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1. Os fundamentos da mentoria 

A mentoria é uma relação recíproca e colaborativa à vontade que ocorre entre 

um mentor e um mentorando para efeitos de crescimento, educação e emprego do 

mentorando (Aitken, 2014). Os mentores atuam como modelos para o seu mentorando 

e fornecem orientações para ajudá-los a alcançar os seus objetivos (Jolliffe & Farrington, 

2008). 

Particularmente no contexto do sistema de justiça, a mentoria tem a ver com a 

construção de uma relação de confiança mútua, amizade e apoio, no qual a ajuda, 

aconselhamento e assistência podem ser oferecidos como parte do processo de 

reconstrução de uma vida após ser rotulado como criminoso e onde muitas barreiras 

impedem ativamente o regresso do mentorando à vida normal (Aitken, 2014; Hamilton, 

2016; Jolliffe & Farrington, 2008). De facto, "o uso de mentores para apoiar os ofensores 

na prisão e após a sua libertação é reconhecido pelos defensores como uma forma de 

incentivar a desistência e reduzir a reincidência" (Wadia & Parkinson, 2015, p. 7). 

Nellis (2004) distingue a mentoria como "alguém mais experiente a orientar, 

treinar e encorajar alguém menos experiente no desempenho de uma tarefa (ou papel). 

É (geralmente) mais formal do que amizade, mas menos formal do que a supervisão – e 

mais propositada do que mero 'voluntariado'" (p. 94-95).  

De acordo com o Centre for Social Justice (CSJ), a mentoria no âmbito do sistema 

de justiça penal pode ser definida como "uma relação voluntária de envolvimento, 

encorajamento e confiança. A sua prioridade imediata é oferecer apoio, orientação e 

assistência prática aos ofensores no período vulnerável em torno da sua libertação. O 

seu propósito a longo prazo é ajudá-los a encontrar um estilo de vida estável em que o 

alojamento, o emprego, os laços com a família e os amigos, e uma relação crescente de 

dois sentidos com o mentor desempenham o seu papel na prevenção do regresso à 

reincidência." (Aitken, 2014, p. 11). 

A mentoria procura abordar os fatores de risco associados a resultados 

negativos, tais como a baixa performance na escola, os pares antissociais e a falta de 

ligação à vizinhança, e realçar os fatores de proteção, tais como o desenvolvimento de 

aptidões, atitudes pró-sociais e laços sociais (Grossman & Tierney, 1998). 

Essencialmente, a mentoria neste contexto específico é aplicada como um método de 
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intervenção que visa diminuir a reincidência e melhorar a qualidade de vida do ofensor 

(Jolliffe & Farrington, 2008). Embora haja uma investigação limitada sobre o impacto a 

longo prazo dos programas de mentoria (Newburn & Shiner, 2005), esta é reconhecida 

como "uma das vias mais promissoras para a reabilitação no atual sistema de justiça 

criminal" (Aitken, 2014, p. 7). 

Diferentes tipos de crimes requerem diferentes tipos de mentoria (Spalek & 

Davies, 2012). Os esquemas de mentoria implementados com indivíduos radicalizados 

ou indivíduos considerados vulneráveis à radicalização incorporarão características 

transversais, tais como o desenvolvimento de uma relação de confiança baseada na 

confidencialidade e no apoio. No entanto, "estas [características] assumem novos 

significados quando confrontados com visões profundamente defendidas e lógicas 

muito diferentes" (Spalek & Davies, 2012, p. 366), pelo que os mentores devem ter um 

conhecimento muito específico sobre as crenças e princípios do mentorando. 

Por outro lado, Bertelsen (2018) afirma que uma mentoria eficiente não está 

centrada nas considerações específicas das visões extremistas, uma vez que 

compreendem o extremismo "como uma trajetória de vida caracterizada por uma 

tentativa de (re)construir uma vida que é entendida como (ou na verdade está) 

ameaçada, e um apego à vida que é visto como (ou na verdade é) insegura". Como tal, 

a principal preocupação é o lado humano do problema: permitir aos mentorandos um 

apego à vida seguro sem recorrer a meios ilegais e violentos (Bertelsen, 2018). 
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2. Ser um mentor: Contextos, estilos, aptidões e ferramentas 

A mentoria é uma técnica de acompanhamento que se baseia numa relação de 

acompanhamento regular entre um mentor e um mentorando. A mentoria refere-se a 

uma relação interpessoal de apoio, uma relação de ajuda, intercâmbio e aprendizagem, 

na qual uma pessoa experiente, o mentor, oferece a sua sabedoria e experiência 

adquirida para fomentar o desenvolvimento de outra pessoa, o mentorando, que tem 

aptidões ou conhecimentos para adquirir e objetivos profissionais para alcançar.  

Estas relações de mentoria ocorrem num quadro de referência estruturado e 

definido e envolvem uma terceira parte. Estes programas têm frequentemente um 

objetivo específico, tal como ajudar os participantes nas suas carreiras. As relações de 

mentoria podem ocorrer a todos os níveis de carreira. A característica chave de uma 

relação de mentoria é que uma pessoa mais experiente ajuda outra pessoa a atingir os 

seus objetivos e a desenvolver-se como pessoa. O mentor pode ajudar o mentorando 

(pessoa a ser orientada) a desenvolver aptidões profissionais específicas ou liderança 

com base em competências objetivas e verificáveis. 

O nome comum mentor vem do nome do herói da Odisseia, Mentor, amigo de 

Ulisses, de quem Atena emprestou os traços para acompanhar e instruir Telemachus. 

Em princípio, a mentoria visa acompanhar uma pessoa na mobilização dos seus 

recursos, encontrar e implementar as suas próprias soluções, e desenvolver a 

autonomia da pessoa (incluindo face-a-face ao mentor). Este estímulo da autonomia e 

tomada de decisão é a especificidade da abordagem de mentoria. 

Durante as sessões, o mentor irá aproveitar os recursos do mentorando e colocá-

los em ação. O recluso (ou mentorando) projeta-se então para o futuro e desenvolve 

uma estratégia com o mentor. De forma alguma o recluso está lá para justificar as suas 

ações ou mesmo as situações que o levaram até lá. Ele deve poder projetar-se livre e 

conscientemente nos seus futuros projetos de reintegração e desvinculação da 

violência. 

A mentoria é uma nova atividade para a qual ainda existem muitas questões 

sobre a sua origem. Uma observação imediata é necessária: à priori, não seria uma nova 

técnica, mas as opiniões diferem. Para alguns, pode ser remontado ao século V a.C. com 
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Sócrates. Sócrates, o precursor da "maiêutica" (ou a arte de dar à luz conhecimento), 

poderia ser reconhecido como o pai da mentoria. 

Por outro lado, há um consenso unânime de que o "coaching" de hoje é 

conhecido pelo seu conceito derivado do desporto. "Coach" significa treinar, preparar, 

acompanhar, motivar. Oriundo de países anglo-saxónicos - neste caso, os Estados 

Unidos - trata-se do facto de que, para vencerem, os atletas precisam não só de força e 

musculação, mas também de dois pontos cruciais para fazer a diferença: técnica e 

mental. 

A mentoria pode utilizar várias técnicas que iremos analisar, mas esta atividade 

de mobilização, projeção e acompanhamento da pessoa baseia-se numa atividade de 

diálogo entre o mentor e o mentorando e de auto-organização do mentorando em 

relação a estes objetivos. 

Durante a fase de diálogo e acompanhamento, o mentor pretende ajudar o 

mentorando em quatro níveis: i) gestão emocional; ii) controlo motivacional; iii) 

conhecimento individual mútuo; e iv) compreensão mútua. 

Estas atividades aumentarão o empoderamento e a capacidade de auto-

organização da pessoa. Os mentores também beneficiam da relação de mentoria. Como 

mentor, terá a oportunidade de partilhar a sua sabedoria e experiências, evoluir o seu 

próprio pensamento, desenvolver uma nova relação e aprofundar as suas capacidades 

de mentoria. 

Os tipos de relações de mentoria podem ser previstos na literatura (Scandura, 

1998, p. 451; Chao, Walz & Gardner, 1992), que vai de informal a formal: 

• Uma relação de mentoria informal ocorre geralmente num formato 

espontâneo. Às vezes pode ter ajudado alguém com o seu conselho ou escuta 

sem uma relação profissional. A mentoria informal também pode ocorrer em 

outras relações, tais como de supervisão ou até mesmo entre pares.  

• Uma relação formal de mentoria é caracterizada pela sua intencionalidade - os 

parceiros na relação pedem ou oferecem mentoria, estabelecem metas para a 

relação e fazem acordos sobre a sua natureza. Este quadro de referência permite 

construir programas formais de mentoria que facilitam relações formais de 

mentoria.  
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• Uma relação de mentoria "facilitada" foi definida como "uma estrutura e uma 

série de processos concebidos para criar relações de mentoria eficazes; orientar 

a mudança comportamental desejada para os envolvidos; e avaliar os resultados 

do mentorando, dos mentores e da organização”. 

 

De acordo com Kram (1985) e Phillips-Jones (1998, 2001), mentores e 

mentorandos tendem a ter certas competências de mentoria. A investigação também 

indica que estas competências podem ser desenvolvidas, e que determinadas aptidões 

ou competências parecem conduzir a relações de mentoria bem-sucedidas. As 

competências de mentoria aqui discutidas são adaptadas deste trabalho.  

 

À medida que progride na relação de mentoria, tente usar estas aptidões o máximo 

possível.  

• Escuta Ativa: A escuta ativa é a aptidão mais básica que utilizará durante toda a 

sua relação. A escuta ativa não só constrói relações como cria uma atitude e 

ambiente positivos que permitem uma comunicação aberta. Ao escutar 

ativamente determina os interesses e necessidades do seu mentorando. Aqui 

estão alguns exemplos: 

o Mostre interesse no que eles estão a dizer e reflita sobre os aspetos do 

que eles disseram para mostrar que compreende;  

o Use linguagem corporal (como o contacto visual) que mostra que está a 

prestar atenção ao que eles estão a dizer, e se estiver a falar com eles ao 

telefone, reduza o ruído de fundo e limite as interrupções. O seu 

mentorando vai sentir que tem a tua atenção total. Ao utilizar o e-mail, 

responda dentro de 24 horas, se possível, e certifique-se que a sua 

mensagem é consistente com a mensagem original; 

o Reserve o direito de discutir as suas próprias experiências ou dar 

conselhos ao seu mentorando até que este tenha tida a oportunidade de 

explicar o seu problema em detalhe. 

• Construir confiança: A confiança é construída ao longo do tempo. Construirá 

confiança mantendo as suas conversas e outras comunicações com o seu 
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mentorando confidenciais, honrando o seu horário de reunião e chamada, 

mostrando constante interesse e apoio, e sendo honesto com o seu 

mentorando. 

• Identificar objetivos e construir capacidade: Como modelo, deve ter a sua 

própria carreira e objetivos pessoais e partilhá-los, conforme apropriado, com o 

seu mentorando. Também é provável que eles lhe perguntem como definiu e 

alcançou os seus próprios objetivos. Você vai desenvolver a capacidade do seu 

mentorando de aprender e alcançar os seus objetivos ao fazer o seguinte: 

o Ajudá-lo/a a encontrar recursos como pessoas, livros, artigos, 

ferramentas e informações na Internet;  

o Transmitir conhecimentos e aptidões ao explicar, dar exemplos, 

demonstrar processos e fazer perguntas que provocam pensamentos; 

o Ajudá-lo/a a ganhar perspetivas mais amplas das suas responsabilidades 

e organização;  

o E discutir os passos que tomou na sua carreira e explicar o seu 

pensamento.  

• Encorajar e Inspirar: De acordo com a pesquisa de Phillips-Jones (1998, 2001), 

dar encorajamento é a aptidão de mentoria mais valorizada por mentorandos. 

Há muitas maneiras de encorajar o seu mentorando. Experimente algumas delas: 

o Comente favoravelmente as suas realizações;  

o Responda às suas frustrações e desafios com palavras de apoio, 

compreensão, encorajamento e louvor (apenas saber que alguém já 

passou pelo mesmo pode ser extremamente útil.)  

o Também pode inspirar o seu mentorando a destacar-se. Aqui estão 

alguns exemplos: 

▪ Partilhe a sua visão pessoal ou a de outros líderes; 

▪ Descreva as experiências, erros e sucessos que você ou outros 

encontraram no caminho para alcançar os seus objetivos; 

▪ Fale sobre as pessoas e eventos que o inspiraram e motivaram;  

▪ E apresente-o/a aos seus colegas que possam ser contactos úteis 

ou modelos inspiradores. 



 

12 
The INTEGRA project is co-funded by the ERASMUS + programme (KA2 - Strategic 
partnerships for adult education). ERASMUS + is the new EU programme for education, 
training, youth, and sport (2014-2020). 

De acordo com Phillips-Jones (2001), as relações de mentoria progridem por etapas. 

A sua relação formal de mentoria provavelmente refletirá quatro fases de 

desenvolvimento, sendo cada etapa parte integrante da seguinte: 

• Construir a relação; 

• Trocar informações e definir objetivos;  

• Trabalhar para cumprir os objetivos / aprofundar compromisso;  

• Acabar a relação formal de mentoria e planear o futuro. 

 

Não existe uma fórmula rigorosa para determinar a duração de cada passo.  
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3. Mentoria passo a passo 

A mentoria envolve vários passos que devem ser seguidos para aumentar as 

hipóteses de sucesso. "Os impactos da mentoria, noutras palavras, são sentidos em 

decorrência de fazer o processo de forma correta. Este processo inclui fatores como o 

recrutamento adequado, seleção e correspondência de mentores e mentorandos, 

definição e acordo sobre os objetivos de mentoria, construção de relações, 

compreensão da evolução da relação de mentoria ao longo do tempo, aplicação de 

técnicas adequadas (e.g., lidar com obstáculos, estimular o pensamento criativo) e 

efetivamente concluir a relação de mentoria." (Brown & Ross, 2010, p. 35). 

 

Passo 1: Recrutamento 

"Recrutar mentores é um trabalho difícil e muitas vezes frustrante, requerendo 

paciência, criatividade, organização e persistência." (Fletcher et al., 2009, p. 30). No 

entanto, é uma tarefa necessária e exigida que implica desafios contínuos, e, como tal, 

para serem bem-sucedidos, os programas devem desenvolver-se cuidadosamente e 

seguir um plano de recrutamento.  

De preferência, os programas devem conceder um período de quatro a seis 

meses para "recrutar mentores voluntários com competências e experiência adequadas 

e a disponibilidade para apoiar os ofensores imediatamente após a sua libertação e 

permitir tempo e recursos para recrutar mentores numa base contínua" (Wadia & 

Parkinson, 2015, p. 5). É também aconselhável que a mentoria em programas de 

reentrada "considere o recrutamento de pessoas que foram encarceradas para servirem 

de mentores para os seus participantes no programa [mentorandos]" (Umez et al., 2017, 

p. 10). 

 

Plano de recrutamento 

 Fletcher et al. (2009) desenvolveu as seguintes orientações, baseadas em boas 

práticas na área da mentoria, sobre como criar um plano de recrutamento: 

• Definir objetivos de recrutamento 

o Perguntas: Quantos participantes pretende ter em cada correspondência 

de um para um? Quantos voluntários masculinos precisa de recrutar? 
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Quantas mulheres voluntárias? Vai existir mentoria em grupo? Qual será 

o tamanho dos grupos? Quantos mentores pretende ter em cada grupo? 

o Recomendações: Preveja os desistentes e o excesso de recrutamento, 

lembre-se que o recrutamento é contínuo, e não recrute mais mentores 

do que pode efetivamente supervisionar. 

• Direcionar os esforços de recrutamento 

o Perguntas: Quem está a tentar recrutar? Onde vai visar os seus esforços 

de recrutamento? 

o Recomendações: "Quanto mais conseguir identificar as características 

das pessoas que está a tentar recrutar, bem como formas eficazes de as 

encontrar e atraí-las para o seu programa, mais eficientes e bem-

sucedidos serão os seus esforços de recrutamento" (p. 31). 

• Desenvolva a mensagem e materiais de recrutamento 

o Perguntas: O que motiva as pessoas a voluntariarem-se como mentor? O 

que os motivará a voluntariar-se para o seu programa em particular? 

Quais são os obstáculos e preocupações do seu público-alvo com o seu 

envolvimento? 

o Recomendações: A mensagem de recrutamento "deve apelar às 

motivações e abordar as preocupações dos potenciais voluntários e fazê-

lo de forma simples" (p. 34), prestar atenção à forma como transmite a 

mensagem aos grupos e preparar materiais impressos como "folhetos e 

panfletos de uma página que contenham os elementos-chave da sua 

mensagem de recrutamento" (p. 35).  

• Acompanhe cada passo 

o Recomendações: "Para acompanhar todas as tarefas de recrutamento e 

tornar as pessoas mais responsáveis, considere usar uma matriz (...) ou 

um sistema de rastreio semelhante para que nada seja esquecido e o 

acompanhamento ocorra conforme necessário" (p. 36). 
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• Providenciar um bom serviço aos clientes 

o Recomendações: "Mantenha-se ligado a potenciais voluntários. 

Mantenha-os envolvidos, interessados e motivados — e coloque-os a 

trabalhar assim que forem examinados e treinados" (p. 37). 

 

Passo 2: Correspondência 

"É uma aptidão especial encontrar e combinar os mentores certos com os 

mentorandos. Isto é um julgamento humano e profissional que terá de ser feito 

individualmente" (Aitken, 2014, p. 29). Normalmente, os modelos de mentoria "optam 

por combinar mentores e participantes com base na sua idade, sexo, raça, etnia, 

contexto cultural, carreira ou objetivos educativos, localização ou interesses e 

passatempos" (Umez et al., 2017, p. 13). Outro aspeto que deve ser tomado em 

consideração ao combinar mentores com mentorandos é a agenda e disponibilidade das 

pessoas (Fletcher et al., 2009). 

Na correspondência, as correspondências entre pessoas do mesmo sexo são 

aconselhadas, uma vez que "as correspondências entre sexos criam uma maior 

probabilidade de que sentimentos românticos inapropriados ou relações possam 

desenvolver-se" (Fletcher et al., 2009, p. 45), além de que os mentorandos "podem ser 

menos propensos a comunicar honestamente e podem confiar menos do que 

confiariam com mentores do mesmo sexo" (p. 45). 

Os mentores da mesma raça, etnia e origem também são recomendados, pois 

podem "fomentar um maior sentido de confiança porque os participantes 

[mentorandos] por vezes sentem que estas características partilhadas significam que os 

mentores têm uma melhor compreensão deles e das suas circunstâncias de vida" 

(Fletcher et al., 2009, p. 45).  

 

Passo 3: Formação 

Após o recrutamento e a correspondência de mentores com mentorandos, os 

programas devem "certificar-se de que os mentores têm uma compreensão prática e 

básica de correção, supervisão comunitária e o processo de reentrada antes de os ter a 

trabalhar com os participantes [mentorandos]" (Umez et al., 2017, p. 25). A formação 
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deve  envolver  muitos tópicos, pelo que,  por exemplo,  Aitken  (2014)  sugere que, "por 

causa do enorme impacto de drogas e álcool na reincidência, a formação de todos os 

mentores deve incluir orientar os seus mentorandos com adições para as fontes de 

ajuda mais eficazes"  (p. 41). Para além destes temas, "os mentores devem também ser 

formados sobre a construção de relações e aptidões de comunicação para cultivar uma 

correspondência de mentoria envolvida e eficaz"  (Umez et al., 2017, p. 26). 

A formação não é apenas necessária para que o mentorando receba apoio 

adequado, mas também para que os mentores se sintam seguros e confiantes no 

desempenho das suas funções. De facto, tal como afirmado por Wadia e Parkinson 

(2015), "dar formação relevante e apoio considerável permitiu que os mentores se 

sentissem seguros e bem equipados para desempenhar as suas funções" (p. 37). 

A formação deve ser um processo contínuo, uma vez que as necessidades de 

apoio dos mentores devem ser identificadas e satisfeitas regularmente. Os mentores ou 

esquecem alguns aspetos da formação inicial ou outras questões podem surgir nas 

reuniões de mentoria. Assim, "avaliar regularmente os conhecimentos e aptidões dos 

mentores e solicitar o seu feedback sobre a formação desejada podem ser valiosos para 

a mentoria" (Umez et al., 2017, p. 28). 

Ao planear a formação para novos mentores, Fletcher et al. (2009) propõem as 

seguintes quatro ações: 

• Identificar os objetivos e tópicos de formação: "O que é que as pessoas 

precisam de saber e ser capazes de fazer para serem mentores eficazes 

em geral, e que considerações especiais existem para orientar adultos 

que foram recentemente libertados da prisão?" (p. 40); 

• Abordar as questões práticas: "Quem providenciará a formação?”. 

"Quanto tempo vai demorar a formação inicial?”. “Quais são os melhores 

horários para a agendar?”. “Quão grande deve ser a formação?”. “Como 

vai manter os participantes interessados e envolvidos?" (p. 42-3); 

• Prestar atenção aos detalhes: Tal como enviar um e-mail ou fazer uma 

chamada para lembrar as pessoas da formação, manter o espaço de 

formação limpo e confortável, preparar tudo antes da formação, oferecer 

comida e bebidas, e cumprimentar os participantes à sua chegada (p. 43); 
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• Criar um manual para dar aos mentores: O manual deve fornecer 

informações como política de confidencialidade, materiais de mentoria, 

documentos do programa, dicas e potenciais desafios, e uma lista de 

funcionários com os seus dados de contacto.  

 

Passo 4: Supervisão 

Qual é a diferença entre mentoria e supervisão? 

A mentoria é coaching por um mentor que permite que o mentorando 

desenvolva e melhore as suas aptidões. A supervisão consiste no coaching de um 

mentor por um supervisor em torno de uma reflexão sobre o que o mentor retira destas 

interações com os seus mentorandos, de forma a retirar aprendizagem em benefício do 

acordo de mentoria. 

Se partirmos das definições das duas principais federações de coaches na Europa, que 

são muito semelhantes, diríamos que: 

a) A supervisão é o processo interativo entre um mentor ou supervisor, que partilha 

as suas experiências de coaching ou mentoria com um supervisor, a fim de ser 

aconselhado e se envolver em diálogo propício à reflexão e à aprendizagem 

colaborativa, em benefício do mentor ou coach, dos seus mentorandos e 

organizações; 

b) A supervisão dos mentores é definida como a interação que ocorre quando um 

mentor reporta periodicamente as suas experiências de mentoria a um 

supervisor, de forma a se envolver num diálogo reflexivo e aprendizagem 

colaborativa para o desenvolvimento e benefício do mentor e da sua 

organização. 

 

Podemos definir três funções para a supervisão de mentores: 

• Desenvolvimento: Desenvolvimento das competências e capacidades do 

mentor; 

• Apoio: Proporcionar ao mentor um espaço de apoio para refletir sobre as 

experiências de trabalhar com mentorandos; 
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• Resolução: Fomentar práticas profissionais de qualidade consistentes com 

os padrões e ética da mentoria. 

 

Perfil de supervisor 

As características e deveres dos supervisores de mentores são uma questão de 

características pessoais e respeito pela deontologia e ética do supervisor. 

 

Características Pessoais:  

• Constrói confiança e é capaz de se relacionar com o mentor em termos de 

compatibilidade, interação e postura; 

• Encoraja o mentor a ir além do que inicialmente acreditou ser possível; 

• Posiciona-se numa relação de iguais, no seu papel de supervisão, ao ser 

aberto, vulnerável e disposto a correr riscos adequados, por exemplo, 

fornecendo feedback que o possa tirar da sua zona de conforto, no contexto 

do papel de supervisão; 

• Compreende e é capaz de modelar o valor de uma parceria, e incentiva o 

mentor a assumir a liderança sobre os tópicos a analisar, entre outras coisas, 

durante e entre sessões; 

• É autêntico/a; 

• Incentiva a autenticidade, incluindo a valorização da pessoa, realizações e 

evolução do mentor ao longo do processo; 

• Tem confiança no seu próprio trabalho e é capaz de apreciar e mostrar 

respeito pelo estilo único de cada mentor; 

• Promove o desenvolvimento do próprio estilo do mentor dentro dos limites 

éticos; 

• Contratualiza o facto de considerar que ele/ela e o coach são responsáveis 

pelo desempenho, e incentiva regularmente a avaliação mútua da eficácia da 

relação. 

 

 



 

19 
The INTEGRA project is co-funded by the ERASMUS + programme (KA2 - Strategic 
partnerships for adult education). ERASMUS + is the new EU programme for education, 
training, youth, and sport (2014-2020). 

Funções de Supervisor de Mentor:   

1. Garante o bom início e contratualização da relação, e compreende e pode explicar o 

que o potencial supervisor do mentor quer dizer com supervisão; 

2. Apoia as escolhas do mentor, encorajando-o/a a falar com vários potenciais 

"supervisores de mentores" a fim de encontrar o certo para si;  

3. Explora plenamente com o mentor o que ele ou ela quer alcançar para dar a máxima 

clareza ao propósito da supervisão, define conjuntamente com o mentor 

indicadores de sucesso e discute abertamente taxas, horário, confidencialidade e 

outros aspetos da relação mentor/supervisor;  

4. Centra-se no desenvolvimento da prática e indica como um supervisor funciona em 

geral, incluindo o que se espera do mentor, métodos utilizados, mecanismos de 

feedback, etc.; 

5. Mostra que conhece o mentor ao ter em conta a sua personalidade a vários níveis 

ao mesmo tempo, o que é, o que procura, respeitando o seu estilo único; 

6. Está ele próprio envolvido em supervisão contínua. 

 

Outras formas de supervisão 

 

Acordos de supervisão entre pares 

A supervisão entre pares (inter-individual ou grupo) (Kram, 1985) é definida de 

várias formas: 

"A supervisão entre pares é um ambiente de aprendizagem colaborativo criado 

entre coaches, mentores ou outros profissionais (praticantes). É de benefício mútuo 

para os praticantes" (Turner, Lucas  &  Whitaker, 2018) que não são formados como 

supervisores. "A supervisão entre pares é um espaço de aprendizagem colaborativo 

entre os profissionais de coaching e mentoria. Dois ou mais mentores esforçam-se por 

se ajudarem mutuamente com a sua prática, refletindo sobre si mesmos ou casos." 

(Turner, Lucas  & Whitaker, 2018). 

 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tammy+Turner&text=Tammy+Turner&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michelle+Lucas&text=Michelle+Lucas&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Carol+Whitaker&text=Carol+Whitaker&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
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Nesta base, podemos distinguir: 

• Intervisão 

"A intervisão baseia-se na ideia de que és, em última análise, responsável pelo 

teu próprio comportamento" (Bellersen e Kohlmann, 2017, p. 9). Aprende-se a olhar 

para si mesmo de forma diferente, para o que se faz, e procura-se formas de melhorar. 

Na intervisão assume-se responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional, pela 

sua experiência, pela forma como trabalha com outros e pelo seu desempenho pessoal. 

O processo está, portanto, próximo da supervisão que utiliza a inteligência 

coletiva do grupo para ajudar o requerente a encontrar as suas próprias soluções para 

o problema que ele ou ela coloca. O objetivo é satisfazer todas as necessidades do 

requerente. 

 

• Co-coaching, coaching o coach  

Estas duas abordagens não utilizam a abordagem de supervisão, mas a 

abordagem de coaching: baixa posição do coach, análise da procura, determinação de 

objetivos e indicadores de sucesso, coaching a si próprio num período limitado, 

avaliação. 

O coaching como coach é bastante utilizado em modo de resolução para questões 

de desenvolvimento empresarial, enquanto o co-coaching é usado para o 

desenvolvimento profissional. Estes fazem frequentemente parte dos métodos 

utilizados na formação de coach. 

 

• Análise de práticas (grupos) 

Esta abordagem é inspirada na de Michael Balint (1957). O objetivo é que cada 

supervisado ou par tome consciência das suas ações, tendo em vista o desenvolvimento 

e o apoio. 

O processo é animado e formal. Consiste em cada participante apresentar uma 

situação e decompô-la em ações realizadas ou desejadas; então, para cada ação, estes 

afirmam as "experiências da ação" e procuram pistas explicativas com a ajuda do grupo. 
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• Intervisão de codesenvolvimento (grupos) 

Esta abordagem é inspirada na dos canadianos Claude Champagne e Adrien 

Payette, a qual foi transmitida em França por Anne Hoffner-Lesure e Dominique 

Delaunay (2011). 

O objetivo é satisfazer as necessidades do requerente em termos de resolução, 

e o método centra-se no caso e tem um propósito de desenvolvimento. 

O processo é animado e formal. Realiza-se em seis fases: apresentação, questões 

de esclarecimento, formulação do pedido, consulta (perguntas, opções, etc.), síntese e 

plano de ação, recapitulação. 

 

Passo 5: Avaliação 

O objetivo da avaliação é avaliar o progresso e o sucesso do programa de 

mentoria, bem como identificar áreas que precisam de ser melhoradas (Umez et al., 

2017).   

Existem quatro fases (Giorgakis et al., 2017) no processo de avaliação: 

• Diagnóstico: Definir a finalidade e o âmbito do programa de mentoria; 

• Contínuo:  Recolher e analisar dados relevantes; 

• Resultados/final: Recolher feedback de todos os participantes e partes 

interessadas no final do programa de mentoria para melhorar; 

• Impacto: Avaliação de acompanhamento 6 a 12 meses após o fim do 

programa de mentoria. 

Assim que a avaliação está completa, as partes interessadas “devem examinar os 

resultados e desenvolver um plano estratégico de partilha da informação com o seu 

público pretendido, com base nos seus objetivos iniciais de comunicação dos 

resultados"  (Umez et al., 2017, p. 33). 
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Figura 1. Sumário dos passos de mentoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Definir objetivos de recrutamento

• Direcionar os esforços de recrutamento

• Desenvolver a mensagem e materiais de 
recrutamento

• Acompanhar cada passo

• Providenciar um bom serviço aos clientes

Recrutamento
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carreira ou objetivos educacionais, localização 
ou interesses e passatempos

Correspondência

• Identificar os objetivos e tópicos da formação

• Abordar as questões práticas

• Prestar atenção aos detalhes

• Criar um manual para dar aos mentores
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• Quatro fases:
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4. Mentoria na prevenção da radicalização 

Muitos países implementam um vasto leque de medidas e intervenções para 

prevenir e combater a radicalização, sendo uma delas é a utilização de esquemas de 

mentoria (Bertelsen, 2018). A nível internacional, vários países têm desenvolvido 

programas em que são utilizados métodos de mentoria. 

 

Por exemplo, na Dinamarca, o programa Back on Track (BOT) (Rede de 

Sensibilização para a Radicalização [RAN], 2019), um projeto governamental 

originalmente desenvolvido pelo Ministério de Assuntos Sociais e Integração 

dinamarquês em cooperação com os Serviços Prisionais e de Reinserção dinamarqueses,  

agora adotado como um programa geral de Serviço Prisional, foi desenvolvido para 

testar esquemas de mentoria como uma ferramenta de apoio aos reclusos que foram 

acusados ou condenados por crimes relacionados com o terrorismo ou avaliados como 

vulneráveis à radicalização. 

Através da intervenção de um mentor, os reclusos aprendem a lidar com os 

problemas do dia-a-dia ao:   

• "Motivá-los a optar por um estilo de vida livre do crime; 

• Envolver a rede dos reclusos fora da prisão (família, amigos, etc.); 

• Ajudar com desafios concretos em torno da libertação (encontrar uma casa, 

emprego, etc.)." (p. 134). 

Este programa forma também mentores para melhorar as suas competências em 

técnicas de diálogo, coaching e gestão de conflitos. 

 

Além disso, na Noruega, em 2014, o governo anunciou um Plano de Ação Contra a 

Radicalização e o Extremismo Violento, o qual incluía o desenvolvimento e 

implementação de um esquema de mentoria nos Serviços Correcionais Noruegueses 

(Butt & Tuck, 2014) denominado Programa de Mentoria. O esquema centra-se nos 

reclusos identificados condenados por crimes de ódio, ao quais são entendidos como 

vulneráveis ao extremismo violento, e liga-os a mentores. Os mentores consistiam num 

vasto leque de pessoas com estatuto diferente, tanto em termos de idade, etnia, 
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educação, género, entre outras características. A sua tarefa era de aconselhamento, 

orientação e assistência prática. 

 

Por último, na França, o programa Investigação e Intervenção sobre Extremismo 

Violento (RIVE) (RAN,  2019) visa pessoas já condenadas ou que aguardam sentença por 

um crime de terrorismo ou denunciadas por serem radicalizadas, as quais serão, a 

pedido de um juiz, submetidas a mentoria. O RIVE é composto por uma equipa 

multidisciplinar que se foca numa abordagem de mentoria. Esta equipa é composta por 

educadores, psicólogos, conselheiro(s) religiosos, psiquiatra(s) e um advogado criminal 

educado a nível de doutoramento. 
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5. Observações e contexto de utilização 

Antes de começar com a descrição da proposta de formação do modelo de mentoria, 

vale a pena considerar alguns pontos específicos que podem influenciar o 

desenvolvimento da própria formação e que estão estritamente ligados aos dois 

intervenientes envolvidos: mentor e mentorando. 

 

1) Tal como estruturado no presente manual, o programa do modelo de mentoria 

destina-se a ser aplicado em três contextos profundamente diferentes entre 

eles: prisão, reinserção e comunidade. 

 

Em primeiro lugar, é importante lembrar que, no caso da prisão, se o mentor é uma 

pessoa já envolvida na gestão prisional (como um guarda prisional), a relação com o 

mentorando pode ser prejudicada pela falta de confiança total do lado do mentorando 

(recluso).  

Consequentemente, a melhor solução seria que a administração prisional permitisse 

que uma terceira pessoa (pertencente a um contexto completamente diferente) 

entrasse na prisão e trabalhasse como mentor, pedindo – se necessário – ao mentor 

para ser periodicamente informada sobre a reunião e o progresso no programa. Se isto 

não for possível, os objetivos do programa de mentoria devem ser modificados de 

acordo com a potencialidade real da dupla mentor-mentorando.  

Quase o mesmo discurso aplica-se à reinserção: para uma relação mais frutífera, o 

mentor deve ser uma pessoa que não pertence ao sistema de reinserção, mas, no caso 

de isto não ser possível, as soluções aplicadas ao contexto prisional poderiam ser 

replicadas neste caso. 

Nos países que pretendem envolver a comunidade exterior, a seleção dos mentores 

deve ser feita em conformidade com os requisitos essenciais apresentados pelos 

reconhecidos representantes da própria comunidade, de forma a não criar um conflito 

cultural interno e, ao mesmo tempo, para proteger o mentorando. Ter a possibilidade 

de contar com o apoio e colaboração dos representantes da comunidade providencia a 

oportunidade de aplicar uma abordagem mais ampla ao próprio modelo de mentoria e 

garantir uma atenção permanente ao mentorando, mesmo no final da mentoria. 
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Figura 2. Prós e contras do envolvimento de mentores de diferentes contextos 

 

2) A criação da dupla mentor-mentorando é a mais importante e, ao mesmo 

tempo, a mais complicada. Falhar na seleção do emparelhamento significaria 

perder a oportunidade de utilizar a mentoria como ferramenta para reduzir a 

reincidência e criar desistência do crime, em geral, ou do caminho da 

radicalização, em particular. Por esta razão, é essencial que a decisão sobre a 

dupla seja tomada tendo em conta um certo número de elementos relevantes: 

• Sexo: se possível, é melhor criar casais do mesmo sexo porque o mentor 

deve ser um "modelo" para o mentorando e este tipo de abordagem é 

mais fácil se as duas partes forem do mesmo sexo (Rodhes et al., 2008); 

• Etnia: uma dupla mista pode permitir que ambas as partes melhorem as 

suas aptidões na interação com diferentes culturas. Por outro lado, se o 

par pertence ao mesmo grupo étnico, o mentorando recebe um nível 

mais elevado de apoio instrumental, mas não de apoio psicológico 

(Herrera, Sipe, McClanahan 2000); 

• Interesses e necessidades: esta parece ser a avaliação mais importante 

que tem de ser feita antes de combinar mentor e mentorando. Muitas 

investigações sobre programas de mentoria têm demonstrado que ter 
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interesses e preferências comuns ajuda muito no desenvolvimento de 

uma relação frutífera. É claro que as necessidades de quem o modelo de 

mentoria é aplicado para devem ser consideradas, mas também verificar 

que o mentor e o mentorando têm pelo menos alguns interesses em 

comum podem fazer uma grande diferença no próprio programa 

(Grossman & Rhodes, 2002); 

• Características pessoais: cuidar de características específicas das pessoas 

envolvidas pode ser importante. Saber se o mentorando é, por exemplo, 

obsessivo, preguiçoso, introvertido ou tem sentido de humor pode ser 

importante para a seleção do mentor certo. De facto, juntar pessoas com 

muito poucas características comuns pode transformar a relação em algo 

que não é, de todo, estimulante, e, por essa razão, pode levar ao fracasso 

do método.  

 

Figura 3. Elementos que devem ser avaliados antes de criar a dupla mentor-mentorando 

 

No entanto, se a correspondência entre mentor e mentorando não funciona, quer 

mentor quer mentorando deve expressá-lo ao seu supervisor, e o processo de re-

correspondência deve ser estabelecido. "Idealmente, o procedimento de re-
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correspondência seria o mais simples possível, de modo a não interromper 

grandemente o apoio de mentoria e os serviços oferecidos ao participante" (Umez  e  

al., 2017, p. 13). 

Naturalmente, as orientações acima mencionadas encontram um limite para a sua 

aplicação no contexto específico em que deveriam ser aplicadas: prisão e reinserção. 

Além disso, se os mentores pertencem ao contexto institucional e não são voluntários, 

isto prejudica a causa do programa de mentoria.  
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6. Programa de Formação do Modelo de Mentoria INTEGRA 

Este programa baseia-se no contributo das equipas francesas, portuguesas, 

búlgaras e gregas e permite que os mentores sejam formados com vista a monitorizar 

as pessoas que estão detidas por terrorismo, radicalizadas, no processo de radicalização 

e vulneráveis ao processo de radicalização. O programa inclui quatro sessões diferentes 

de formação: 

• Sessão #1: Contexto cultural e legal 

o Contextualização da mentoria na prisão, reinserção e comunidade, de 

acordo com o contexto de cada país 

• Sessão #2: Fundamentos, aptidões e conceitos da mentoria 

o Definição, formas de mentoria e papel dos participantes 

• Sessão #3: A sessão de mentoria 

o Organizar, planear e executar a sessão 

• Sessão #4: Relação mentor-mentorando 

o Relacionamento, ferramentas e aptidões do Mentor 

 

Sessão #1: Contexto culturais e jurídico  

 

Contexto cultural  

(duração: 2 horas) 

Com o objetivo de dar aos participantes alguns elementos culturais que podem 

ser úteis no desenvolvimento da relação de mentoria, uma série de conceitos específicos 

serão brevemente tratados no presente manual, estando conscientes de que cada um 

destes termos eventualmente necessitaria de uma análise mais detalhada. 

• Radicalização; 

• Extremismo (violento); 

• Terrorismo (incluindo combatentes terroristas estrangeiros e combatentes 

terroristas domésticos); 

• Shari'a vs fundamentalismo islâmico, de direita, de esquerda (de acordo com o 

contexto de cada país). 
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Com respeito à comunidade religiosa ou cultural, seria relevante, no caso de os 

mentores não serem pessoas religiosas, passar estas duas horas a aprofundar-se no 

contexto cultural. Isto permitiria uma melhor compreensão de algumas dinâmicas 

importantes que regem o ambiente específico de onde o mentorando vem (os rituais 

religiosos de que deve observar, as coisas que não lhes são permitido fazer, o 

lugar/pessoas que não lhes é permitido frequentar).  

 

Contexto legal 

(duração: 2 horas) 

Visto que a prisão é um ambiente incomum para pessoas pertencentes a todas 

as comunidades, é importante que os participantes, se já não trabalham na área 

prisional, sejam formados em relação às regras mais relevantes aplicadas na prisão. Para 

isto, um género de manual "o que posso e não posso fazer dentro da prisão" pode ser 

desenvolvido para evitar riscos para a segurança do mentor e do mentorando. 

Nestas duas horas, os formadores devem explicar brevemente aos mentores 

como se movimentarem desde o primeiro contacto com a própria prisão, de acordo com 

as regras relevantes da prisão: o que são autorizados a trazer e levar da prisão, onde 

podem e não podem ir, com quem podem falar livremente e com quem não podem. 

A mesma informação deve ser oferecida para o contexto da reinserção (mais 

uma vez, se os mentores ainda não estiverem envolvidos no serviço de reinserção): o 

mentorando deve ser informado sobre as limitações a que está sujeito (onde pode ou 

não ir, com quem pode ou não pode falar ou ficar, a que horas é suposto estar em casa). 

 

Figura 4. Estrutura da primeira sessão 

Prisão
• 2h contexto cultural (comum 

para cada país participante)

• 2h contexto legal (sistema 
penitenciário e lei prisional -
diferente para cada país 
participante)

Reinserção
• 2h contexto cultural (comum 

para cada país participante)

• 2h contexto legal (sistema de 
reinserção e lei relevante de 
reinserção - diferente para 
cada país participante)

Comunidade
• 2h contexto cultural (se os 

mentores não pertencerem à 
cultura da comunidade) ou 2h 
de leis e regras nacionais 
fundamentais

• 2h riscos de delinquência 
juvenil e desvio entre jovens
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Sessão #2: Fundamentos da mentoria, aptidões e conceitos 

Este módulo começa com a apresentação de cada participante e a discussão 

sobre a motivação e expectativas que todos têm na participação do modelo de mentoria 

(tempo: 30 minutos). 

 

Sobre o que é a mentoria  

(duração: 40 minutos + 10 minutos de discussão) 

O termo "Mentoria" vem dos tempos antigos (Anderson & Shannon, 1995; 

Meginnson & Clutterbuck, 1995) e está ligado à ideia de sabedoria, usada como 

instrumento para o caminho educativo.  

Para efeitos deste trabalho, não será discutido o desenvolvimento histórico 

deste instrumento, mas vale a pena sublinhar, desde o início, dois elementos 

fundamentais que são importantes para definir o que realmente é a mentoria. Jacobi 

(1991) selecionou pelo menos quinze definições diferentes de mentoria na área da 

educação, psicologia e trabalho. 

Em primeiro lugar, a mentoria é considerada: 

• Um tipo de cuidado entre gerações, estritamente ligado ao contexto de 

caridade (Marta & Pozzi, 2004); 

• Uma relação próxima (Aldrich, 2000). 

 

O primeiro programa de mentoria surgiu em 1987 quando o Estado de Nova 

Iorque desenvolveu o Programa de Mentoria do Estado de Nova Iorque para a infância 

e famílias; antes deste momento, a mentoria era apenas um tipo de abordagem que os 

voluntários tinham com categorias específicas de pessoas, tais como estudantes e 

crianças desviantes. 

Tal como em muitas outras áreas, o principal problema é encontrar uma 

definição comum sobre o que é a mentoria, mas devido a um grande número de 

interpretações diferentes, atualmente é bastante difícil encontrar uma (Mottana, 2004). 

De acordo com Baum (1992), é uma relação de um-para-um estabelecida entre 

um perito e um principiante com o objetivo de desenvolver plenamente o potencial 

deste último. 
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Clawson (1996) define a mentoria como uma relação com um elevado potencial 

de desenvolvimento pessoal e profissional em que o objetivo principal e prioritário é 

apoiar o crescimento de uma ou de ambas as partes, uma vez que tanto o mentor como 

o mentorando mostram um elevado nível de envolvimento e compromisso,  e percebem 

o vínculo que os une como um verdadeiro pacto inalienável. 

Para tentar sintetizar todos os elementos relevantes que as diferentes definições 

de um mentor têm em comum, é possível mencionar os seguintes pontos (Marta & 

Santinello, 2010): 

• Ajuda oferecida por uma pessoa que trabalha voluntariamente para criar 

mudanças substanciais no conhecimento, pensamentos e emprego de um 

mentorando, em prol de uma espécie de bem-estar pessoal (visto como um 

crescimento social, educacional e pessoal); 

• Encontro entre duas pessoas que voluntariamente decidiram partilhar 

experiências diferentes mas substanciais para ambas, numa relação que se torna 

uma ligação, um acordo simbólico num processo de crescimento que envolve 

ambas; 

• Apoio e assistência de uma pessoa madura, perita e socialmente competente 

para com um jovem com o objetivo de alcançar determinados objetivos comuns;  

• Desenvolvimento pessoal em termos de valorização e/ou melhoria de aptidões 

que se formam e estão substanciadas na relação entre mentor e mentorando. 

Outro ponto fundamental está ligado à gratuitidade do serviço: a mentoria 

baseia-se numa abordagem de caridade, mesmo que seja diferente das atividades mais 

comuns de organizações de caridade. 

Pelo seu enquadramento gratuito, este baseia-se na relação entre duas pessoas 

que decidem livremente participar no programa: o mentor de um lado e o mentorando 

do outro, com base num acordo pré-estabelecido. 

A mentoria como uma relação, como foi definida acima, pode ser interpretada 

em três significados: 

1) A relação como o substrato sem o qual a mentoria não poderia existir: uma 

pessoa com aptidões específicas livremente decide ajudar outra a desenvolver 

as suas próprias aptidões num contexto que cria enriquecimento mútuo; 
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2) A relação como mútua e que cria mudanças positivas tanto para o mentor como 

para o mentorando; 

3) A relação como uma relação próxima, o que significa que é uma relação pessoal 

significativa. Este tipo de relacionamento é muito importante na cultura humana 

porque transmite lições significativas para adaptação de uma geração para a 

outra. 

 

O ponto de partida para cada experiência de mentoria é o desenvolvimento de 

um sentimento de confiança que o mentor e o mentorando percebem de forma 

recíproca: sem um sentimento de confiança mútua, o programa de mentoria não pode 

dar quaisquer resultados positivos (Reis, Collins & Berscheid, 2000). 

Assim que a ligação de confiança for construída entre eles, o mentor e o 

mentorando podem trabalhar em conjunto para a transformação das experiências e 

conhecimento do mentorando que podem orientar as suas futuras ações e crescimento 

(Pascarelli, 1998). 

Cada programa de mentoria tem em comum o desejo de ajudar o mentorando a 

desenvolver competências pessoais que o possam ajudar a enfrentar o dia-a-dia e a 

sentir-se confortável na gestão de situações de stress. 

Para efeitos deste manual, o objetivo do nosso modelo de mentoria é ajudar os 

reclusos/indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade/jovens em risco a 

encontrar uma alternativa ao caminho da radicalização. 

Para um bom programa de mentoria, é importante definir: 

• A duração da relação mentor-mentorando; 

• A razão pela qual este modelo é necessário (objetivo da ação); 

• Efeitos específicos das ações. 

 

Quem é um mentor? 

(duração: 30 minutos) 

Um mentor é uma pessoa sábia (uma espécie de avô/mãe) que decide passar 

algum do seu tempo com outra pessoa. Tipicamente, o mentor é mais velho do que o 

mentorando porque a relação é baseada na sua suposta experiência de vida em 
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enfrentar situações, mesmo que também exista uma forma reconhecida de mentoria de 

pares (entre pessoas da mesma idade) que trabalha com dinâmicas bastante diferentes. 

Para efeitos do projeto INTEGRA, é importante distinguir entre os três níveis em 

que o modelo será aplicado: prisão, reinserção e comunidade. Nos dois primeiros casos, 

o modelo aplicável mais adequado parece ser o tradicional com um mentor mais velho, 

enquanto para a comunidade, especialmente para o envolvimento da comunidade 

jovem, o modelo de mentoria de pares (ou o tradicional, adaptado com uma diferença 

de idade mais curta entre as duas partes da relação) parece ser mais adequado. 

 

Quem é o mentorando? 

(duração: 30 minutos + 20 minutos de discussão) 

O mentorando é normalmente o sujeito que precisa de orientação no 

desenvolvimento de aptidões pessoais específicas e autoestima para enfrentar 

positivamente eventos stressantes da vida diária. 

Neste manual, o mentorando será: 

• Um recluso em risco de radicalização com o objetivo de o/a ajudar a encontrar 

estratégias alternativas para gerir sentimentos stressantes, tais como medo, 

frustração e raiva, com atenção específica para a redução do risco genérico de 

reincidência; 

• Um indivíduo a cumprir medidas não privativas da liberdade considerado em 

risco de radicalização com o objetivo de o/a ajudar a encontrar estratégias 

alternativas para gerir sentimentos stressantes, tais como o medo, a frustração 

e a raiva, com atenção específica à redução do risco genérico de reincidência; 

• Um jovem que ainda não tenha cometido qualquer ato contra a lei, mas que seja 

identificado de forma a prevenir possíveis atos de desvio ou esteja em risco de 

estar envolvido na radicalização online; além disso, pode estar em contacto com 

outras pessoas em risco ou estar em situação de exclusão social entre os seus 

pares. 

Exemplos de programas de mentoria na área da prevenção da radicalização com 

base na experiência direta dos países participantes (duração: 30 minutos) 
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Por esta parte, pode ser possível remeter para o manual da RAN de Boas Práticas 

no combate à radicalização que reúne todas as estratégias desenvolvidas pelos países 

da UE. Todos os países envolvidos podem escolher pelo menos um modelo de mentoria 

que tenha sido implementado com sucesso e adaptá-lo à sua situação. Se possível, é 

melhor referir-se a um modelo de mentoria que tenha sido utilizado no mesmo campo 

de ação (para prevenir a radicalização ou para reduzir os riscos de reincidência). 

Como foi dito, para este manual, o mentor e o mentorando desenvolverão a sua 

relação de diferentes formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dupla mentor-mentorando e contexto de ação 

 

Sessão #3: A sessão de mentoria (duração: 4 horas) 

Os principais objetivos do curso de formação para mentores são o desenvolvimento 

de: 

- Consciência dos participantes: qual é o papel do mentor, os seus compromissos 

e como é diferente de outras figuras específicas na vida do mentorando; 

- Novas aptidões e conhecimento; 

- Visão geral realista da mentoria (a mudança é algo que requer tempo e é 

influenciado por múltiplos fatores). 

 

Como organizar a mentoria 

De facto, a localização em que o modelo de mentoria será desenvolvido impacta 

o desenho do próprio modelo.  

Como é sabido, o ambiente prisional baseia-se em regras comportamentais 

rigorosas que não podem ser ignoradas na organização do programa. Por exemplo, o 

• prisão

• reinserção

• comunidade
Mentor

• prisão

• reinserção

• comunidader 
Mentorando
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número de encontros entre mentores (o que depende de quem é o mentor: Agente 

penitenciário? Pessoa que já trabalha na prisão? Voluntário externo?) e mentorando 

(recluso) precisa de ser discutido e decidido com a administração prisional. No entanto, 

isto deve ocorrer pelo menos duas vezes por semana para assegurar que, num curto 

espaço de tempo, as duas partes podem desenvolver uma ligação de confiança que, 

como foi dito, é fundamental para o bom progresso do projeto. 

A situação é diferente quando o mentorando está em reinserção (indivíduo a 

cumprir medidas não privativas da liberdade). Neste caso, cada jurisdição envolvida  

deve  verificar as regras/leis aplicadas à reinserção e as limitações a que o indivíduo a 

cumprir medidas não privativas da liberdade (mentorando) é obrigado a observar: 

normalmente a prescrição da autoridade competente diz respeitos à liberdade de 

circulação, ao tempo em que uma pessoa está autorizada a ficar fora de casa, a proibição 

de se encontrar com algumas pessoas (ex-reclusos, pessoas que cumprem sanções 

alternativas ou em regime de medidas cautelares). Todas estas prescrições devem ser 

consideradas antes de planear a frequência e o local do encontro entre mentor e 

mentorando. Além disso, neste caso, é necessário que o modelo de mentoria seja 

partilhado com a autoridade competente (o supervisor da reinserção), para assegurar 

que todos os elementos são considerados pelas partes envolvidas com consciência. De 

facto, uma atitude que subestima mesmo uma das limitações judiciais poderia resultar 

numa retirada da medida.  

Por outro lado, a situação que envolve a comunidade jovem é completamente 

diferente: neste caso, o modelo de mentoria pode ser construído apenas tendo em 

conta os compromissos diários das pessoas envolvidas, e a estrutura pode ser 

livremente decidida com uma reunião introdutória entre mentores e mentorandos. 

 

Fases do modelo de mentoria 

Independentemente do ambiente em que a mentoria será desenvolvida, é possível 

identificar quatro fases diferentes: 
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1) Fase inicial 

Como o nome indica, esta fase refere-se ao período de tempo em que mentor e 

mentorando trabalham para estabelecer uma relação próxima. De acordo com Kram 

(1983), o período entre seis e doze meses é caracterizado pelas ideias que um tem em 

relação ao outro. Então, para desenvolver uma boa relação, os alvos desta fase devem 

ser: 

• Criar confiança; 

• Desenvolver aptidões de comunicação; 

• Definir limites; 

• Mostrar respeito mútuo. 

 

2) Fase de sedimentação 

Nesta fase, os dois atores começam a conhecer-se melhor e têm de tentar tirar o 

melhor partido da sua relação. A duração desta fase pode variar muito, mas 

normalmente deve ser de pelo menos seis meses para que o mentorando melhore 

através do contacto e do apoio do mentor, por um lado, e para permitir que o mentor 

apoie e proteja o mentorando, por outro lado. 

Os objetivos desta fase devem ser:  

• Amizade mútua; 

• Capacidade de trabalhar em equipa; 

• Empatia; 

• Abertura para com o outro. 

 

3) Fase de mudança 

As coisas começam a mover-se de forma diferente nesta fase: o mentorando, que 

melhorou as suas competências pessoais, começa a agir, tomar decisões e pensar de 

mais autonomamente. É possível que a estreita relação entre o mentor e o mentorando 

se torne menos intensa; o mentor tem de ser capaz de encarar o caminho do desapego 

e observar de uma perspetiva diferente o mentorando que agora é capaz de lidar com 

racionalidade mesmo em situações muito complicadas. O momento de desapego é uma 

consequência positiva da eficácia do próprio modelo de mentoria. 
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Os alvos desta fase são: 

• Mais autonomia e independência do mentorando; 

• Capacidade de correr riscos; 

• Apoio contínuo; 

• Existência de feedback. 

 

4) Empoderamento 

Esta fase envolve simultaneamente mentor, mentorando, a comunidade de onde 

pertencem e o staff do INTEGRA. O empoderamento (Zimmermann, 1990) não tem de 

ser considerado estritamente como uma fase porque é paralela às outras três: é a 

consequência final de todo o projeto de mentoria. 

O primeiro indicador do empoderamento estar correto pode ser visto na mudança 

da relação mentor-mentorando. De facto, a ligação passou de um modelo relacional 

típico de hierarquia para uma relação quase entre pares (Kram, 1985). 

Nesta fase, tanto o mentor como o mentorando alcançaram uma consciência do 

potencial do mentorando, pelo que: 

• O mentor aceita as preferências e as escolhas do mentorando em relação ao que 

fazer ou não fazer; 

• O mentorando aceita e avalia-se a si mesmo. 

Quando os alvos do modelo de mentoria tiverem sido atingidos (ou em qualquer 

outro caso em que o mentor e o mentorando devem interromper a sua relação de 

proximidade), ambos têm de aceitar a separação. Isto pode causar um alto nível de 

stress e dor do ponto de vista emocional, mas é possível geri-lo através da consciência 

de que uma amizade pode desenvolver-se fora do programa. 
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Figura 6. Fases da relação de mentoria 

 

Mesmo que as fases acima mencionadas sejam comuns a todo o programa de 

mentoria, a forma como são implementadas é diferente de acordo com a relação 

específica desenvolvida entre mentor e mentorando, a qual é impactada por muitos 

fatores internos e externos (sexo, personalidade, lugar em que ocorre). 

Vale aqui a pena considerar alguns dos fatores internos e externos que podem 

modificar o resultado do programa em cada uma das fases acima mencionadas. 

 

Fator internos: 

• Sexo: algumas pesquisas mostraram que o modelo de mentoria dá melhores 

resultados com mulheres do que com homens da mesma idade (Zand et al., 

2009); 

• Grupo étnico: mesmo que pareça que a relação mentor-mentorando é facilitada 

pela pertença de ambos aos mesmos grupos étnicos (visto que a diferença entre 

eles pode levantar problemas de utilização de estereótipos étnicos entre eles), 

pesquisas (Morrow & Styles, 1995; Herrera et al., 2000) mostram que uma dupla 

mista (na pertença étnica) mentor-mentorando é mais útil porque pode 

desenvolver em ambos aptidões importantes para a interação com diferentes 

culturas; 

• Personalidade: reunir um mentor e um mentorando que tenham diferenças 

pode ser muito mais estimulante do que duas pessoas com caráter semelhante. 

De qualquer forma, deve evitar-se juntar um mentor e um mentorando que têm 

Fase inicial

Fase de 
sedimentação

Fase de mudança

Empoderamento
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comportamentos completamente diferentes porque conduzirá a um plano de 

comunicação não eficaz; 

• Tempo: o número de reuniões agendadas entre mentores e mentorandos deve 

ser, como foi dito, de uma ou duas vezes por semana, duas horas de cada vez. 

Obviamente, no início da relação, poderia ser possível que precisassem de muito 

mais tempo e este problema deve ser discutido com a autoridade competente 

(em caso de prisão ou reinserção) e o supervisor; 

• Estilo pessoal do mentor: a forma como o mentor pretende que o seu papel 

influencie os resultados da relação com o mentorando; 

• Necessidades do mentorando: a consideração das necessidades do mentorando 

é fundamental. Cada mentorando tem necessidades diferentes e a abordagem 

do mentor à relação deve ter em conta estas especificidades. De facto, as 

necessidades influenciam não só os resultados de todo o modelo de mentoria, 

mas envolvem dinâmicas diferentes, desenvolvimento diferente de cada uma 

das fases acima mencionadas e características diferentes de todo o projeto. 

 

Fatores externos 

• Características e valores mais importantes da comunidade à qual o mentor e o 

mentorando pertencem: os alvos do modelo de mentoria devem estar de 

acordo com os do mentorando e, tanto quanto possível, também com os da 

comunidade social a que pertencem (Small & Supple, 2001). 

• O grau de formalidade da relação de mentoria: quanto mais a relação é formal 

(por exemplo, há a exigência de escrever um relatório após cada sessão), menos 

é espontânea. A melhor solução parece ser procurar um equilíbrio entre as duas 

abordagens (formal-informal) ao inserir um momento não formal dentro de um 

quadro formal de projeto (Chao, Walz & Gardner, 1992). 

• Problemas logísticos: o local onde decorre o encontro entre mentor e 

mentorando pode influenciar os resultados do projeto. Normalmente, é 

importante escolher um ambiente neutro no qual o mentorando se sinta 

confortável. Naturalmente, no caso da prisão (e por vezes também na 

reinserção), esta não é uma solução praticável porque o mentorando já está, e 
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está sempre, num lugar desconfortável. Uma tentativa de chegar a um acordo 

com a autoridade competente para a atribuição de um espaço específico para a 

reunião que seja considerada mais confortável pelo mentorando, mesmo que 

ainda esteja dentro da prisão, poderá ser uma boa abordagem para enfrentar o 

problema. 

 

Figura 7. Elementos que influenciam a relação de mentoria 

 

Sessão #4: Relação mentor-mentorando 

 

A estrutura da relação 

(duração: 2 horas) 

 

Primeira reunião mentor-mentorando 

Estabelecimento do dia de partida: esta é uma reunião fundamental porque marca 

o início do projeto e é usada para definir alguns elementos como:  

- Lugar; 
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- Tempo. 

- Duração da reunião.  

A primeira reunião é stressante para ambos os intervenientes envolvidos, pelo que 

o mentor deve ter em mente exatamente como gerir o tempo e algumas atividades para 

propor ao mentorando. 

De acordo com a literatura (Johnson, 1998), o aspeto mais relevante na primeira 

reunião para o desenvolvimento de uma boa relação é o comportamento do mentor (a 

sua pontualidade, o seu interesse pelo conhecimento do mentorando e a sua empatia). 

Os aspetos organizacionais só são relevantes se estiverem ligados ao comportamento 

do mentor. 

As atividades que os participantes desenvolvem devem estar ligadas ao significado 

do modelo de mentoria: neste caso, devem orientar-se para a redução do 

comportamento desviante ao proporem-se novos interesses ou através de contactos 

positivos com pessoas da comunidade (esta parte é mais simples no caso de indivíduos 

a cumprir medidas não privativas da liberdade ou jovens). 

A primeira parte deve ser muito bem organizada uma vez que a relação está no 

início, mas, quando o sentimento de confiança mútua já se desenvolveu, esta 

organização rigorosa pode ser suavizada. 

A realização das atividades propostas pelo mentor sem um confronto com o 

mentorando é contraproducente (Karcher & Herrera, 2007). Em vez disto, as ações 

mencionadas devem refletir os objetivos de ambos os participantes e tornarem-se 

experiências que se desenvolvam em discussões frutíferas dentro da dupla, 

considerando a idade, cultura e contexto social do mentorando (Darling, 2005; Hamilton 

& Hamilton 2004). 

 

 Reunião seguinte mentor-mentorando 

Após a primeira reunião e a aceitação dos elementos formais que definirão a 

relação mentor-mentorando (tal como acima definido no parágrafo "primeira reunião"), 

o conteúdo das reuniões periódicas pode variar muito, no que diz respeito à situação 

pessoal do mentorando.  
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Por esta razão, não é possível imaginar um conjunto padrão de conteúdos que 

possam ser bons para cada mentorando, mas é, naturalmente, útil lembrar que parte 

do tempo programado deve ser dedicado a atividades de "desenvolvimento" da relação, 

o que significa que o modelo de mentoria deve inserir ações que possam ser úteis para 

potenciar o conhecimento mútuo e que podem incentivar o desenvolvimento de 

afinidades entre a dupla (como ações que estimulam novos interesses, são engraçados 

ou aumentam a satisfação relacionada com a relação). 

De acordo com Ferronato (2008), um mentor deve: 

• Começar pela realidade, necessidades, passatempos, interesses do 

mentorando; 

• Propor mais do que uma atividade e deixar que o mentorando escolha o que 

fazer; 

• Encorajar o mentorando a propor algumas atividades; 

• Escolher preferencialmente atividades interativas (como assistir a um filme, 

cozinhar em conjunto, fazer algo relacionado com trabalho manual em 

conjunto); 

• Se divertirem juntos. 

Em alguns casos, e quando possível, poderia ser útil organizar uma reunião na 

presença de outras duplas mentor-mentorando, com o objetivo de criar uma espécie de 

comunidade e formar o mentorando no desenvolvimento de relações positivas. 

Naturalmente, esta perspetiva deve ser adaptada no caso da prisão ou reinserção, 

enquanto pode ser considerada tout court no caso de jovens como mentorandos. 

A idade dos participantes é muito importante porque este elemento pode 

impactar a possibilidade de usar uma ou outras ações para melhor envolver o 

mentorando (Steinberg, 2005). 

 

Conclusão 

Os mentores devem ser formados para a conclusão do programa. Eles devem ser 

informados desde o início que devem estar psicologicamente preparados para o 

desapego do mentorando. Além disso, os mentores são os que devem preparar os 

mentorandos para esta – muitas vezes dolorosa – conclusão. Um evento formal em que 
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o mentor e o mentorando podem de alguma forma apresentar a sua experiência pode 

ser uma boa forma de enfrentar este momento difícil.  

 

 

Figura 8. Fases do programa de mentoria 

 

Aptidões específicas que o mentor deve ser capaz de usar na relação  

(duração: 2 horas) 

O mentor deve ser capaz de: 

1) Escutar o mentorando. Isto não significa apenas ser capaz de dar tempo ao 

mentorando para lhe dizer os seus próprios pensamentos, experiências e 

mundo, mas significa combinar a informação recolhida com estruturas culturais, 

religiosas e educativas do mentorando, com o objetivo de não o julgar pela suas 

ações/ideias, mas selecionar a estratégia específica de abordagem que parece 

ser a melhor para esse mentorando específico, no que diz respeito ao objetivo 

fixo do modelo de mentoria; 

2) Não julgar o mentorando. O mentor não deve ter um papel de julgador. Este 

tem o direito de agir como guia educativo para o mentorando e mostrar-lhe 

como encarar situações de stress, partindo de um princípio de aceitação da 

fraqueza e limites do mentorando; 

3) Usar narrativas alternativas para trabalhar para a desvinculação e desistência 

de comportamentos desviantes ou ideologias extremistas. Em vez de corrigir o 

mentorando ao sublinhar a sua errada forma de agir/visão do mundo, o mentor 

Primeira reunião 
mentor-

mentorando

• Esta é a fase mais formal na qual alguns elementos do enquadramento serão 
definidos: local, tempo, duração da reunião

Reunião 
seguinte 
mentor-

mentorando

• O objetivo mais importante é o desenvolvimento de um sentimento de confiança 
mútua. Assim que este sentimento é criado entre a dupla, será possível começar a 
trabalhar nos outros objetivos do programa de mentoria

Conclusão

• Como no caso da primeira reunião, é importante que a conclusão do programa de 
mentoria seja formalizada num evento específico que pode ajudar o mentor e o 
mentorando a enfrentar a ideia stressante, e por vezes dolorosa, de interromper a 
relação
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deve apresentar ao mentorando diferentes argumentos para abordar o mesmo 

tema. Os argumentos utilizados pelo mentor devem partir da importância do 

respeito dos direitos humanos em relação à vida de todos; 

Como foi sido bem descrito pelo Prison & Probation concept paper de 2017, as 

narrativas alternativas são realmente úteis para dar à pessoa possivelmente 

radicalizada os instrumentos para abandonar a sua visão radical, sem a 

necessidade de atacar toda a sua cultura de origem; 

4) Gerir situações de crise dentro da relação. Como em todas as relações que 

envolvem seres humanos, é possível que, durante o tempo, o mentor ou o 

mentorando enfrentem uma espécie de frustração devido a diferentes aspetos 

(desrespeito pela expectativa, ausência de alterações tangíveis no 

comportamento do mentorando) (Karcher, 2005). Os mentores mais em risco 

são aqueles que decidem iniciar o caminho apenas por motivações auto-

relatadas (como o objetivo de ver uma mudança real na vida do mentorando). A 

análise das expectativas dos mentores no início do curso de formação é 

importante para lhes oferecer algumas estratégias úteis para enfrentar possíveis 

momentos de crise; 

5) Ser capaz de identificar possíveis situações de risco. O mentor deve ser capaz 

de detetar alterações no comportamento do mentorando que possam ser sinais 

de desinteresse no próprio processo de mentoria ou de acentuação de uma visão 

radical, independentemente da própria relação de mentoria; 

Neste caso, o mentor deve informar imediatamente o supervisor (a pessoa com 

direito a supervisionar o programa de mentoria, que pode ser alguém que 

trabalha na prisão, se o mentorando for recluso, alguém que trabalhe na 

reinserção, no caso de o mentorando ser um indivíduo a cumprir medidas não 

privativas da liberdade, ou um líder reconhecido e selecionado da comunidade 

ou grupo do mentorando; 

6) Gerir a conclusão do programa de mentoria. Ser capaz de fechar a relação de 

mentoria quando o tempo programado é passado e/ou os objetivos foram 

atingidos. A relação de mentoria pode chegar ao fim por diferentes razões: 
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• conclusão do próprio projeto (neste caso, a relação foi planeada por um lapso 

de tempo de seis meses); 

• conclusão, uma vez que os objetivos foram atingidos (isto pode acontecer 

mesmo antes do final do período de seis meses); 

• conclusão devido a problemas graves entre mentor e mentorando ou por 

dificuldades logísticas. No primeiro caso, cabe ao mentor apresentar ao 

supervisor que tipo de problemas têm surgido com o mentorando, mas o 

mentorando também está em condições de denunciar qualquer tipo de 

problema que decorre do comportamento específico do mentor, da forma 

como gere a relação de mentoria ou da inadequação de carácter do mentor. 

O caso das dificuldades logísticas é mais provável no ambiente prisional e 

deve ser gerido da melhor forma possível, ao se tentar encontrar uma 

solução de acordo com as leis e regulamentos pertinentes da própria prisão 

(por exemplo, o mentorando pode achar desconfortável o lugar em que o 

mentor e o mentorando são autorizados a se encontrar, mas também é 

provável que não haja outro espaço disponível dentro do estabelecimento,  

por isso, depois de ter tentado uma espécie de mediação da administração 

prisional para encontrar outro lugar, cabe ao mentor explicar ao mentor que 

não pode haver outra possibilidade e que o melhor é tentar adaptar-se à 

única situação disponível). Os problemas logísticos podem também estar 

presentes no caso da reinserção ou da comunidade, mas são normalmente 

mais simples de gerir.  
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Figura 9. Aptidões dos mentores para a boa gestão de uma relação 

 

Síntese dos conteúdos discutidos nas reuniões 

Reunião Argumentos 

 

 

Primeira 

reunião 

- O que é terrorismo? 

- O que é radicalização? 

- Notas sobre diferentes tipos de ideología e extremismos 

- Enquadramento legal (perspetiva nacional – prisão ou 

reinserção) 

- Breves notas sobre o que o mentor pode ou não fazer no 

contexto específico da intervenção 

 

 

Segunda 

reunião 

- Apresentação e conhecimento entre mentores 

- Discussão sobre as expectativas dos mentores 

- Apresentação do projeto 

- O que é mentoria? 

- Quem é o mentor? 

- Quem é o mentorando? 

- Identidade, independência e responsabilidade 

O
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Escutar
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Usar uma abordagem de 
narrativas alternativas
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Terceira reunião 

- Confiança mútua 

- Danos da etiquetagem 

- Compreensão e valorização das diferenças 

- Comunicação 

- Objetivos da relação de mentoria 

- Narrativas alternativas – encorajamento 

 

 

Quarta reunião 

- Pensamento crítico e pensamento criativo 

- Estratégias para a mudança de respostas irracionais 

- Escuta ativa ou reflexiva 

- Gestão de crises e do encerramento do projeto 

- Avaliação do modelo 

Tabela 1. Sumário dos tópicos do curso de formação 
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