métodos do conhecimento humano), a 
partir dos quais se exerce a atividade profissional de um Mentor.  
 

Perguntas para reflexão: 
1. O saber fazer é resultado de um aprendizado próprio dos 

processos construtivos internos, auto estruturantes? … Por 
quê? 

2. O aprendizado é um processo de (re)construção do 
conhecimento cultural? … Por quê? 

3. O aprendizado de conteúdos procedimentais é facilitado 
graças à interação com os Mentores? … Por quê? 

4. O aprendizado de conteúdos declarativos implica um 
processo de reorganização interna de esquemas? … Por 
quê? 

5. O aprendizado do Mentee ocorre quando o que ele já sabe 
fazer entra em conflito com o que ele deveria saber fazer? 
… Por quê? 

As estratégias de aprendizado nas quais a Mentoria se apoia:  
6. São instrumentos socioculturais aprendidos em contextos 

de interação com alguém que sabe mais? … Por quê? 
7. Buscam o aprendizado e a solução de problemas 

específicos? … Por quê? 
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8. Podem incluir várias técnicas, operações ou atividades 
específicas? … Por quê? 

 

Do “saber o quê” ao “saber como” 
 
A Mentoria é um caminho de aprendizado significativo, pelo qual 
se deslocam o Mentor e o Mentee, em um processo de 
aprendizado mútuo, que vai do SABER O QUÊ, (competência 
referente ao conhecimento de dados, fatos, conceitos e princípios) 
ao SABER CÓMO, (execução de procedimentos, estratégias, 
técnicas, habilidades, competências, métodos, etc.), antes da 
incorporação consciente de conteúdos atitudinais (construtos que 
mediam nossas ações e que são compostos por três elementos 
básicos: um componente cognitivo, um componente afetivo e um 
componente comportamental), o que requer o suporte de alguns 
pilares epistemológicos que se fundamentam no postulado: 
“Ensinar a pensar e agir sobre conteúdos significativos e 
contextualizados, para a solução de determinadas situações-
problema”. 
 
Os pilares epistemológicos da Mentoria, como processo em 
função de desenvolver o aprendizado de conteúdos atitudinais e 
procedimentais, por parte do Mentee, são essencialmente dois: 

1. Aprendizado significativo e construtivista, para a 
articulação teoria – prática, por parte do Mentee, 

2. Aprendizado baseado na descoberta significativa para a 
formulação e resolução de situações-problema do 
Mentee, a partir do desenvolvimento de novas 
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competências e habilidades biopsicossociais e laborais. 

 
Primeiro pilar 
 
Aprendizado significativo e construtivista, para a 
articulação teoria – prática, por parte do Mentee 
O aprendizado significativo é um aprendizado com sentido. No 
caso da Mentoria, esse aprendizado se concentra em conteúdos 
procedimentais, que vão além do “saber o quê”, que é do tipo 
declarativo e teórico. A Mentoria é aplicada em cruzar a ponte 
que possibilita transitar até o "conhecimento procedimental", 
que é do tipo prático. 
Basicamente, se refere ao uso dos conhecimentos prévios do 
Mentee para construir um novo aprendizado. 
As teorias construtivistas têm suas raízes em Piaget e se 
concentram no caráter ativo do aprendiz, que interage com o 
ambiente, seja sozinho ou com outros; o aprendizado é a 
construção e reorganização qualitativa das estruturas do 
conhecimento resultantes.  
Ao considerar os processos de aprendizado e desenvolvimento 
como uma construção epistêmica, Piaget situou seu trabalho em 
uma tradição que se estendia de Kant a Descartes. Kant, o 
"construtivista por excelência", propôs que o espaço, o tempo, a 
causalidade e o objeto são formas que a mente humana traz 
para sua experiência com o mundo.  
Kant acreditava que nossa experiência do mundo como objetivo 
e certo — espacial e temporal — com objetos que interagem 
causalmente — é constituída através da aplicação da mente 
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dessas estruturas cognitivas a impressões sensoriais básicas 
(para usar termos mais modernos). Como condições 
transcendentais da possibilidade de qualquer experiência, 
trazem necessidade à nossa experiência do mundo.  
Segundo o teórico americano David Ausubel, o aprendizado 
significativo é um tipo de aprendizado em que o aluno associa 
novas informações com as que já possui; reajustando e 
reconstruindo ambas as informações neste processo. 
A Mentoria se apoia nessa tipologia e metodologia denominada 
“significativa”, que pode ser definida como aquela que permite 
ao Mentee construir seu próprio aprendizado além de dar-lhe 
significado.  
Em outras palavras, o aprendizado significativo não se esquece 
e se mantém nas capacidades do Mentee, como ponto de 
partida, para posteriormente dar lugar ao aprendizado 
construtivista, que parte do fato de que o Mentee constrói seu 
novo conhecimento agregando-o aos ensinamentos adquiridos 
anteriormente. Este tipo de aprendizado requer uma 
contextualização com tarefas culturalmente significativas, com 
as quais o Mentee aprende a resolver problemas com sentido. 
Graficamente podemos sintetizar este pilar epistemológico, 
assim: 
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A Mentoria assume que “a educação é uma parte essencial da vida, 
um componente da prática social, que nos permite não apenas 
preservar o conhecimento, mas também reproduzi-lo”, com 
ênfase no saber fazer ou no saber procedimental. 
 
Daí, se apoia no aprendizado significativo, que “deve contemplar 
a engrenagem lógica dos novos conhecimentos ou matéria a ser 
transmitida com os conceitos, ideias e representações já formados 
nas estruturas cognitivas” do Mentee.  
 
E, por isso, reconhece a teoria do processamento da informação 
“como um conjunto de modelos psicológicos que o ser humano 
concebe como um processador ativo dos estímulos (informações 
ou “inputs”) que obtém de seu ambiente”. 
 
Para a Mentoria, assim como para Vygotsky, Leontiev, Luria e 
outros, a cognição “é um fenômeno social complexo… distribuído 

A Mentoria se constitui em uma 
prática social e socializadora

O exercício da Mentoria requer 
domínio do aprendizado verbal 

significativo

O exercício da Mentoria se apoia 
nas teorias do processamento 

humano das informações

O exercício da Mentoria reforça a 
teoria sociocultural do 

desenvolvimento e do aprendizado

Aprendizado 
significativo e 
construtivista
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– estendido, não dividido entre – mente, corpo, atividade e 
ambientes culturalmente organizados (os quais incluem outros 
atores)". Além disso, o aprendizado é:  

a) “uma parte integrante da prática social generativa no 
mundo vivido”,  

b) o resultado da “participação guiada” ou “participação 
legítima periférica”. 

 
 “A compreensão se desenvolve através do uso contínuo e 
situado” que envolve:  

1) “Negociações sociais complexas”, que nascem do mundo 
das percepções, incubadas nas crenças mais profundas. 

2) Que “o aprendizado e a cognição... estão 
fundamentalmente situados” na atividade, no contexto e 
na cultura.  

3) A promoção de aprendizados significativos. 
4) “A endoculturação”: ou seja, aprender os jargões, o 

comportamento e as normas de um novo grupo social; 
adotar seu sistema de crenças para se tornar um membro 
da cultura, etc.  

 
Com base no exposto, os Mentees são responsáveis pelo seu 
próprio aprendizado, por uma construção de significados, que é 
realizada gradualmente com o Mentor, para responder às 
necessidades do Mentee de "construir" seu próprio 
conhecimento, através da experiência, com a qual se desempenha 
um papel ativo e participativo.  
 
O princípio educativo associado ao aprendizado significativo 
desenvolvido pela Mentoria enfatiza que o conhecimento é um 
produto da interação social e da cultura.  
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Cada Mentee, de acordo com seu próprio ritmo, constrói 
significados e desenvolve consciência e presença, estratégias, 
métodos, modelos, competências e habilidades, à medida que 
vai aprendendo com o Mentor, tornando próprias as 
informações para a ação, recebidas deste.  

Já que o Mentee possui conhecimentos prévios ou conceitos de 
ancoragem pertinentes, o processo é realizado com sucesso 
quando um novo conhecimento ou informação está relacionado 
à estrutura cognitiva do Mentee, de forma não arbitrária e 
substantiva ou não literal, de modo que se constitua um 
verdadeiro processo de desenvolvimento pelo qual: 

a) Mentor e Mentee constroem uma rede, uma estrutura, 
que vai do conceitual ao prático em cada situação-
objetivo da Mentoria. 

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

c) O Mentor trabalha a partir do significado lógico, através 
de estratégias, modelos e métodos adequados para o 
desenvolvimento de novas competências e habilidades no 
Mentee. 

d) As novas informações estão relacionadas com aquelas já 
existentes na estrutura cognitiva do Mentee, de forma 
substantiva, não arbitrária nem literal, para elaborar novas 
estratégias, métodos, modelos de ação, etc. 

e) O Mentee trabalha a partir da significação prática de seus 
novos conhecimentos, traduzindo-os em ações – 
resultados, de suas novas competências e habilidades. 

Dadas essas condições, como elementos de entrada, Mentor e 
Mentee passam pelas três etapas do processo de aprendizado 
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significativo, desse modo: 
 
Fase inicial: 
 
Entre os fatores afetivos que desempenham um papel importante 
para a Mentoria estão: a vontade de aprender do Mentee, seus 
objetivos pessoais, expectativas, autoconhecimento e, claro, a 
busca por novas competências e habilidades para interagir de 
forma propositiva nos diferentes ambientes que constituem sua 
realidade vital. 

Então, dadas as condições anteriores, a partir do conhecimento 
explícito do Mentor, uma nova informação “se conecta” com um 
conceito relevante pré-existente na estrutura cognitiva do 
Mentee.  

A partir dessa informação, o Mentee (des)constrói e (re)constrói a 
forma de produzir seus resultados e, gradualmente, vai gerando 
um novo panorama global e novas representações, que superam 
sua experiência prévia e o mobilizam para o desenvolvimento de 
novas competências e habilidades, que vão sendo demonstradas 
pelo Mentor. 

Esta fase do pilar implica que cada Mentee aprende de diferentes 
formas, o que exige que o Mentor desenvolva estratégias 
metodológicas específicas que estimulem potencialidades, 
otimizem recursos e propiciem ao Mentee confiança em suas 
próprias habilidades para se comunicar, aprender a aprender e 
desenvolver novas competências e habilidades. 
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Fase intermediária: 

A Mentoria é concebida como um contínuo, onde a transmissão 
do Mentor para o Mentee é gradual, ao invés de imediata, e às 
vezes com sobreposições, que vão do abstrato demais até a 
concretização, que nasce da aplicação significativa e conexa do 
que foi aprendido, no cotidiano da vida prática, dia a dia.  

O Mentee começa a encontrar relações e semelhanças entre as 
partes isoladas próprias de seus processos de competência (e na 
realização de novos comportamentos) e chega, através das fases 
elaborativas e organizacionais que seu Mentor lhe ensina, a 
configurar novos esquemas e mapas cognitivos, os quais de forma 
progressiva vai traduzindo em novas competências e habilidades 
para enfrentar suas realidades.  

Fase final: 

O Mentee vai traduzindo o conhecimento adquirido, 
processando-o como novas estratégias, métodos, modelos, 
competências e habilidades, que vai aplicando a novas situações 
e contextos para validar, frente aos resultados, que seus novos 
comportamentos trazem resultados inéditos e muito diferentes, 
cada vez de forma mais autônoma ou automática. 

Isso implica que novas ideias, conceitos e práticas podem ser 
aprendidos de forma significativa à medida que outras ideias, 
conceitos ou práticas relevantes estejam adequadamente claros e 
disponíveis na estrutura cognitivo-operacional do Mentee, que vai 
aplicando-os a novos contextos, enquanto vai traduzindo-os em 
conhecimento implícito. 
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É assim que o aprendizado construtivista e o seu ensino implica 
um processo construtivo interno de reorganização de esquemas, 
tornando-o subjetivo e pessoal, graças à mediação ou interação 
Mentor - Mentee, uma vez que este é um processo social e 
cooperativo, para a (re)construção do conhecimento cultural, 
através do uso de materiais de aprendizado significativos que 
facilitem a construção de "pontes cognitivas" entre o 
conhecimento novo e o familiar, para depois traduzi-los em ações 
que produzam resultados observáveis, tangíveis e mensuráveis… 
 

Segundo pilar 
 
O aprendizado baseado em situações-problema 
(ABP): uma metodologia baseada na vida real. 
 

Gladys Vargas Beltrániii, especialista em avaliação, nos presenteia 
com uma síntese maravilhosa, que tomamos na íntegra para 
explicar esse pilar.  
 
O aprendizado baseado em situações-problema é uma 
metodologia que permite desenvolver a capacidade do Mentee 
para resolver situações da vida real a partir da aplicação de 
funções cognitivas, do desenvolvimento de atitudes e da 
apropriação do conhecimento. 
 
O que se procura com o ABP? 
 
No aprendizado baseado em situações-problema, se trabalha a 
partir da abordagem de um problema, o que leva os Mentees a 
gerar conflitos cognitivos, procurar soluções para a situação, a 
detecção de necessidades em seu aprendizado que permitam 
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resolvê-la, a pesquisa em torno do problema, a sua análise e 
finalmente a sua resolução, o que leva a um aprendizado 
significativo que leva ao desenvolvimento de competências 
acadêmicas e profissionais. 
 
Bases do ABP 
 
O aprendizado baseado em situações-problema parte 
principalmente do construtivismo e da ideia de que aprender 
implica um processo de construção do conhecimento que só se 
consegue fazendo, aplicando, detectando o erro e corrigindo, ao 
contrário dos modelos passivos que se limitam ao 
transmissionismo e à repetição.  
 
O aprendizado baseado em situações-problema surgiu no Canadá 
e depois passou para a Europa, procurando sobretudo o 
fortalecimento dos processos de formação dos médicos em sua 
graduação, estabelecendo que os médicos docentes, na qualidade 
de Mentores de novos médicos, precisavam de uma vocação para 
a transferência, e atitude positiva e investigativa, com alto 
conhecimento no desenvolvimento das funções cognitivas e 
sobretudo com carisma para se conectar com as necessidades de 
seus Mentees. 
 
Vantagens do ABP 
 
O aprendizado baseado em situações-problema leva os Mentees 
à prática reflexiva, que lhes permite desenvolver habilidades de 
multiperspectiva, pensamento sistêmico, reflexão crítica e 
metacognição.  
 
O aprendizado baseado em situações-problema desenvolve de 
forma excepcional nos Mentees a capacidade de gerir o 
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conhecimento; isso permite que eles sejam capazes de selecionar 
e organizar informações, classificá-las cognitivamente, fazer uso 
das que sejam pertinentes para resolver as situações-problema, 
entre outras funções cognitivas.  
 
Por fim, o aprendizado baseado em situações-problema 
desenvolve nos Mentees a capacidade de se adaptar às mudanças, 
ser flexíveis, proativos, aumentar o nível de tolerância à frustração 
e à fadiga, entre outras vantagens.  
 
Mentoria e ABP 
 
Para a aplicação do ABP, o Mentor deve:  

1) Levar em consideração que cada situação deve ser situada, 
ou seja, contextualizada de acordo com a realidade do 
Mentee e seus campos de atuação;  

2) Devem ser elaboradas situações motivacionais para o 
Mentee; cada problema deve partir de um objetivo de 
aprendizado; a ideia é que o Mentor incentive no Mentee 
a tomada de decisões e gestão de informações; e em cada 
interação Mentor – Mentee, os processos de pesquisa 
devem ser fortalecidos e devem necessariamente levar a 
diferentes caminhos para dar uma resposta ao problema.  

3) O Mentor deve pensar de forma cuidadosa sobre os 
caminhos que o Mentee pode implementar para dar 
soluções a situações-problema, as ferramentas de apoio 
que serão fornecidas e, sobretudo, os critérios de avaliação 
do diagnóstico, do formativo e do somativo. 
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Habilidades exigidas de um Mentor para 
aplicar os pilares epistemológicos da 
Mentoria 

 
Já ficou claro para nós que o processo de Mentoria é, em essência,  
um processo de acompanhamento do Mentee no aprendizado de 
conteúdos procedimentais (o como) de uma tarefa, arte, ofício ou 
solução de situações-problema a eles associadas, o que exige do 
Mentor o domínio de estratégias de elaboração, de 
procedimentos, estratégias, técnicas, habilidades e competências, 
para que em sua relação com o Mentee possa, através de 
estratégias de integração, desenvolver sua capacidade de 
relacionar e incorporar em seu aprendizado prévio o que recebe 
em sua interação com o Mentor, para a produção de novos 
resultados que espera no dia-a-dia.  
 
 

Pilares epistemológicos e habilidades 
exigidas de um Mentor 

 
Considerando que “a experiência não é o que acontece a um 
indivíduo, mas o que o indivíduo faz com o que lhe acontece”, 
reiteramos que a Mentoria é uma disciplina que, para o exercício 
profissional de seu propósito, se apoia essencialmente em dois 
pilares epistemológicos: 

1. No aprendizado significativo e construtivista para a 
articulação teoria – prática, por parte do Mentee e 
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2. No aprendizado baseado em situações-problema (ABP): 
uma metodologia baseada na vida real. 

  
E o Mentor, para desenvolver adequadamente esses dois pilares, 
em sua interação com o Mentee, precisa desenvolver nove 
habilidades que podemos sintetizar da seguinte forma: 
 

 
 
Vamos desenvolver brevemente cada uma dessas habilidades: 

1) Habilidades Indagativas: Albert Einstein dizia: “Se eu 
tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida 
dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 
minutos determinando 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 saiba indagar. 

 

Indagativas
Assimilação e 
retenção das 
informações

Organizacionais

Inventivas e 
criativas Analíticas Tomada de 

decisões

Comunicação Sociais Metacognitivas e 
autorreguladoras
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A qualidade de nossas vidas é determinada pela qualidade de 
nosso pensamento. A qualidade de nosso pensamento, por sua 
vez, é determinada pela qualidade de nossas perguntas, já que as 
perguntas são a maquinaria, a força que impulsiona o 
pensamento. 
 
Sem as perguntas essenciais, muitas vezes não conseguimos focar 
nosso pensamento no que é significativo e substancial.  
 
O trabalho eficaz de um Mentor consiste em fazer perguntas 
profundas que são apresentadas em conversas amplamente 
estratégicas, sobre questões ou situações, com seu Mentee. 
 
Questionar em uma mente viva nunca acaba, as perguntas 
transformam, as perguntas geram mais perguntas, estimulam 
novas formas de pensar, novos caminhos a seguir. Enquanto nos 
perguntamos, analisamos, avaliamos e melhoramos nosso 
pensamento. 
 
Descobrir a pergunta certa equivale à arte de buscar novas 
possibilidades com quem se vê frente à pergunta.  
 
A pergunta tem que capturar o Mentee onde ele está, para gerar 
mais energia, para ir mais fundo em sua situação-problema, e 
então a ação fluirá dessa energia. 
 
As perguntas mais energizantes são aquelas que envolvem os 
valores, esperanças e ideais das pessoas, ao mesmo tempo em 
que afastam a pergunta da abordagem da situação-problema 
para levá-la a uma abordagem da possibilidade de uma solução. 
Uma pergunta poderosa do Mentor para o Mentee:  

• Gera, nele, curiosidade; 
• Estimula conversas reflexivas; 
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• Traz à tona suposições subjacentes; 
• Convida à criatividade e a novas possibilidades; 
• Gera energia e progresso; 
• Mobiliza canais de atenção e focos de pesquisa; 
• Fornece "recursos" (pretextos, textos e contextos) para a 

interação; 
• Aborda significados profundos; 
• E… evoca mais perguntas. 

 
 

2) Habilidades para a assimilação e retenção das 
informações: O Mentor, em segundo lugar, é um 
especialista em escutar para compreender a verdadeira 
situação do seu Mentee. Ele bem sabe que o diálogo exige 
uma atitude silenciosa de escuta atenta. 
 

Krishnamurti afirmou: “Escutar é um ato de silêncio”. Enquanto 
não silenciarmos nosso diálogo interno e prestarmos atenção ao 
nosso interlocutor, não aprenderemos a escutar. Só uma atitude 
de escuta atenta torna fecunda a palavra que podemos dar ao 
nosso interlocutor. 
 
É difícil poder dizer algo que seja válido para o outro se não 
abrirmos bem os ouvidos para escutá-lo. 
 

3) Habilidades Organizacionais. O Mentor deve ter uma 
grande habilidade em saber estabelecer prioridades, 
programar o tempo de forma correta, saber dispor dos 
recursos e conseguir que as coisas mais importantes sejam 
programadas e executadas no prazo. 
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 Sete estratégias para priorizar tarefas laborais    
• Ter uma única lista que contenha todas as tarefas  
• Identificar o que é importante: entenda seus verdadeiros 

objetivos  
• Destacar o que é urgente 
• Priorizar de acordo com a importância e a urgência  
• Evitar prioridades concorrentes  
• Considerar o esforço 
• Revisar constantemente e ser realista 

 
4) Habilidades inventivas e criativas. Se um Mentor deve 

desenvolver algo, é uma mente inquisitiva; raciocinar 
indutivamente, gerar hipóteses e previsões para, a partir 
daí, organizar novas perspectivas, usar analogias, evitar a 
rigidez e aproveitar todos os acontecimentos que cercam 
sua interação com o Mentee 

5) Habilidades analíticas. Estas habilidades estão associadas 
à capacidade do Mentor de coletar informações do 
Mentee e analisá-las a fundo, com o objetivo de detectar 
padrões, gerar modelos, integrar novas informações e 
desenvolver uma atividade crítica, que permita raciocinar 
dedutivamente e avaliar novas ideias e hipóteses de ação 
na interação com o Mentee. 

6) Habilidades na tomada de decisões. Com base em critérios 
específicos, o Mentor identifica alternativas de ação e 
conduz o Mentee pelo caminho das escolhas racionais. 

7) Habilidades de comunicação. Essas habilidades se referem 
à capacidade de elaborar e emitir informações, ideias, 
opiniões e atitudes por parte do Mentor, com o objetivo 
de evitar conflitos interpessoais com o Mentee e assim 
obter sua atenção, focada e motivada, alinhada com os 
resultados por ele esperados. 

8) Habilidades sociais. Aqui estão associados o conjunto de 
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capacidades e competências interpessoais do Mentor, que 
lhe permitem relacionar-se com os Mentees de forma 
adequada, tornando-os capazes de expressar sentimentos, 
opiniões, desejos e necessidades, associados aos 
diferentes contextos ou situações. 

9) Habilidades metacognitivas e reguladoras. A regulação 
metacognitiva permite ao Mentor controlar o aprendizado 
do Mentee, através da expressão prática de suas 
habilidades de planejamento, organização, 
monitoramento, depuração e avaliação ou análise dos 
processos cognitivos, transferidos como aprendizado 
prático, através dos quais se desloca a interação de 
Mentoria.  
Essas habilidades passam pela seleção das estratégias mais 
adequadas para o desenvolvimento de seu Mentee, 
concentrando sua atenção na resolução de suas situações-
problema, determinando sua compreensão e transmissão 
de estratégias, modelos, competências, etc., em função de 
atender às demandas das tarefas e os meios para alcançar 
os objetivos. 

 
Em síntese 

 

O aprendizado ativo por modelagem é uma das estratégias 
básicas da Mentoria, já que o Mentee aprende observando seu 
Mentor, não apenas pela interação deliberada que se estabelece 
para o aprendizado.  
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Âmbito científico:  
No mais estrito dos significados e dos significantes, o modo de 
ação dos Mentores é um exercício profissional, apoiado em uma 
estratégia de aprendizado significativo-desenvolvedor-
transformador, baseado em problemas e objetivos, através do 
qual o Mentor serve de guia e acompanha seu Mentee para 
consolidar seu saber ser - aprendizado atitudinal - ou para 
desenvolver um saber fazer - aprendizado procedimental.  

Esses tipos de aprendizado potencializam, desde o cognitivo, 
afetivo, comportamental e avaliativo, o desenvolvimento de 
técnicas, habilidades, competências e estratégias vitais e laborais, 
para enfrentar de forma bem-sucedida e produtiva, diversos 
aspectos de uma vida, profissão ou ofício. 

 

O aprendizado significativo  
É, segundo o teórico americano David Ausubel, um tipo de 
aprendizado em que o aluno associa novas informações com as 
que já possui; reajustando e reconstruindo ambas as 
informações neste processo. Ou seja, a estrutura dos 
conhecimentos prévios condiciona os novos conhecimentos e 
experiências, e estes, por sua vez, os modificam e reestruturam. 
Este conceito e esta teoria se situam no âmbito da psicologia 
construtivista. 

O aprendizado significativo ocorre quando novas informações se 
conectam com um conceito relevante já existente na estrutura 
cognitiva (isso implica que novas ideias, conceitos e proposições 
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podem ser aprendidos de forma significativa à medida em que 
ideias, conceitos ou proposições relevantes já existentes na 
estrutura cognitiva do aluno sejam claras e estejam disponíveis, 
de tal forma que funcionem como um ponto de ancoragem para 
as primeiras).  

Por sua vez, o novo conhecimento modifica a estrutura cognitiva, 
potencializando os esquemas cognitivos que possibilitam a 
aquisição de novos conhecimentos.  

O aprendizado significativo consiste na combinação dos 
conhecimentos prévios que o indivíduo possui com os novos 
conhecimentos que ele vai adquirindo. Esses dois, ao se 
relacionarem, formam uma conexão. Por exemplo, os processos 
de reflexão e construção de ideias permitem comparar as 
próprias ideias expostas com as dos outros e rever, ao mesmo 
tempo, a sua coerência e lógica, questionando a sua adequação 
para explicar os fenômenos. Esses processos estimulam a 
mudança conceitual e permitem o desenvolvimento do sujeito, 
ou seja, o aprendizado significativo. 

 

O aprendizado desenvolvedor  
É aquele que garante no indivíduo a apropriação ativa e criadora 
da cultura, promovendo o desenvolvimento do seu 
autoaperfeiçoamento constante, da sua autonomia e 
autodeterminação, em estreita conexão com os processos 
necessários de socialização, compromisso e responsabilidade 
social. 
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O aprendizado transformador  
Está relacionado às três dimensões envolvidas na transformação 
de um ser humano, do psicológico, das convicções e dos 
comportamentos. 
a. Dimensão Psicológica: Não se deixar levar pelo que a 

sociedade ou a cultura ditam e manter-se firme no que se é, 
no que se pensa e no que se sente. Os Mentees devem criar 
seus próprios significados e interpretações. 

b. Dimensão das Convicções: Os Mentees transformam suas 
crenças e valores pessoais, mudam seus conhecimentos com 
base em sua experiência pessoal. 

c. Dimensão dos comportamentos: A experiência de 
aprendizado pessoal do Mentee transforma seu 
comportamento e influencia em suas ações. 

 

O aprendizado baseado em problemas   
É uma técnica didática que se caracteriza por promover o 
aprendizado autodidata e o pensamento crítico voltado para a 
resolução de problemas... é uma técnica didática que permite 
que os alunos participem constantemente na aquisição de seu 
conhecimento. 
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O MODO DE AÇÃO 
PROFISSIONAL DOS 
MENTORES 
 
 
 
 
 
“Ascender à nossa humanidade é aceitar de uma vez por todas 
que é da nossa essência humana compartilhar com toda a vida, a 
nossa vida. É o caminho do serviço. E servir é o sentido de viver”. 
                                                             Jorge Iván Carvajal Posada.   
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"O verdadeiro mistério não é o invisível, mas aquilo que se vê". 
Oscar Wilde 
 

‘’Toda disciplina se distingue por seu método. A metodologia de 
uma disciplina explica ou descreve como se consegue o que se 
pretende conseguir’’. 
 
As diferentes abordagens dos processos de ajuda diferem em sua 
epistemologia, teleologia, metodologia operacional e paradigma 
orientador. Os profissionais das disciplinas voltadas para os 
processos de acompanhamento e ajuda a pessoas e organizações 
trabalham tanto a partir do paradigma do engendramento quanto 
da transferência.  
 
Por exemplo, a partir do paradigma do engendramento, se busca 
um resultado autogerido, que surge do conhecimento e da 
experiência pessoal; enquanto que a partir do paradigma da 
transferência se promove um resultado subordinado, que exige 
um conhecimento e experiência prévios de quem apoia o 
processo e assimilação-processamento de quem é ajudado. 
 

Perguntas para reflexão: 
 
Duas disciplinas irmãs são a Mentoria e o Coaching; muitas 
pessoas tendem a confundi-las ou concebê-las como sinônimas, 
embora cada uma delas tenha uma identidade própria e, portanto, 
precisam ser diferenciadas.  
 
Vamos refletir um pouco sobre elas e seus diferenciais, na hora de 
definir cada uma como profissão. 
 

1. Coaches e Mentores se diferenciam em sua abordagem 
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epistemológica: em qual abordagem cada um se 
concentra?   

• conhecimento explícito-técnico-impessoal… 
• conhecimento implícito-tácito-pessoal… 

 
2. Coaches e Mentores se diferenciam em sua abordagem na 

hora de estabelecer o propósito (teleologia) de suas 
interações: qual é a abordagem teleológica de cada um? 

• transferir conhecimento do que ajuda para o 
ajudado… 

• engendrar conhecimento no, do e para o ajudado 
em si mesmo… 
 

3. Coaches e Mentores se diferenciam em sua metodologia 
operacional.  

• De qual deles é própria a metodologia operacional 
de abordagem com transferência (diretiva)? 

• E de qual é a abordagem sem transferência (não 
diretiva)? 
 

4. Qual é o paradigma que rege a atuação dos Coaches e 
qual é o dos Mentores?  
 

5. E o que isso tem a ver com a coerência, eficiência e ética 
de cada uma das duas disciplinas profissionais? 

 

QUEM É O MENTOR? 
 
‘’Gosto de valorizar todos os meus sentimentos; gosto de 
estimar todas as minhas ideias, as loucas e as sensatas; gosto 
de conhecer todas as minhas tendências, as carinhosas e as 
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agressivas... Não que eu vá colocar todas em prática, mas 
quanto mais consciente eu estiver delas, melhor eu posso 
funcionar’’. Carl Rogers 

 
Em essência, um Mentor é um ser humano que, dada a sua 
própria experiência e trajetória de vida, e pela sua capacidade 
de responder mais ao ''como'' do que ao ''porquê'', decide 
tornar-se um guia e acompanhante, que de forma diretiva, com 
a transferência do seu conhecimento técnico especializado, 
intervém como despertador da consciência* de seu Mentee, de 
forma a potencializar as capacidades, competências e 
habilidades de seu Mentee, enquanto mobiliza sua liberdade 
para perturbar o sistema estabelecido nos limites, para que 
possa viver da abundância que nasce da exploração do mundo 
das possibilidades. 
 

*‘’Dizer consciência equivale a dizer estar desperto, que nada mais 
é do que captar relaxadamente a realidade interior e do ambiente. 
Aprenda a olhar, ver, compreender e sentir. A consciência é como 
um alvo. É fundamental o "de onde" se olha, pois disso dependerá 
a realidade abordada e compreendida. Às vezes não é fácil entrar 
em contato consigo mesmo e perceber o que você realmente está 
vivenciando’’. 
 

A autoridade moral, o ponto de partida. 
 

Ninguém se torna consciente sem relações. Sigmund Freud 
 
A autoridade moral se refere ao status conquistado por um ser 
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humano que não expressa contradição entre o que diz e o que faz.  
 
A autoridade moral é conquistada como consequência dos 
resultados, coerentemente demonstráveis, de um agir responsável 
em consciência, coerência e legitimidade. "Aqueles que buscam a 
autoridade moral simplesmente se recusam a agir de maneiras 
que não são consideradas legítimas e moralmente defensáveis”. 
 
 
A autoridade moral do Mentor vem do próprio fato de que ele fala 
do aprendizado causal que obteve ao longo de sua trajetória de 
vida, ou seja, do que passou e dos resultados obtidos. Ou seja, do 
conhecimento adquirido por experiência própria, de causalidades 
e intencionalidades na hora de produzir resultados e a partir daí,  
ele acompanha e orienta, construindo mapas com seu Mentee, 
para tornar mais fácil para ele percorrer os territórios 
ecossistêmicos que ele deve percorrer e assim, acelerar sua curva 
de aprendizado. 
 
O Mentor sabe que cada vez que empreendeu novos caminhos, 
deparou-se com uma série de possibilidades, que o levaram a 
inícios bifásicos, nos quais se verificou que havia uma perfeita 
simetria entre o interno e o externo na hora de produzir 
resultados. Daí, muitas vezes, deparou-se com o fato de que seus 
modos de ação acabaram sendo disfuncionais, rígidos e 
redundantes em relação à realidade. 
 

O comportamento disfuncional é uma reação que a pessoa 
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acredita ser apropriada para determinada situação; assim, o 
Mentor conseguiu evidenciar que "o problema existe justamente 
em virtude do que foi feito para tentar resolvê-lo". 
 

Quando o Mentor constatou que a solução tentada acabou sendo 
disfuncional para ele, e a substituiu por uma solução funcional, 
entendeu a chave para estudar as “armadilhas” – mentais, 
emocionais, relacionais – em que o ser humano incorre. Ao mesmo 
tempo, criou espaço em seu interior para determinar os estímulos 
estratégicos da mudança, "conhecendo os problemas através de 
sua solução".  
 

Desta posição, nasce sua autoridade moral para atuar com o 
Mentee. 

 

As características de um Mentor: 
 

Um Mentor é um ser humano que, a partir da visão de mundo que 
nasce no paradigma participativo, acredita nos processos de 
criação da realidade, mais do que em realidades fixas e objetivas. 
 

1) Por isso, de sua experiência, o Mentor extrai lições do que 
viveu e as transforma em mapas de territórios para 
caminhar e descobrir para os outros, das possibilidades 
ilimitadas que surgem de uma dança conversacional com 
aqueles com quem generosamente os compartilha, se 
estiverem dispostos a passar por esses cenários. O Mentor 
busca que o Mentee esteja plenamente presente na 
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exploração de significados e propósitos, geradores de seu 
papel participativo na criação de seu próprio futuro, como 
um fluxo de possibilidades. 

2) O Mentor é um farol e um guia que, com a mente de 
principiante, sabe que a realidade se recria 
constantemente, em uma dança de movimento inexorável, 
e por isso cuida e apoia o Mentee no processo de 
desenvolvimento do seu potencial de aprendizado e no 
desdobramento de suas habilidades e competências, de 
acordo com seus interesses específicos, através de uma 
relação colaborativa, que o ajuda a tomar decisões mais 
bem informadas e agir de forma proativa e produtiva, para 
alcançar objetivos imediatos e futuros. 

3) Chamamos de Mentor a pessoa que, com base em sua 
própria experiência, sabe que a mudança ocorre e que o 
presente reverte o passado, ao mesmo tempo em que o 
presente abre caminho para o futuro e, portanto, decide 
ajudar, guiar e iluminar o caminho dos outros, no 
profissional, formativo e pessoal, para alimentar o 
conhecimento e promover a ação pela compreensão.  

4) Um Mentor é um ser humano que conhece e compreende 
a estrutura do diálogo estratégico com menção de 
alternativas e, a partir dessa compreensão, guia seu 
Mentee a uma nova forma de "sentir" sobre a situação-
problema e a 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 
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necessário prosseguir para uma redefinição da própria 
mudança e da situação em evolução. 

 

O que faz um Mentor? 
 
Partindo do postulado, “se conhece mudando”, podemos 
estabelecer algumas das ações comportamentais de um Mentor. 

 
1) Um Mentor vê as coisas em e através da totalidade, por 

isso sabe que toda generalização nada mais é do que 
uma armadilha categórica, e por isso concebe a vida 
como algo que está em constante desdobramento, ou 
seja, como um processo de transformação sem fim. 
 

2) Um Mentor assume a perspectiva do futuro incessante, a 
partir das revelações e compreensões que surgem de sua 
própria vida e de seu crescimento psicológico, emocional 
e espiritual, possibilitando experiências, aplicáveis de 
forma concreta, como oportunidades de aprendizado, ao 
contexto do Mentee e não como modelos teóricos ou 
exemplos de possíveis ideais conceituais. 
 

3) Um Mentor avalia as possibilidades e explora com os 
Mentees caminhos que permitam avançar, desde a 
admiração, o fascínio, a surpresa e a emoção, até o 
desdobramento do próprio ser - sentir - fazer - estar do 
Mentee. 
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4) Um Mentor oferece acompanhamento ao Mentee, 
mobilizando sua consciência em torno do poder das 
novas possibilidades, a partir do desenvolvimento de 
suas habilidades funcionais, transversais ou de 
integração, e de uma visão e implementação estratégicas, 
que aceleram sua curva de aprendizado e sua preparação 
para agir com sucesso nos contextos que enfrenta. 

 
5) Um Mentor fornece ao Mentee recursos que o equipam 

para tomar as rédeas de sua vida, tomar suas próprias 
decisões e realizar mudanças criativas para uma vida 
muito mais significativa, relevante e participativa, 
mergulhando totalmente na experiência que envolve 
estar em constante transformação. 

 
6) Um Mentor proporciona a seus Mentees diversas formas 

de conhecimento, como o cognitivo, o experiencial, o 
intuitivo, o espiritual e o transpessoal, para gerar 
significados compartilhados e, a partir de um 
entendimento comum, fornecer recursos e chaves para 
uma gestão vital e empresarial de sucesso, nos contextos 
globais e específicos em que atuam. 

 
7) Um Mentor mobiliza com o Mentee oportunidades, 

desafios, portas de projeção e de vida, ao integrar o 
pensar e o sentir, para operar sobre a base de um nível 
superior de consciência, que honra a sabedoria, ao ser 
muito mais expansivo, eficaz e coerente, com uma 
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realidade em constante mudança. 
 

8) Os Mentores, assumindo uma perspectiva estratégica, e 
usando uma lógica não comum de resolução de 
problemas para a situação a ser abordada e o objetivo a 
ser alcançado, desafiam os Mentees a estarem cientes de 
como foram influenciados a acreditar e sentir da forma 
como o fazem, abrindo para eles a possibilidade de uma 
transformação interior, que amplia suas perspectivas. 
Além disso, desafiam a desenvolver uma nova 
maturidade, modelando hábitos de vida e competências 
de liderança transformacional, que dão as boas-vindas a 
um auto-sentido em desenvolvimento. 

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

ser em constante transformação, que sabe que percorreu 
caminhos que lhe proporcionaram uma visão de mundo 
nascida do fluxo da vida, que se desdobrou em um certo nível 
de conhecimento relevante e uma experiência 
significativa, que pode ser colocado a serviço de outros e 
estar disposto a fazê-lo. 

2) Para ser um Mentor, é imprescindível conectar-se com a 
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natureza humana e entrar em sintonia com o futuro dos 
Mentees e seus ambientes, em estado de entrelaçamento 
dinâmico. 

3) Para ser um Mentor é preciso, com a participação proativa do 
Mentee, superar o determinismo que despoja a criatividade, 
a capacidade de admiração e deslumbramento para traduzir 
o conhecimento e a experiência adquirida no abraço à 
incerteza, como fonte geradora de todas as possibilidades.  

4) Para ser um Mentor, é indispensável preparar a consciência 
para exercer a atividade profissional da Mentoria, 
incorporando a metodologia e as ferramentas associadas a 
uma estratégia de aprendizado significativo-desenvolvedor-
transformador, baseado em problemas e objetivos, fonte e 
razão de ser da Mentoria e do modo de ação dos Mentores, 
como estratégia de suporte a este exercício profissional. 

5) Para ser um Mentor, é importante o domínio da paráfrase 
estratégica que nasce de onde (imagem), para onde 
(sistemas) e por onde (energia); os resultados (conquistas) 
são alcançados por parte do Mentee. 

6) O Mentor pode trabalhar na mesma organização, ter 
experiência no contexto organizacional do Mentee ou no 
mesmo campo profissional. 
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O modo de ação profissional do Mentor 
 

Definição:  
 
A forma como um profissional resolve os problemas do objetivo 
de seu trabalho, no objetivo de sua profissão, se denomina 
modo de ação profissional e isso se expressa como “os métodos 
mais gerais que caracterizam como o profissional atua, 
independente de com que trabalha e onde trabalha”. 

Assim, o modo de ação profissional através do qual o Mentor 
atua é denominado Mentoria, e se refere ao "processo relacional 
e interativo de um a um, ou entre um Mentor e uma equipe, 
através do qual se desenvolve o processo de acompanhamento 
e aprendizado ativo, com base na premissa de que os 
participantes - Mentor e Mentee(s) - terão um contato 
razoavelmente frequente e terão tempo suficiente para a 
interação de Mentoria. 

O modo de ação profissional do Mentor está associado à gestão, 
traduzida em experiência, de uma pessoa especialista que 
acompanha outra, que, movida pelo seu desejo de aprendizado 
pragmático, recorre a ela. O Mentor, então, a estimula e 
direciona, através de ações de orientação e guia prático, 
mostrando caminhos possíveis, como faria um conhecedor do 
caminho a percorrer.   

Esse modo de ação profissional do Mentor se expressa através 
do conjunto de processos, métodos e ferramentas de 
aprendizado significativo, que possibilitam a atuação de Mentor 
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e Mentee, com pertinência e relevância, que substitui as crenças 
que nos limitam e desumanizam, para ganhar uma vida plena e 
auto-empoderada que convida, em uma dança criativa, a 
mergulhar em processos de crescimento e transformação de 
competências e habilidades pessoais e organizacionais. 

  

Condições básicas do modo de ação 
profissional de um Mentor 
 
“Muitas palavras nunca são um indício de muita sabedoria”. Tales 
de Mileto. 
 
As condições básicas do modo de ação profissional de um 
Mentor estão associadas às habilidades necessárias para integrar 
conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, aptidões e 
interesses, através da articulação sistêmica de todas elas em um 
saber ser, saber fazer e saber ter, que nascem de sua experiência 
e se integram de forma reflexiva, dialógica, discursiva e 
propositiva, na prática que como sujeito demanda um contexto 
específico. 
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Os comportamentos associados ao modo de 
ação profissional do Mentor: 
 
Partindo dessa referência, os comportamentos associados ao 
modo de atuação profissional do Mentor são, essencialmente, os 
seguintes: 
1) Mente de principiante (acreditar para criar). 
2) Despertador da consciência (de onde, para onde, por 
onde). 
3) Mobilizador que guia do aprendizado à sabedoria (do 
interno ao externo). 
4) Autoconsciência.  
5) Comunicação consciente (mudança, transformação, 
evolução). 

6) Inteligência intrapessoal (autoconhecimento, 
autoavaliação, autogestão) e interpessoal (conhecimento do 
outro, avaliação do outro, gestão com o outro). 
7) Conhecimento especializado na área-motivo da Mentoria. 

8) Capacidade reflexiva, dialógica, discursiva e propositiva, na 
área-motivo do aprendizado ativo, por modelagem, do Mentee. 

9) Presença que observa e acompanha (nível de atenção e 
alerta para os objetivos que movem a ação que produz 
resultados, foco nas informações pertinentes, acuidade mental). 
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Mente de Principiante (Acreditar para criar) 
Uma premissa: os principais obstáculos para alcançar objetivos 
ou projetos, realizar sonhos e desejos profundos, não vêm do 
exterior, mas do próprio mundo interno da pessoa. São suas 
percepções, crenças e atitudes mentais, especialmente aquelas 
que giram em torno de si mesmo, de quem se é, para o que se é 
dotado e o que se pode ou não fazer. 
 

Despertador da Consciência (de onde, para 
onde, por onde) 
Ninguém pode servir de guia para outro em um caminho que ele 
não tenha percorrido anteriormente. Estar presente, para poder 
fazer, é a primeira condição para se tornar um Mentor. Não é 
fácil, às vezes, entrar em contato consigo mesmo e perceber o 
que você realmente se tornou. A consciência é uma linha de base 
do Mentor. O “de onde” é fundamental, pois a partir daí começa 
a realidade abordada e compreendida. 
 

Mobilizador que Guia do Aprendizado à 
Sabedoria (do interno ao externo) 
 
Um Mentor é, essencialmente, um elevador de consciência e 
presença ativa do Mentee.   
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Dizer consciência equivale a dizer estar desperto, que nada mais 
é do que captar relaxadamente a realidade interior e do 
ambiente.  
 
Portanto, para se tornar um Mentor, é preciso aprender a olhar, 
ver, compreender e sentir a realidade, para poder agir a partir 
dela, com autoconsciência, comunicação consciente, inteligência 
interpessoal e intrapessoal, conhecimento especializado e 
presença que observa e acompanha, colocando em jogo toda a 
capacidade reflexiva, dialógica, discursiva e propositiva. 
 

Autoconsciência 
 
Como Stephen R. Covey expressou magistralmente na época, a 
autoconsciência permite se distanciar e examinar até mesmo o 
modo como a pessoa “vê” a si mesma: ver o paradigma de si 
mesmo é fundamental para a eficácia, já que afeta não apenas 
as atitudes e comportamentos, mas também afeta o modo como 
se vê as outras pessoas. Assim, a autoconsciência torna-se o 
mapa da natureza básica da humanidade. 
Enquanto não se levar em conta como vê a si mesmo e como vê 
os outros, não se é capaz de entender como os outros veem e o 
que sentem sobre si mesmos e seu mundo. Sem consciência, se 
projeta suas próprias intenções em seu comportamento e, ao 
mesmo tempo, se considera objetivo. Isso limita 
significativamente seu potencial pessoal e também sua 
capacidade de se relacionar. 
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Comunicação Consciente (mudança, 
transformação, evolução) 
 
Graças à singular capacidade humana da autoconsciência, 
podem examinar seus paradigmas para determinar se são 
baseados na realidade ou em função de condicionamentos, 
crenças e condições. 
Um ser humano se torna um Mentor ao perceber, com uma 
forma de atenção lúcida, com um olhar livre, que torna a vida 
mais simples para o Mentee, portanto, é alguém que como uma 
bússola orienta o caminho para os outros, porque já percorreu 
esse caminho antes, respondendo mais ao como do que ao 
porquê de cada situação. 
 

Inteligência Interpessoal e Intrapessoal 
 
O Mentor não trata tanto de desenvolver processos discursivos 
em busca das causas, mas guia o Mentee para uma observação 
do que está acontecendo nele agora, em cada um dos domínios 
de sua vida e em uma situação específica: aqui e agora, neste 
momento específico, nesta situação, no suspiro do momento 
presente. 
 

Conhecimento Especializado na Área-Motivo da 
Mentoria 
 
Para se tornar um Mentor é necessário ser uma figura que sirva 
como um guia. Alguém que caminha junto ao Mentee e o ajuda 
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a decidir qual caminho seguir. Ou seja, é um acompanhante, com 
vocação para o serviço e voltado para o outro, como um farol. 
 

Capacidade Reflexiva, Dialógica, Discursiva e 
Propositiva 
 
Para se tornar um Mentor, se deve ser um ser humano que, 
fundamentado na crença de que a pessoa cria sua realidade, 
busca coerência em si mesma, no existir, pensar e agir, cuidando 
de suas emoções, mente e relações, para então ser um 
comunicador consciente, que oferece soluções, sem fugir do 
presente e vivendo a realidade como um momento único e 
irrepetível, que exige presença e consciência do que acontece 
neste momento e lugar exatos. 

 

Presença que Observa e Acompanha. 
 
Para ser um Mentor é preciso um aumento da atenção orientada, 
aquela que ajuda o Mentee a ver claramente, como em um tanque 
de águas turvas, ao deixar que suas preocupações repousem e as 
impurezas se depositem no fundo: assim a água se torna 
transparente e o Mentee pode ver o fundo. Em seguida, agir, com 
sua liberdade para viver, questionar, mudar, gerar crises, perturbar 
a ordem confortável e sonolenta que surge do que foi previamente 
estabelecido. 
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Competências do Mentor 
 
Um Mentor une seu modo de ação profissional com a vocação 
de ser um canal desenvolvedor para o sucesso dos outros. Ou 
seja, que vai da sua identidade adquirida (profissão – ocupação 
– ofício), até sua identidade sonhada (ser fonte de inspiração e 
apoio para o desenvolvimento de outras pessoas).  
 
Por esta razão, se conecta com uma alta vibração emocional de 
empatia e respeito com seu Mentee, desdobrando qualidades 
internas de autenticidade, confiança e transparência que 
inspiram, enquanto pratica seu poder conversacional para nutrir 
e agilizar resultados, à medida que compartilha conhecimentos 
empíricos e intuitivos. 
 

E, já que um Mentor conhece, vive e desenvolve as suas ações 
profissionais pelos axiomas a desenvolver no processo de 
Mentoria e é reconhecido pela importância de continuar no seu 
processo evolutivo pessoal, precisa de competências em dois 
níveis: 

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

aprendido. 
 
Com a primeiras, certamente aprenderá com suas experiências e 
com as segundas, encontrará a melhor forma de compartilhar 
suas experiências. 
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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 o mesmo, é 
primeiro atingir o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual 
em relação ao que viveu, para depois poder compartilhar o seu 
aprendizado, afastando-se da vaidade, da dor ou de qualquer 
emoção que possa atrapalhar o processo do Mentee.  

Para isso, deve agir com: 

• sensibilidade humana, 
• auto-observação honesta e integral do processo vivido, 
• novas opções de ação, nascidas da auto-observação, 
• experimentação dessas ações em novos contextos. 

 
a) Sensibilidade Humana 

 
Ao se sensibilizar, é possível extrair da “experiência emocional 
ativa”, o aprendizado de cada vivência e se surpreender com as 
evidências de um solucionador de problemas, disponíveis para 
compartilhar com os outros. 
 

b) Auto-Observação 

Para que ocorra uma mudança real no sentimento e na ação, é 
indispensável que o Mentor viva uma experiência que o faça 
descobrir algo que transforme sua forma de ver as coisas. O 
reconhecimento de ter adotado um ponto de vista diferente 
transforma completamente a realidade que está sob sua própria 
observação.  
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Daí a importância do Mentor estar disposto à auto-
observação, pois é assim que se identificam de forma honesta 
e clara os caminhos e aprendizados neles incorporados, que 
serão transformados, do funcional ou não, em experiências 
das quais surgirão conhecimentos úteis para ser transferidos 
para o Mentee, que se apropriará deles e fará bom uso. 
 

c) Novas Opções de Ação 

As experiências concretas de mudança não são, na maioria dos 
casos, fruto de raciocínios conscientes e atos responsáveis, mas 
de acontecimentos não previstos por quem os vive, que criam 
um efeito de descoberta.  

Por isso, o Mentor reconhece que a mudança real ocorre através 
de acontecimentos e experiências no presente, e não através de 
reminiscências e análises do passado. 

E assumindo que a mudança é um fenômeno constante na 
existência, que não pode ser evitado, ele aceita que as 
estratégias construídas ad hoc, para produzir mudanças 
específicas, funcionam muito melhor do que as abordagens que 
utilizam práticas generalizadas e não específicas. 

 

d) Experimentação dessas Ações em Novos Contextos 

O grande desafio para um Mentor é romper com contextos 
antigos e reconhecer que os seres humanos tendem a aplicar em 
suas vidas esquemas de percepção e de reação redundantes, 
segundo pesquisas de intervenção empírico-experimentais, a 
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situações humanas que necessitam de uma mudança relacional, 
organizacional ou estratégica.  

As soluções adotadas com sucesso mostram que se trata de 
autênticos roteiros de ação ativados por modalidades 
redundantes de percepção da realidade, chamados de "sistemas 
perceptivos-reativos". Funcionam como os sistemas biológicos 
autopoiéticos descobertos por Humberto Maturana, ou seja, 
aquelas dinâmicas que em um sistema vivo se autoalimentam, 
em virtude de seu funcionamento.  

Em outras palavras, se trata de formas de perceber a realidade, 
tanto externa quanto interna, através do filtro de um esquema 
rígido e fechado em si mesmo, que ativa respostas 
psicobiológicas redundantes, não mediadas pela consciência 
nem ativadas pela vontade, mas determinadas de forma 
automática. 

O Mentor se mobiliza então para a experimentação em novos 
contextos e para isso desenvolve uma nova forma de agir, cuja 
sequência é: 
• Presença e consciência sobre as percepções que 

desestabilizam a própria homeostase e a do Mentee. 
• Sensibilidade para identificar as reações não 

conscientes, que ativam novas respostas em si mesmo e 
no Mentee.  

• Descoberta de modos alternativos de ação e elaboração 
cognitiva de novas formas de fazer para alcançar os 
objetivos. 

•  Estar ciente do processo de mudança pessoal. 
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• Aquisição e desenvolvimento de uma capacidade 
consciente de planejar e aplicar as descobertas 
aprendidas às novas situações do Mentee. 

 
Competências do Mentor para transferir, de forma 
prática, para o Mentee 
 
O ponto de partida das competências do Mentor, na hora de 
interagir com o Mentee, parte de: 

• Não dar respostas categóricas a nenhum aspecto, 
preferir estimular a sensibilidade, a observação e a 
experimentar com o aprendido. 

• Entender que todo processo deve ter sempre um início 
bifásico, ou seja, uma simetria entre o interno e o externo, 
entre dentro e fora, buscando a jornada interna para 
ordenar a estrutura que dá forma, orienta a energia e 
concentra os sistemas para alcançar a produção de 
resultados. 

 
Por isso, quando um Mentor se predispõe a interagir com um 
Mentee, as competências que deve dominar estão contidas nos 
cinco pontos essenciais seguintes: 
• Alcançar um relacionamento maduro e em espaços 
de confidencialidade. 
• Construir cenários que guiem à alteração do equilíbrio 
homeostático do Mentee. 
• Oferecer aprendizado significativo – desenvolvedor – 
transformador, baseado em problemas e objetivos.  



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 140 
 

• Ter resultados observáveis e mensuráveis. 
• Aderir ao Código Deontológico da RGM. 

 

Relacionamento Maduro e em Espaços de 
Confidencialidade. 
 
As relações humanas são resultantes do encontro de duas ou 
mais pessoas, e sua qualidade depende do respeito com que se 
trocam opiniões, histórias, piadas e experiências. 
Por isso, o Mentee confiará que o Mentor o apoiará e transferirá 
tudo o que sabe, sem recorrer a comportamentos de 
superioridade. Além disso, criar uma relação de total confiança 
entre o Mentor e o Mentee permitirá alcançar os níveis de 
satisfação e compromisso que alimentarão o processo de 
aprendizado. 
A empatia é outro ingrediente para proteger a relação Mentor - 
Mentee e, a partir daí, entrar no estado de intimidade necessário, 
em que surgirá uma comunicação de centro a centro. 
Então, para cuidar da relação, o Mentor frequentemente se 
pergunta: como o Mentee está se sentindo nessa parte do 
processo? Então se esforçará para desenvolver sua capacidade 
de entender seus sentimentos. 
Por tudo isso, o Mentor promoverá a relação perfeita e criará o 
ambiente ideal para que, além das palavras, frases e conselhos, 
seja construído um espaço de confidencialidade, compreensão e 
proteção, no qual o Mentor se mantenha presente e sempre 
zelando para que seu foco esteja centrado nas necessidades do 
Mentee. 
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Resultados Observáveis e Mensuráveis 
  
O valor da ação da Mentoria é medido pelos resultados 
observáveis e mensuráveis em torno do que, idealmente, o 
Mentee deve alcançar como consequência do processo.  
 
Daí, se trata de especificar o que será medido e como será 
medido, para refletir o verdadeiro conhecimento do que 
acontece com os resultados de um processo de Mentoria. Para 
tal, as variáveis, dimensões e indicadores do processo, da sua 
pertinência e relevância, eficácia interna, impacto, atributos e 
habilidades, devem ser estabelecidos previamente ao início do 
processo. Depois, poder contrastá-los com os deslocamentos 
esperados do Mentee, como resultados tangíveis, ao final do 
processo de Mentoria.  

 
Aderir ao Código Deontológico 
 
E a competência fundamental do Mentor passa pela adesão ao 
código deontológico da RGM. 
  
O termo deontologia profissional se refere ao conjunto de 
princípios e regras éticas que regulam e guiam uma atividade 
profissional. Essas normas determinam os deveres minimamente 
exigidos dos profissionais no exercício de sua atividade. 
 
O termo deontologia vem do grego: deon (Ντέον, o que é 
conveniente, o que é devido) e logia (οίκημα, conhecimento, 
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estudo); o que significa, em termos gerais, o estudo ou ciência 
do que é devido. O objeto de estudo da deontologia são os 
fundamentos do dever e das normas morais. 
 
A ética é um gerador de ações positivas, práticas e vitais para o 
comportamento humano e, como a Mentoria se fundamenta na 
relação entre as pessoas, se fundamenta em um caminho de boa 
conduta. 
 
A ética também está intimamente relacionada à capacidade de 
administrar emoções e pensamentos que levam a tomar 
decisões para, em seguida, realizar ações.  
 
Em síntese 

 
Para se tornar um Mentor é preciso maturidade e integração 
pessoal, que nascem de uma conexão profunda do Mentor com 
a essência do Mentee.  

Quando não há uma conexão profunda com essa essência, o 
processo é vivido a partir da carência, do que falta, ao invés de 
viver da abundância do que já construímos, como base para o 
restante a construir. 

O Mentor é uma pessoa que está disposta a interagir em diversos 
cenários, estabelecendo uma relação de aprendizado mútuo com 
o Mentee, que se enriquece a partir de experiências de vida, de 
oportunidades de encontro e do diálogo reflexivo, que ocorre na 
interação de Mentoria. 
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O Mentor ajuda o Mentee a aprender por si mesmo, ao percorrer 
de forma prática por tudo o que a metacognição contém, como o 
"saber", que desenvolve seus próprios processos e produtos, 
tornando o conhecimento uma referência prática e integradora. 
Daí a importância da pessoa que assume o papel de Mentor estar 
ciente do significado que isso implica. 

 
O Mentor se encarrega de estabelecer os conhecimentos prévios 
do Mentee, e a partir daí cria a estrutura proposicional dos 
conteúdos para desenvolver significativamente com o Mentee, 
elaborando um mapa de sequências, no qual se destacam de 
forma prioritária as qualidades do conteúdo, que mobilizarão o 
significado e a evolução, nas competências e habilidades do 
Mentee. 

 

Assim, o modo de ação profissional do Mentor se expressa como 
um processo pelo qual uma pessoa com experiência ajuda outra 
pessoa a alcançar seus objetivos e cultivar suas habilidades, 
através de uma série de diálogos estratégicos de caráter pessoal, 
confidencial, limitados em termos de tempo, e apoiados por 
múltiplas atividades de aprendizado, que constituem ferramentas 
que facilitam uma abordagem ao aprendizado experiencial, e 
permitem gerar vínculos que sirvam de referência para o 
crescimento dos Mentees. 

 
Como a Mentoria procura transformar pensamentos, emoções e 
ações, precisa de um modelo de princípios, valores e virtudes 
que apontem o caminho correto dentro do qual o Mentor 
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acompanhe, guie e instrua o Mentee. 
 
Quando um Mentor adere ao Código Deontológico da RGM, faz 
dele a bússola que guiará suas ações e demonstrará sua 
dedicação ao serviço. 
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O MENTEE 

 
 
 
 
 
 
“Nem todos os sonhos são tão fáceis de alcançar, e alguns podem 
exigir muito mais tempo, esforço, esperança, pessoas, 
conhecimentos ou recursos do que você imagina”. 
                                                                                   Matti Hemmi.   
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Quem é o Mentee? 
 
“Se você quiser 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 conseguirmos em 
cada uma de nossas dimensões vitais. 
 
Desde o nascimento até a morte, dançamos como Mentees de 
outros seres que nos guiam e nos acompanham no trânsito por 
nosso destino, pelo que viemos aprender no mundo da matéria, 
enquanto transitamos por esse maravilhoso design pedagógico 
da vida, cujo único propósito é nos permitir verificar e descobrir 
as informações que regem o Universo e sua perfeita ordem. 
 

Perguntas para reflexão: 
 

1. A experiência humana é composta de cinco elementos 
essenciais: O propósito, o destino, a missão, a função e a 
intenção. Como você definiria cada um desses elementos? 

2. Quem é o Mentee? E porque você considera que este 
recorre à Mentoria em vez de procurar outro tipo de 
disciplina de apoio e/ou acompanhamento?...  

3. Em que o Mentee se beneficia ao recorrer à disciplina da 
Mentoria, mais do que à todas as que são complementares 
ou suplementares?  

4. O que se espera de um Mentee? 
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Um Mentee é um ser em processo de mudança e transformação 
que, assumindo um papel participativo na tarefa de se 
remodelar, nos diferentes domínios de sua vida, concentra os 
seus esforços em crescer e expandir, além da área que lhe é 
familiar, e em alcançar todas essas novas possibilidades que se 
encontram fora dela. 
 
Um Mentee é um ser que abre sua mente e seu coração, dando 
as boas-vindas à sua evolução e transformação, a partir dos 
mapas e rotas que constrói com o Mentor, mergulhando de 
forma proativa em novas possibilidades, que agilizam a 
aplicação do que visualiza e o impacto nos resultados que 
produz. 
 

 

O que se espera de um Mentee?  
 

‘’A personalidade, privada de um ponto de apoio 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 potencializar aspectos 
pouco interessantes e até deploráveis, como a vaidade ou a 
ambição em sua manifestação mais negativa’’. Pedro Víctor 
Rodríguez Martínez 
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Com base em seu papel participativo, se espera de um Mentee 
que esteja disposto, de forma proativa, a romper com a imagem 
estática do mundo e de si mesmo e que, na perspectiva do 
paradigma participativo e em constante fluxo, 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 se recriar, em uma 
dança de observação - ação - avaliação - resultado, para alcançar 
o futuro que anseia. 

 
Em que o Mentee se beneficia durante o 
processo de Mentoria?  
 

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

competências e habilidades. 
• Obtém mudanças mensuráveis e duradouras. 

 

A experiência de vida e seus cinco elementos 
componentes 

 
Na experiência de vida de qualquer ser humano, cinco 

elementos estão presentes: o propósito, o destino, a missão, a 
função e a intenção. 
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1. O propósito 
Há um propósito de amor que nos trouxe ao mundo da 

matéria; é o objetivo perfeito para aprender duas coisas: 
 
a) Ser feliz por si mesmo, ou seja, não depender de nada nem 

de ninguém para desfrutar da paz interior e da felicidade. 

b) Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, respeite os 
direitos de todos os seres do Universo. 

E isso, como se aprende?  

Aqui se pode ver a perfeição do design pedagógico do 
Absoluto. Para realizar o exercício de aprender a ser feliz por si 
mesmo, se precisa viver em um lugar, com certas pessoas e em 
circunstâncias em que tudo o que acontece ao redor seja mais 
ou menos agressivo. Desta forma, perceberemos que o nosso 
problema não se deve ao que acontece à nossa volta, mas sim à 
forma como nos relacionamos com isso e à rejeição e resistência 
que exercemos. 

Em relação à segunda parte, amar ao próximo como a si 
mesmo, significa respeitá-lo como ele é, não tentar mudá-lo, não 
oferecer resistência ante os outros. É preciso viver em um lugar 
onde as pessoas ao seu redor pensem diferente, tenham 
costumes diferentes, criem coisas diferentes. Desse modo, 
aprenderemos a amá-las como são, sem julgá-las ou condená-
las. Assim se cumpre o propósito do amor; é a verdadeira razão 
pela qual os seres humanos estão no planeta Terra. 
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Há mais de 2.000 anos, o Mestre Jesus nos ensinou isso 
quando disse: 

"Ame a seus inimigos"; que não são nossos inimigos, mas que 
são pessoas que pensam de forma diferente. 

Ser feliz significa experimentar zero sofrimento diante do 
que acontece; e amar significa oferecer zero resistência aos 
outros. A sabedoria é igual ao amor, não ao sentimento. Quem 
tem amor se importa muito com os outros, mas não sofre; por 
outro lado, a pessoa que não tem sabedoria, mas tem bondade, 
se importa muito com os outros, mas sofre muito. Aquele que 
não se importa, o indolente, o indiferente, esse não possui nem 
sabedoria nem bondade. 
 
2. O destino 

É o que viemos aprender com o mundo da matéria — 
aprender a lidar com as sete ferramentas do amor para ter paz 
invulnerável; — é uma grande oportunidade para aprender o 
que nos falta. 

Todos trazemos ao mundo um destino inevitável, 
extremamente valioso. A cultura nos ensina a tentar evitar o 
destino em vez de nos mostrar como aproveitá-lo. A chave para 
aproveitar o destino é: "Você tem a capacidade de aproveitar 
tudo o que faz, porque essa capacidade está em você". No 
entanto, se alguém disser ao filho: "Você tem que fazer sempre 
o que gosta", isso vai gerar um enorme bloqueio. 

O destino é um design pedagógico cujo propósito é 
permitir aos seres humanos verificar e descobrir informações 
que regem o Universo e sua perfeita ordem. Portanto, é a melhor 
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oportunidade para transcender a totalidade das limitações 
humanas. Em vez de reclamar das dificuldades que a vida 
apresenta, devemos aproveitá-las como uma grande 
oportunidade para transcendê-las; então elas desaparecerão 
para sempre. Se não aprendermos com as dificuldades, longe de 
desaparecerem, elas se complicarão, se manterão e se tornarão 
permanentes. 
 

3. A missão 
Consiste no que podemos ensinar no mundo da matéria. 

A missão deve ser desfrutada intensamente, seja ela parte da 
própria função ou não. 

A missão permite recuperar uma grande quantidade de 
energia vital investida no exercício de aprender a ser feliz. Missão 
é o que já foi compreendido, o que já se sabe; portanto, pode 
ser usada para servir aos outros e, enquanto isso, desfrutar 
intensamente. 

Tanto a missão quanto o destino são representados na 
personalidade: este último através do sistema de crenças e a 
primeira através da compreensão. À medida que transmutarmos 
nossa ignorância em compreensão e sabedoria, teremos cada 
vez mais missão e, portanto, mais satisfação. 
 
4. A função 

É o que cada um faz para ganhar seu sustento; consiste em 
colocar todo o entusiasmo, alegria e amor possível no que se faz, 
mesmo que não faça parte da missão. 

Sabemos que todos os seres vivos têm uma função dentro 
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da ordem do Universo. É preciso sabedoria para assumi-la com 
alegria, com entusiasmo, com plena capacidade de ação e 
serviço. A função não consiste em “ganhar a vida”; a vida não “se 
ganha” porque é um dom divino. O que se ganha é o sustento 
dessa entidade biológica, desse corpo. 

Assim, garantimos nosso sustento como resultado da 
função. Quem é feliz e gosta do que faz, sempre terá abundância 
de recursos. 
 
5. A intenção 

É o que queremos para nós mesmos ou para os outros. A 
intenção deve ser orientada de tal forma que não interfira no 
destino dos outros nem tente fugir do próprio destino. 

A intenção é o elemento mais complexo para os seres 
humanos hoje em dia, pois o sentimento, a ideia de bondade e 
os demais conceitos que a cultura erroneamente nos transmitiu 
nos levam constantemente a tentar interferir nos destinos dos 
outros. Se aceitássemos que o destino é algo extraordinário e 
não "ruim", que é a melhor oportunidade que temos para 
cumprir o que viemos fazer no mundo, deixaríamos de tentar 
mudar o destino dos outros. 

Quando um filho quer ser independente e os pais são 
contra, como podem agir para não interferir? Sempre queremos 
que as coisas funcionem do nosso jeito. Nesse caso, os pais 
consideram que não é o momento certo porque o filho não tem 
um emprego estável, por exemplo, e não querem que ele saia de 
casa. Os “eu quero” são a causa do sofrimento. O "eu quero" 
também é chamado de egoísmo inconsciente porque queremos 
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que os outros sejam felizes, fazendo o que queremos que eles 
façam. 

O que seria sábio e amoroso neste caso? Dizer ao filho: 
"Para nós, o mais importante é que você seja feliz e que encontre 
o seu caminho, portanto, respeitamos a sua decisão. Saiba que 
se quiser voltar, a porta estará sempre aberta". 

Em suma, a sabedoria implica ter claro o propósito, 
aproveitar o destino, desfrutar da missão, assumir a função e 
lidar com a intenção de não interferir no destino alheio, o que 
exige que tudo isso seja praticado em pensamento, palavra e 
ação. 
 
Talvez um Mentee esteja, pela sua experiência de vida, procurando 
respostas para essas dimensões vitais e, por isso, talvez essa 
exploração possa se tornar o ponto de partida e o primeiro motivo 
para uma interação Mentor – Mentee. 
 
Em síntese 

Todos os seres humanos existem pelo propósito de amor 
que nos trouxe ao mundo da matéria e pretendemos aprender 
a ser felizes por nós mesmos, ou seja, a não depender de nada 
nem de ninguém para ter paz interior e felicidade. No entanto, 
muito rapidamente, percebemos a necessidade de viver em um 
lugar, com certas pessoas e em circunstâncias onde tudo o que 
acontece ao redor seja mais ou menos agressivo, o que é 
necessário para que cada um perceba que o problema não é o 
que acontece à nossa volta, mas sim à forma como cada um se 



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 154 
 

relaciona com isso. E assim recorremos aos Mentores para nos 
acompanhar e guiar para enfrentar a rejeição e a resistência que 
exercemos pelo limite, para assim abrir a possibilidade.   
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MÉTODO 
OPERACIONAL DA 
MENTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Você sempre conta com mais recursos do que imagina. Nunca 
pergunte: Posso fazer isso? Em vez disso, pergunte: Como posso 
fazer isso”? 
                                                                                      Dan Zadra  
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Começar a jornada da Mentoria  
 
‘’Aquele que começa uma Jornada, logo aprenderá que as 
Perguntas mais importantes não são sobre o Caminho, nem 
mesmo sobre a Jornada. A coisa mais difícil para o Caminhante 
responder, o que trará as maiores, mais transcendentais, 
surpreendentes e vibrantes mudanças e o que desencadeará a 
Magia mais poderosa... é o que o Caminhante aprende a se 
perguntar sobre o Caminhante”. José Luis Parise 

 
 
O Mentor se apoia na natureza, estrutura e dinâmica própria dos 
componentes técnicos do conhecimento empírico, para traduzi-lo 
em conhecimento prático para o Mentee, sabendo que esses 
conhecimentos, ainda dispersos ou convertidos em conjuntos de 
exemplares individuais, localizados no tempo, fazem parte da 
realidade existente, são gerais, objetivos, articuláveis, 
armazenáveis ou transferíveis de um ser humano para outro, e são 
demonstrados do ''saber o quê'' e do ''saber como'', distanciando-
se das demais disciplinas de acompanhamento ao ser humano, 
para não perder sua articulação, coerência, eficiência e validade. 
   
Isso implica que o Mentor, ao transferir seus conhecimentos, 
como fatos empíricos, se apoia no aprendizado significativo-
desenvolvedor-transformador, baseado em problemas e 
objetivos. 
  
 
Uma interação de Mentoria é igual a um processo de Aprendizado 
Significativo – Desenvolvedor – Transformador, baseado em 
Problemas e Objetivos. 
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Os modelos de aprendizado construtivo, significativo e evolutivo 
se mostraram como métodos estruturados de eficácia, 
replicabilidade e transferibilidade.  
 
São utilizados para a descrição e interpretação dos fenômenos, a 
compreensão do seu funcionamento e a prescrição da gestão, 
orientados para a praticabilidade dos conceitos e a previsível 
evolução da ação, em diferentes contextos. 
 
Se qualificam como um tipo de aprendizado em que o Mentee 
associa novas informações com as que já possui; reajustando e 
reconstruindo ambas as informações neste processo.  
 
Ou seja, a estrutura dos conhecimentos prévios condiciona os 
novos conhecimentos e experiências, e estes, por sua vez, os 
modificam e reestruturam. 
 
Esse tipo de aprendizado ocorre quando novas informações se 
conectam com um conceito relevante já existente na estrutura 
cognitiva (isso implica que novas ideias, conceitos e proposições 
podem ser aprendidos de forma significativa à medida em que 
ideias, conceitos ou proposições relevantes já existentes na 
estrutura cognitiva do Mentee sejam claras e estejam disponíveis, 
de tal forma que funcionem como um ponto de ancoragem para 
as primeiras).  
 
Por sua vez, o novo conhecimento modifica a estrutura cognitiva, 
potencializando os esquemas cognitivos que possibilitam a 
aquisição de novos conhecimentos. 
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A Interação de Mentoria: Um diálogo 
estratégico  
 
"A maioria dos problemas não se origina 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 
de Mentoria, pois é nesse diálogo que se fundamenta o modo 
de ação profissional do Mentor. 
 
Lembremos que o diálogo estratégico parte de buscar como 
qualquer realidade funciona e o que fazer para gerenciá-la.   

 
Vamos entendê-lo com um exemplo: 
Sou um Mentor agrícola e estou tendo um diálogo estratégico 
com meu Mentee. 

• Mentor: Como você sabe, na agricultura do país, os 
plantios e as colheitas estão diretamente relacionados 
tanto com as estações do ano quanto com os períodos 
vegetativos das plantações. Está claro para você como 
esses plantios e colheitas são divididos? 

• Mentee: Acho que são divididas em perenes e anuais ou 
cíclicas. 

• Mentor: Correto. Outra divisão possível seria entre 
bienais e temporárias, sendo as primeiras aquelas cujo 
ciclo produtivo se estende até dois anos; ou seja, sua 
colheita leva dois ciclos. Nas temporárias, a produção das 
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plantações depende do comportamento das chuvas e da 
capacidade do solo em captar água.  

• Mentee: A laranja, o abacate e o cacau cairiam na 
classificação de perenes ou cíclicas?  

• Mentor: Vejamos assim: as perenes definem todas as 
plantações de ciclo longo, ou seja, aquelas em que o 
período vegetativo ultrapassa os 12 meses.  
As anuais são aquelas em que seu período vegetativo é 
inferior a 12 meses e necessitam de um novo plantio para 
obter uma colheita.  
Então, o que você pode concluir? 

• Mentee: Eu colocaria esses cultivos na classificação das 
perenes, porque normalmente, uma vez que a plantação 
é estabelecida, várias colheitas são obtidas. Se 
concentram em dois períodos produtivos, primavera - 
verão e outono - inverno. 

• Mentor: Gosto desse raciocínio. Qual a sua necessidade 
atual em relação ao cultivo desta terra? 

• Mentee: Eu adoraria não ter que fazer rotação de cultivos 
e não depender das estações chuvosas, no entanto, 
gostaria de poder semear e planejar a plantação, 
podendo mudar o cultivo quando quiser.  

• Mentor: Ao percorrer suas terras, pude constatar que as 
condições desse solo são de alta permeabilidade, com 
boa aeração e sem apresentar alta saturação de umidade 
nos primeiros 40 centímetros de profundidade, portanto, 
esse terreno, para mim, é ideal para plantar abacaxi. Além 
disso, observe que ele possui alto teor de matéria 
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orgânica, baixo teor de sais solúveis e não apresenta 
excesso de sódio, o que o torna muito adequado para o 
cultivo de mamão. O que você acha de tentar esses dois 
cultivos? 

• Mentee: Tinha pensado em continuar plantando milho, 
trigo e feijão, mas a verdade é que estou um pouco 
cansado de ficar fazendo a rotação frequente dos 
cultivos, por isso, gosto da ideia de explorar com mamão 
e abacaxi. Eu acrescentaria também um pouco de 
morango, pois tenho uma fração do terreno com textura 
franco-arenosa e bem drenada, na qual já tentei com 
sucesso esse cultivo. Assim estendo o plantio e o cultivo 
por períodos de dois anos. No entanto, estou um pouco 
preocupado com o sustento econômico da plantação 
entre o plantio e a colheita. 

• Mentor: Conheço alguns dos diretores da Associação de 
Produtores de Abacaxi – APA – e as linhas de crédito e 
assessoria que oferecem para iniciar plantações em terras 
como essas. Você gostaria que eu te colocasse em 
contato com eles? 

• Mentee: Excelente. Para quando agendamos a visita à 
APA para explorar possibilidades? 

… 
Ao fazê-lo desta forma, nosso Mentee é suavemente 
influenciado, sem tentar forçar seus pontos de vista. 
Ao responder a perguntas estratégicas, ou seja, interrogações 
destinadas a proporcionar alternativas em direção ao objetivo, o 
Mentee se dirige de forma espontânea à terrenos diferentes 
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daqueles que conhece. Descobre, desta maneira e 
aparentemente de forma pessoal, novas possibilidades de 
percepção das coisas que realiza. 
 
‘’São as perguntas que criam as respostas, e não as hipóteses que 
induzem as perguntas’’.  Dada essa perspectiva, é muito útil e 
necessário tratar de como construir corretamente as perguntas. 
Basta pensar no que Einstein disse: “São nossas teorias que 
determinam nossas observações". 
Vamos introduzir uma nova distinção, antes de continuar. Se a 
Mentoria se exerce através de um exercício de diálogo 
estratégico, que implica conversar, se faz necessária a distinção 
de conversar. 

A palavra conversar vem do latim "conversatio" e se divide no 
prefixo con (encontro), no verbo vertere (girar, argumentar, 
cambiar,) e no sufixo tio (ação e efeito de se encontrar, de voltar-
se para alguém com um sentido). Portanto, conversar é dançar 
(escutar-falar, indagar-propor), entrando no traçado que o outro 
traça e continuar com ele, no traço e na perfeição desse traçado, 
tentando sempre, a partir de um objetivo comum (ideação), 
buscar acordos (vitalização) para depois coordenar as ações 
(realização). 

Indagar, explorar e escutar com empatia é a forma de apoiar o 
Mentee a se abrir, se respeitar e se interessar por si mesmo, em seu 
processo e em seu aprendizado e isso é possível através de: 

• Indagar com menção de alternativas. 
• Escutar com empatia. 
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• Validar a diferença. 
• Gerar complementaridade. 

 

Indagar com menção de alternativas 
  
A genialidade nada mais é do que "a capacidade de perceber as 
coisas a partir de perspectivas não comuns". William James 
 
Essa fase é fundamental no diálogo estratégico e se torna vital, 
dada a interdependência entre perguntas e respostas com a 
práxis, para a construção do conhecimento bidirecional, o 
surgimento de ideias e o nascimento de novas possibilidades. 

  A exploração através de perguntas com menção de alternativas 
permite que o Mentee se encontre cara a cara com o vazio fértil 
que servirá para catapultar a contribuição posterior do Mentor. 

Descartes ensina que cada um deve fazer suas próprias 
descobertas, "porque ninguém pode entender bem uma coisa e 
torná-la própria quando a aprendeu com outro, diferente de 
quando a aprendeu por si mesmo".  

O Mentor irá ativar os melhores recursos de aprendizado 
significativo do Mentee, com perguntas que o levem a assumir 
novas perspectivas e que, por isso, são acompanhadas de: 

• Curiosidade. 
• Entendimento. 
• Contexto. 
• Estímulo. 
• Desafio. 
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Na Mentoria, ao não tentar forçar os pontos de vista do Mentee, 
a arte de formular perguntas abre as portas para um legítimo 
aprendizado experiencial, para descobrir soluções novas e 
eficazes que eram invisíveis até o momento em que a pergunta 
é formulada.   

Elaborar a pergunta adequada no momento certo é algo que 
pode ser obtido com sabedoria prática, desde que o foco seja 
mantido na intencionalidade e no desejo genuíno de fazer parte 
da conversa. 

As perguntas estratégicas com menção de alternativas partem 
de indagações. Primeiro, mais gerais, para depois, em um 
processo em espiral, se estreitar com base nas respostas, se 
estruturando em torno das particularidades das situações e 
evidenciando os potenciais pontos críticos.  

O Mentee, induzido por suas próprias respostas, transformará 
seu modo de gerenciar e perceber as coisas. Se trata de evocar o 
potencial de ação da situação, através da circunstância 
construída  ad hoc, para mobilizar os recursos do Mentee.  

Isso significa que, seja a sequência da Mentoria, sejam as 
perguntas, elas não ditam um programa rígido e pré-
estabelecido, mas se adaptam, como um terno feito sob medida, 
à lógica do Mentee. 
 
De acordo com esta lógica e com as consequentes suposições, 
se constroem perguntas específicas e alternativas de resposta, 
que devem conduzir à crise da percepção que a pessoa tem sobre 
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as coisas, para depois reorientá-la para direções mais funcionais. 
 
Muitas vezes as pessoas reagem com total admiração, 
descobrindo que tudo o que tinham pensado e feito até aquele 
momento para combater a situação-problema é, precisamente, o 
que a mantém. Isso representa uma real e verdadeira 
"experiência emocional corretiva", com base em que a pessoa 
não pode deixar de mudar seus roteiros mentais e 
comportamentais anteriores. 

 

Escutar com empatia 
 
O poder da comunicação profunda reside na escuta ativa e 
empática. Um Mentor a entende e a utiliza para dar efetividade 
ao diálogo que abre a conversa. Escutar inclui compreender e 
interpretar cada uma das necessidades e interesses do Mentee, 
dando sentido às suas palavras, tom, silêncios, gestos e posturas 
corporais. 

Ao escutar, um Mentor expressa sua neutralidade ante o desejo 
de guiar, aconselhar ou interferir na vida de seu Mentee e 
silenciosamente reforça sua intenção de se aproximar. 

O Mentor está ciente de que ao escutar, abre a porta para o 
respeito, que é a garantia para evitar que a mensagem que vai 
receber e entregar seja distorcida. 
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Validar a diferença 
 
O ato de escutar é baseado no respeito mútuo, entre o Mentor e 
o Mentee, reconhecendo que cada um é legitimamente diferente 
do outro e que se aceitam dessa forma. 

O Mentor demonstra respeito pela diferença ao não usar 
depoimentos inventados, ao escolher o momento certo para dar 
sua contribuição essencial e ao fazê-la de forma transparente, ou 
seja, sem enfeites que contaminem a mensagem principal. 

Respeitar validando a diferença inclui escutar o que o Mentee 
disse, como disse e as ações implícitas quando disse. Sem 
interrupções, sem precauções, mantendo silêncio, prestando 
toda a atenção, se interessando pelo que escutou para depois 
poder reconfirmar, agregar, negociar, obter acordos; em outras 
palavras, estar em condições de agregar valor, através do 
exercício de um: 

a. Escutar sem interromper. 
b. Escutar prestando 100% de atenção. 
c. Escutar além das palavras. 

d. Escutar incentivando o outro a se aprofundar. 
 

  



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 166 
 

Gerar complementaridade 
 
Fica claro para um Mentor que para escutar ele precisa indagar 
e permitir que o Mentee fale e se expresse, sobre sua forma 
particular de compreender os fatos, as situações, os resultados e 
os tempos. É assim que se garante que as suas contribuições 
sejam reconhecidas como valiosas e ajustadas às preocupações 
levantadas no encontro de Mentoria. 

O Mentee resistirá, de forma consciente ou inconsciente, às 
contribuições, quando o Mentor negligenciar qualquer uma 
dessas etapas: 

a. Obter a permissão do Mentee. 
b. Construir um objetivo comum com o Mentee. 
c. Acompanhar o Mentee em suas ações. 
d. Apreciar os resultados ou a evolução do Mentee. 

 

Em Síntese: 
 
Peter Drucker costumava dizer que “a cultura come a estratégia 
no café da manhã” ao se referir à complexidade da transição 
entre as ideias e sua execução. 
 
O processo de Mentoria é uma espécie de “dança” interativa 
entre perguntas que criam as respostas e respostas que 
permitem construir as próximas perguntas estratégicas, com 
menção de alternativas. Até o ponto em que o interlocutor 
declara ter entendido a necessidade de modificar sua posição 



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 167 
 

diante da situação-problema, graças ao que descobriu através do 
diálogo estratégico e, a partir daí, busca o desenvolvimento de 
novas competências e habilidades para enfrentar e resolver a 
situação de forma proativa. 
 
No entanto, é preciso dizer que as perguntas, com menção de 
alternativas, para ser verdadeiros instrumentos e veículos de 
descoberta na Mentoria, devem focar além dos aspectos de 
percepção e reação da pessoa, ou seja, devem ser projetadas em 
suas competências e habilidades, em relação à geração de sua 
situação-problema e a solução potencial.  
 
O Mentor deve focar na interação concreta entre a 
individualidade e a realidade-problema do Mentee, em suas 
tentativas-resultados na hora de gerenciá-la e nas visões que a 
alimentam, para dar o passo ao fazer, e com foco no essencial e 
crucialmente importante, agir sobre as medidas preditivas, 
manter a cadência da ação-resultado e levar ao desenvolvimento 
de novas competências e habilidades que permitam se deslocar 
da causalidade à intencionalidade, passar do princípio da 
realidade ao princípio da possibilidade. 
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DESENVOLVIMENTO 
DE UM PROCESSO DE 
MENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Se você construiu castelos no ar, o seu trabalho não está perdido; 
agora coloque os alicerces debaixo deles”. 
                                                                       Henry David Thoreau  
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‘’Você nunca encontra a si mesmo até se deparar com a 
verdade’’.  Pearl Bailey. 

 

Perguntas para reflexão: 
1) Quem foram seus Mentores ao longo de sua vida?... 

2) Quais você diria que foram as razões para que eles 
agissem com você como agiram? 

3) Quais necessidades eles satisfizeram, para si mesmos, 
sendo seus Mentores? 

4) Como foi o processo pelo qual você foi induzido a 
desenvolver seu talento-potencial e suas novas 
competências e habilidades? 

5) Você conhece algum instrumento de escala para medir a 
necessidade de sociabilidade, domínio e generosidade 
de um Mentor? 

6) Qual é a relação vincular entre o que somos e o que 
fazemos? 

7) Qual deveria ser a sequência lógica de um processo de 
Mentoria? 

 

‘’Sem interesse não pode haver desenvolvimento mental. O 
interesse é o sine qua non para a atenção e a apreensão. Vocês 
podem fazer um esforço para acordá-lo... Mas sem interesse, não 
haverá progresso’’.            

                                                                                  Whitehead. 



GUIA BÁSICO DO MENTOR.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 170 
 

Texto e contexto para um processo de 
Mentoria   
 "Um bom começo é metade do trabalho". Pitágoras 

O Fundamental Interpersonal Relations Orientation® (Firo-B®), 
criado por Will Schultz, nos permite compreender o papel da 
inclusão, do controle e do afeto na interação humana no 
contexto laboral ou na vida pessoal.  

Instrumentos como o anterior, ou qualquer outro similar, nos 
permitem afirmar que o Mentor é, antes de tudo, um ser humano 
em busca de satisfação interpessoal para suas necessidades de 
inclusão, controle e afeto e que na Mentoria ele encontra um 
canal para dar vazão a elas, a partir de uma ação altruísta que o 
leva a se dar, aceitar, doar e ampliar seus conhecimentos. 

Por sua vez, um Mentee, via de regra, está buscando um 
solucionador para suas situações-problema, e um Mentor, pela 
sua autoestima elevada, é aquele que pretende se envolver como 
guia desse Mentee para que ele seja aquele que desenvolve as 
competências e habilidades que lhe permitam ser aquele que, se 
expondo à rigorosa verificação da sua capacidade para o 
exercício da função, a exerça. 

O fato de que a resistência à mudança é um fenômeno inevitável 
e constante, leva o Mentor a presumir que, se um Mentee quiser 
fazer a transição de um estado de competência para outro, 
necessariamente terá que enfrentar suas próprias resistências 
naturais, quanto mais intenso for seu desejo de mudança.  
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Isso significa que a vontade e a necessidade de mudar devem ser 
encaradas, que a resistência que o Mentee apresentará contra 
qualquer coisa que tente alterar seu estado de equilíbrio ou 
homeostase deve ser superada.  

Por isso, o desenvolvimento do Mentee se alcança de forma 
estratégica, fazendo com que ele, a partir de "eventos casuais 
planejados" parta de seu ponto de vista e adote perspectivas 
alternativas que podem ser evocadas, durante os diálogos com 
seu Mentor, ou vivenciadas através de prescrições sugestivas que 
devem ser atendidas entre uma sessão de Mentoria e outra.  

“Por mais longa que seja uma jornada, ela sempre começa com 
o primeiro passo”. Lao Tse.  

Alguns momentos-chave podem ser expressos na forma de 
fatores sequenciais e, quando combinados, contribuem para o 
sucesso de um processo de Mentoria: 

a. Sistema: na hora de planejar a interação de Mentoria, é 
importante saber reconhecer o tipo de sistema sobre o 
qual o Mentee age e quais são suas necessidades 
adaptativas. 

b. Situação-problema: definir a área-objeto das interações da 
Mentoria como uma situação-problema, acordar o objetivo 
e analisar de forma avaliativa o estado da situação do 
Mentee, é fundamental para o bom início do processo.  

c. Clima: em cada uma das interações é importante criar um 
clima acolhedor e agradável, que se transmite tanto pelos 
canais verbais quanto não verbais.  
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d. Input: cada interação começará com uma busca de 
informações relevantes sobre a necessidade de 
desenvolvimento de competências e habilidades do 
Mentee e definirá o tempo de dedicação a seu 
desdobramento através da aplicação de tempo e esforço. 

e. Desenvolvimento das interações: se apoiando em técnicas 
capazes de provocar a experiência emocional ativa, para 
superar ou derrubar resistências à mudança, o Mentor 
dança de forma coloquial com o Mentee 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 se observem mudanças, 
ainda que pequenas, na percepção e na ação do Mentee. 

f. Oportunidade de resposta: criação de oportunidades e 
contribuições que ajudem a reformular as ações do Mentee 
em função dos resultados, sabendo que a mudança obtida 
só se estabiliza se uma nova homeostase for produzida no 
Mentee. 

g. Feedback: pró-alimentação à medida que se vai 
realizando progressos e evidenciando resultados no 
processo. Ajustar progressivamente a ação é um bom 
caminho, levando em conta a ambivalência e o fato de 
que as mudanças evolutivas do crescimento pessoal 
exigem flexibilidade e adaptação constantes e, 
consequentemente, uma certa instabilidade do sistema. 

h. Encerramento do processo: uma vez concluído o 
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trabalho empírico-experimental, com base no princípio 
de que se deve mudar uma realidade para conhecê-la, 
antes do cumprimento dos acordos entre Mentor e 
Mentee, se evidencia, para encerramento do processo, 
a capacidade do Mentee em lidar com seus diversos 
ecossistemas, a partir da elaboração de novos modelos 
lógicos de ação, que possibilitem a resolução da 
situação-problema, objeto da interação de Mentoria.  

 
Requisitos fundamentais para que o Mentor 
possa exercer a Mentoria de forma 
adequada. 
 
‘’O Universo atribui a cada pessoa uma forma de cumprir sua 
missão na vida e lhe oferece a oportunidade genuína de se 
estender a outros como uma oportunidade de fazer uma 
conexão, gerar um impacto ou fornecer um acompanhamento 
que permita nutrir e ser um canal de realização para outras 
vidas’’. 
 
Se simplificarmos todas as definições apresentadas até este 
momento, procurando encontrar o essencial, descobriremos que 
são duas as variáveis em que se apoia o exercício profissional do 
Mentor. 
 

• Uma é o “conhecimento empírico” que o Mentor adquire 
ao ter percorrido um caminho, com todo o aprendizado 
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que isso implica,  
• e outra é a predisposição para “compartilhar” esse 

conhecimento, com aquelas pessoas que precisam dele 
ou o procuram, para percorrer os territórios. 

Daí podemos concluir que um bom Mentor trata de vitalizar 
essas variáveis em si mesmo. Isso significa: 

1) Sistematizar o aprendizado que nasce dos ensinamentos que 
a vida nos dá a partir dos acontecimentos vividos, nutrindo o 
conhecimento e o entendimento, até transformá-lo em 
mapas que, a partir de um novo referencial de presença e 
consciência, servem para orientar a ação do Mentee. 

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

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

3) Se sentirmos, pensarmos e fizermos com que o 
"compartilhar" signifique crescimento para quem dá e para 
quem recebe, seremos mais eficazes na comunicação da 
essência e do conteúdo do que compartilhamos, sabendo 
que o mapa não é o território e que a realidade é mutável. 
Também nos esforçaremos para melhorar os elementos que 
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possibilitam nossa comunicação, nossa interação e nossa 
ação de “compartilhar”, reconhecendo que primeiro e mais 
essencial é se conectar com o “propósito” de servir como farol 
e guia. 

Surgem então duas exigências fundamentais para exercer a 
Mentoria:  

• maximizar o conhecimento empírico e  

• maximizar a vocação de compartilhar. 

 
Maximizar o conhecimento empírico: 

 
O conhecimento empírico é aquele que é adquirido com a 
experiência. Esse conhecimento propõe que todas as 
características que estruturam o pensamento são dadas pelos 
elementos, que a passagem do tempo e as situações vividas vão 
proporcionando. 

O conhecimento empírico é adquirido pelo contato direto com a 
realidade e pela percepção que se faz dela. Se sabe que as coisas 
são assim porque foram feitas, não porque alguém disse que se 
faziam assim e que é assim que deveriam funcionar. Um bebê 
sabe que a luz de uma vela queima porque ele colocou o dedo 
nela, não porque seus pais lhe disseram isso (nessa idade não se 
pode transmitir as experiências de outras pessoas). 

O conhecimento empírico é particular e contingente ao mesmo 
tempo:  
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• Particular: quando não se pode garantir que o conhecido 
se cumpra sempre e em todos os casos, como ocorre no 
conhecimento. “No outono, as árvores perdem suas 
folhas”. 

• Contingente: o objeto ao qual atribuímos uma 
propriedade ou característica que é concebível que não a 
tenha. “Mesmo que até agora as árvores sempre tenham 
perdido suas folhas no outono, é concebível que no 
futuro não as percam”. 

 “… Agora é preciso ver a trama no futuro como um tear que tece 
e desfaz. É preciso ver não só o entrelaçamento, mas também as 
dinâmicas reconfigurantes do contexto, com suas emergências, 
eventos, acontecimentos, etc. e sua retroação sobre a 
observação, com o propósito de enfrentar tanto a dificuldade de 
aprendizado e a compreensão quanto a entropia do sentido e, 
assim, favorecer o entendimento da necessidade de sua 
permanente recriação” ... Edgar Morín 

Um Mentor sabe que se impõe à realidade organizacional um 
mundo que vai além da simples interação de variáveis 
independentes (sistemas A, B, C), que são manipuladas numa 
relação linear da competência individual das pessoas que estão 
vinculadas à organização. Fica claro também que grande parte 
do sucesso é obtido pelo acaso, após inúmeras tentativas diárias. 

Dado que o conhecimento empírico é ametódico e 
assistemático, o Mentor se encarrega de maximizá-lo, pois 
reconhece que ele permite ao ser humano se conduzir na 
vida diária, no trabalho, no trato com os amigos e lidar, em 
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geral, com os assuntos de rotina. Por isso, interessa-lhe a 
utilidade que possa prestar antes de decifrar a realidade. 

 

Maximizar a Vocação de Compartilhar 
 
‘’As instruções e ensinamentos não nos transformam se não 
tocarem nossa experiência ou nossa alma. Para isso, quem ensina 
deve ter uma presença sustentadora, que alimenta e nutre e leva 
o outro a um horizonte mais amplo. Com sua presença, amplia o 
olhar de quem o escuta para que perceba o que existe além dos 
limites que o mantêm onde está’’. M. Subirana. 
 
Existem seres maravilhosos com talento e carisma, isso é 
indiscutível; mas muitos deles estão presos nesse talento e 
carisma. Notamos isso porque percebemos como eles "se 
escutam" quando falam. A presença deles pode ser impactante, 
mas não transformadora, porque é uma presença vazia de certo 
modo: eles estão presentes apenas com uma parte de seu ser, o 
intelecto. 

As pessoas os admiram e pode ser que aprendam 
intelectualmente, mas não crescem. Além disso, eles 
frequentemente geram uma dependência deles. É verdade que, 
nas primeiras fases da vida, isso é quase inevitável, mas como 
adultos, não nos ajuda muito. 

• Quando falamos com a cabeça, nos conectamos com a 
cabeça dos outros.  

• Quando falamos com o coração, nos conectamos com o 
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coração daqueles que nos escutam.  

• Quando falamos com a presença, as palavras encontram 
a brecha para penetrar mais fundo. 

Uma presença que nutre é diferente da pura presença 
carismática. Podem ocorrer juntas, mas não necessariamente. O 
carisma vem do talento e das habilidades. Ambos impressionam, 
mas não necessariamente nutrem. Podem até gerar ciúme ou 
inveja. 

Para que nossa presença nutra o outro e, mais do que 
impressioná-lo, o inspire e o transforme, devemos exercitar 
nosso carisma e nossas habilidades com desapego e com aquela 
qualidade interna tão desvalorizada que é a humildade. 

 

Conexão e entrelaçamento: Sequência do 
processo 
O processo de Mentoria se apoia na visão de mundo emergente 
que recupera o sentido de conexão e entrelaçamento do Mentee 
com a produção de seus resultados. Por isso, sequencia o 
processo da seguinte forma: 

 
1) Um processo de Mentoria se desenvolve a partir de 

enfrentar de forma proativa, com o Mentee, o postulado 
que estabelece que “as crenças que temos sobre nós 
mesmos e sobre os outros reforçam a si mesmas, 
estabelecendo uma incidência recorrente de experiências 
semelhantes, que se agarram à verdade percebida de 
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quem somos, fazendo com que nossa capacidade de 
mudar ou evoluir fique obstruída, porque ficamos presos 
em um único traçado, o traçado de nossas crenças de 
autorreferência, que bloqueiam todas as oportunidades de 
crescer e mudar’’. 

2) A partir deste primeiro momento, enfrenta as crenças 
primárias – limitantes. Através do desdobramento de 
estratégias, metodologias e ferramentas do aprendizado 
significativo, (orientado ao saber ser – fazer – ter do 
Mentee) um processo de Mentoria começa a desdobrar o 
estado potencial do Mentee e a penetrar, desde seu 
presente vivo, nos novos territórios que se abrem desde o 
início da possibilidade, para criar novos roteiros de 
pensamento – sentimento – ação – resultado que 
possibilitem que a identidade do Mentee mude e evolua. 

3) Por isso, um processo de Mentoria, de dimensão 
integrativa e prática, que percebe o mundo em sua 
totalidade e através dela, transforma o treinamento 
clássico que nossa mente recebeu e que fez com que 
sejamos capazes de ver apenas pequenos fragmentos da 
realidade. 

4) Assim como acontece na metodologia da pesquisa, se 
destaca a necessidade de oscilar de forma complementar 
entre o contexto da "descoberta" e o da "justificação". No 
segundo, tratamos de controlar e verificar a validade do 
primeiro, enquanto que, neste, graças à produção de 
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novas ideias a partir das descobertas, tratamos de evoluir 
os métodos pelos quais as inovações são produzidas.  

5) Para realizar esta transição, seguindo um conjunto de fases 
sucessivas, acordadas entre Mentor e Mentee, com base 
em metodologias do tipo SCAMPER, (Substituir, Combinar, 
Adaptar, Modificar, Propor (novas aplicações ou usos), 
Eliminar, Reorganizar). Por exemplo, durante o processo de 
Mentoria, se desdobram os processos de aprendizado 
significativo – desenvolvedor – transformador, a partir dos 
quais o Mentee avança, cria ou modifica esquemas de 
comportamento ou de desempenho, para avançar em sua 
vida, profissão ou ofício, realizando exercícios de 
consciência e presença, que guiam seus mundos de 
possibilidades e a geração de transformações contínuas. 

6) Dado que nossas percepções da realidade são muito mais 
fortes, quanto mais contrastes perceptivos 
experimentamos, o Mentee constrói suas elaborações 
cognitivas somente após descobertas  causadas pela 
experiência concreta.  

7) São as mudanças experimentadas que produzem o 
aprendizado e não o contrário. Por isso, o Mentee é um 
construtor ativo de sua própria realidade e não o resultado 
inevitável de condicionamentos e aprendizados 
direcionados.  

8) As primeiras fases deste tipo de aprendizado, construto 
que, como já foi dito, constitui propriamente o 
fundamento metodológico da Mentoria, se concentram na 
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motivação do Mentee e na busca de sua eficácia, através 
do contato pragmático com os  insights (percepções), 
efeito da mudança que se vai produzindo no processo.  

9) Baseado no 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 Mentee transforme suas percepções e 
reações disfuncionais em respostas funcionais aos 
problemas que se apresentam. 

10) Para isso, o Mentor estrutura seus próprios processos 
metacognitivos, partindo de processos simples, para 
convertê-los em estruturas e processos cognitivos, 
situados cultural, histórica e institucionalmente, 
transferíveis ao Mentee. Que, por sua vez, poderá 
convertê-los ou não em processos complexos, a partir de 
suas inferências, analogias e elaborações conceituais, 
através da hierarquização, do uso de categorias, redes 
semânticas e mapas conceituais, que possibilitem seguir 
pistas e a buscar, de forma direta, uma prática significativa. 

11) O Mentee, através de aquisições comportamentais 
progressivas, que posteriormente se tornam cognitivas, 
desenvolve a capacidade de mudar suas competências e 
habilidades, para resolver seus problemas ou alcançar seus 
objetivos. A mudança é, portanto, o resultado do 
aprendizado significativo. 
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12) A atenção plena (mindfulness), a aceitação (acceptance)  e 
a compaixão (compassion), desempenham um papel 
preponderante no processo, pois se tornaram o ponto 
central da mudança psicofisiológica dos seres humanos. 

13) Do aprendizado comportamental passou-se para o 
mental, concentrado na consciência e na gestão das 
próprias funções psicofisiológicas. 

14) E é aí que as lacunas concorrenciais são fechadas, com as 
novas competências e habilidades do Mentee. 

 

  Em síntese: 
Em um processo de Mentoria, é essencial que o Mentor se 
lembre de que aquilo que transmite “não é pessoal”, porque lhe 
foi dado pela própria vida.  

Vamos trazer isso à nossa consciência com frequência porque 
tendemos a esquecê-lo. 

Claro que é inteligente cultivar e aprimorar nossos talentos, mas 
se nos apropriarmos deles, nos apegarmos e nos fizermos 
"donos deles", estaremos gerando distância do outro, porque 
existe o "seu e o meu". 
 
Talvez consigamos que o outro nos admire, mas ele não terá 
descoberto seu caminho, desenvolvido seu próprio talento nem 
encontrado suas respostas. 

Na verdade, ele será comparado ao Mentor e provavelmente se 
sentirá inferior. O “você pode” deve estar muito presente em 
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nossa mensagem, incentivando o outro a seguir em frente. 

O Mentor contribui com o seu testemunho de vida, e não com a 
sua formação académica, para acompanhar o Mentee a resolver 
de forma prática e assim poder fechar as suas lacunas 
comportamentais ou de desempenho. 

Neste contexto encontramos todo o sentido para a ação da 
Mentoria e a existência de um Mentor profissional. 

Sabendo que, como afirma José Luis Parise, "a realidade 
corresponde ao mapa de onde se transita e que sem um mapa, 
toda jornada está fadada, desde o início, ao extravio", para 
estabelecer a estrutura básica de um programa de Mentoria, de 
qualquer tipo, é imperativo:  
 

a) Estabelecer o paradigma pelo qual atuamos. Ou seja, 
aprender a ver o idêntico no diferente, para daí aumentar 
o poder criativo dos Mentees, apoiando-os em aprender a 
criar realidades próprias, sabendo que a 
energia/motivação se amplifica de energizar o que quero. 
A mudança é individual antes de cultural. 

b) Assim entendido o paradigma, um mapa de Mentoria deve 
proporcionar as chaves, orientações e referências, cuja 
lógica secreta é guiar o Mentee para que aprenda a acessar 
a si mesmo.  Ou seja, "que o caminhante aprenda a se 
perguntar sobre o caminhante", sobre sua ontogenia (sua 
história) e a filogenia (a história de toda a espécie), antes 
de começar a jornada, sabendo que o caminho está ali, e 
que apenas sua decisão é necessária para iniciá-lo, para 
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começar a descobrir os paradigmas, modelos e mitos que, 
na qualidade de visões de mundo, fenômenos invisíveis e 
sutis, determinaram suas ações nos fenômenos visíveis e 
manifestos, que se expressam como seus resultados. 

 
Consequentemente, a estrutura básica de um programa de 
Mentoria passa pelo seguinte: 
 

a) O início será sempre bifásico: isso significa que o Mentor 
buscará a simetria entre o interno e o externo, entre dentro 
e fora. 

b) Mentor e Mentee devem estabelecer de onde se parte. 
Clareza na ideia e na imagem. 

c) Deixe claro para onde nos dirigimos. Isso significa definir 
claramente os sistemas, competências e habilidades a 
intervir e transformar, e resultados claros a serem 
alcançados. 

d) Acordar por onde vamos caminhar. O que significa 
responder à pergunta: onde vamos colocar nossa energia? 

e) Iniciar a jornada interior, para ordenar a estrutura do 
mundo exterior, atendendo aos sinais do caminho e às 
"casualidades". 

f) Enfrentar os obstáculos como “mestres” do caminho. 
g) Desenvolver as novas competências e habilidades e colocá-

las à prova. 
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h) Evidenciar os novos resultados. 
i) Concluir, após avaliação das conquistas alcançadas e da 

elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável 
ao longo do tempo pelo Mentee. 
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