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RESUMO 

 
Esta pesquisa pretende utilizar o programa de mentorias do projeto Vem Ser Protagonista como meio de 
análise acerca da efetivação dos direitos da personalidade de jovens. Para tanto, a pesquisa configura-se 
como qualitativa e aplicada, sendo que os dados serão obtidos virtualmente por meio de formulários e 
entrevistas por videoconferências. Espera-se com a execução desta pesquisa, identificar a eficácia de como 
políticas públicas são agentes de inclusão social e desta forma, efetivação dos direitos da personalidade. O 
“Vem Ser Protagonista” atua como agente facilitador na realização de projetos voluntários em diversas 
comunidades do país, realizando o contato entre jovens experientes com projetos comunitários e jovens 
inexperientes que pretendem realizar tais projetos em suas comunidades. Desta forma, observaremos como 
o projeto, que é uma política pública não governamental atua como agente de inclusão social de jovens em 
diferentes ambientes, tanto culturais, educacionais, sociais e políticos. Portanto, observaremos a efetivação 
dos direitos da personalidade, tanto da perspectiva dos jovens realizadores das ações, pois terão um 
primeiro contato com aquilo que almejam para o lugar onde vivem, quanto para aqueles que farão parte dos 
projetos nas respectivas comunidades. Assim sendo, será feito o uso de bibliografias e estudos de caso, por 
meio de levantamento de dados e entrevistas. Como resultado pretende-se comprovar, por meio de dados e 
relatos, os impactos causados pelo ato de alçar o jovem ao posto de protagonista do lugar onde vive, além 
de demonstrar os reflexos no Direito de tais atos, assim como a oxigenação dos ambientes de liderança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Protagonismo Juvenil; Liderança; Efetivação de Direitos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

A população jovem representa aproximadamente um quarto da população 
brasileira, segundo dados do ano de 2017 do IBGE, há no Brasil 48,5 milhões de pessoas 
com idade entre em 15 e 29 anos. Sancionado no ano de 2013, o Estatuto da Juventude é 
um importante instrumento jurídico que valida a população jovem como sujeitos de 
direitos, enfatizando a importância da implementação de políticas públicas para esta 
parcela da sociedade. Logo, o utilizaremos como base jurídica de efetivação de direitos. 

A utilização de políticas públicas como objeto de inclusão social de jovens em 
diferentes ambientes: político, cultural, educacional e social se faz necessária para a 
efetivação dos Direitos da Personalidade. Desta forma, efetivando os direitos da 
personalidade do indivíduo, neste caso do jovem que passa a compreender que é agente 
capaz de direitos e entender acerca da possibilidade de estar como sujeito nas relações 
jurídicas. 

Nos últimos anos uma série de projetos voluntários vem desenvolvendo 
ferramentas capazes de apresentar ao jovem um universo de oportunidades, uma 
maneira de incluir um novo perfil de líder na sociedade, contribuindo com o surgimento de 
novos modelos de diálogos sociais, assim o apresentando e efetivando os seus direitos. O 
Estatuto da Juventude considera, entre seus princípios, a “valorização e promoção da 
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participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações” 
(BRASIL, Artigo 2º, Inciso II, 2013). Para a efetivação deste princípio é preciso realizar 
ações capazes promover a participação social e política de jovens, para tanto, é 
imprescindível compreender que a perspectiva de política pública excede a visão de 
políticas públicas realizadas pelo Estado, onde as ações governamentais são 
complementares às ações realizadas por associações voluntárias. 

Desta forma, buscaremos responder a seguinte interrogação: como um jovem ao 
se tornar agente de transformação é capaz de efetivar seus direitos? Para responder tal 
questão, utilizaremos como objeto de pesquisa a organização sem fins lucrativos Vem Ser 
Protagonista. Esta exerce por meio do seu programa de mentorias um trabalho de auxílio 
e cooperação a jovens que possuem o desejo de trabalhar voluntariamente por sua 
comunidade, mas que não possuem experiência na área. Assim, a organização seleciona 
jovens experientes com voluntariado para serem mentores destes jovens menos 
experientes. Ao longo do programa, esses jovens realizarão uma série de atividades que 
consistem desde a formação dos mesmos em líderes, em uma etapa que conta até 
mesmo com o apoio de psicólogos para o desenvolvimento de segurança e 
autoconhecimento, ao momento onde construirão seus projetos comunitários e iniciarão o 
impacto social em suas comunidades. 
 Portanto, é extremamente necessário compreender como um projeto criado por 
jovens e direcionado para jovens é capaz de atuar como uma política pública não 
governamental e assim impulsionar outras iniciativas na mesma área. O Vem Ser 
Protagonista foi criado há pouco mais de um ano e conta atualmente com membros em 
vinte e três estados do país, atendendo jovens de diferentes idades, além de utilizar as 
redes sociais como impulsionadora de suas atividades. Durante o programa de mentorias 
2018, foi possível perceber que os participantes conseguiram aproveitar muito bem o 
conhecimento adquirido e passaram a se interessar muito mais com questões voltadas 
para a garantia de direitos e política. Ou seja, a partir do momento em que o jovem passa 
a se envolver com as questões da sua comunidade ele passa a ter outras percepções 
acerca da sociedade como um tudo. Ao longo do programa de mentorias 2019, que será 
realizado com cerca de trinta jovens, será construído todo um trabalho em prol da 
construção de projetos comunitários em diferentes áreas de atuação. Onde esta pesquisa 
trabalhará em prol de comprovar por meio da observação do desenvolvimento do 
programa a importância de políticas públicas não governamentais para a efetivação de 
direitos. 
 Consequentemente, será possível demonstrar por meio de dados e relatos como 
cada jovem vai reagir ao ser confrontado com os obstáculos sociais provocados por seu 
protagonismo, caso ele seja um indivíduo parcialmente excluído de grupos sociais como 
lidará com as barreiras de diversidade, ainda, a observação de como surgem líderes 
comunitários a partir de simples ações sociais. Além disso, os impactos gerados pelo 
projeto voluntário na comunidade em questão e como as pessoas ao seu redor lidarão 
com o desenvolvimento das ações, a inclusão social de outras pessoas antes afastadas 
do convívio comunitário e a efetivação dos direitos da personalidade para com aqueles 
que serão atingidos pelas ações, assim como os jovens/adolescentes realizadores. 
Todavia, fazendo uso dos recursos bibliográficos como base de pesquisa para 
correlacionar os resultados práticos e aplicados causados pelo programa de mentorias, 
assim como a realização das ações sociais, em três diferentes esferas do Direito: direitos 
da personalidade, políticas públicas e inclusão social, estas que são complementares e 
serão correlacionados ao longo desta pesquisa. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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Essa pesquisa consiste em ser de natureza aplicada, caráter qualitativo, e utilizará 
de observação indireta, questionários e entrevistas semiestruturadas, para coleta de 
dados. A amostra será não probabilística, por conveniência, intencionalmente selecionada 
de acordo com os interesses da pesquisa. 

Os participantes serão três jovens, de diferentes estados do Brasil, que integram o 
programa de Mentorias do projeto Vem Ser Protagonista, este que atua como agente 
impulsionador de jovens na construção de projetos comunitários. Optou-se pelo uso da 
entrevista semiestruturada por possibilitar uma organização flexível e ampliação dos 
questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas, bem como 
adaptação em relação ao contexto dos entrevistados. Tendo como principais tópicos: 
avaliação de dados socioeconômicos, contextos sociais da comunidade, impacto na 
inserção do jovem na comunidade e avaliação da efetivação dos direitos antes e após 
programa.  

As entrevistas serão realizadas por videoconferência e serão gravadas para 
posterior transcrição e análise dos dados. O uso da videoconferência possibilita que, além 
do material transcrito, também seja possível análise do comportamento não-verbal do 
participante, como entonação de voz, choro, dentre outros.  

Após leitura do material transcrito, será feita categorização do material por temas. 
Será feito, ainda, estudo comparativo entre os diferentes aspectos das comunidades dos 
participantes. E para a concretização dessa pesquisa serão utilizadas bases de pesquisa 
bibliográficas, por meio de livros e artigos referentes a políticas públicas, inclusão social e 
efetivação dos direitos da personalidade. Utilizando as mesmas como base de 
observação na prática de suas efetivações, buscando compreender a seguinte 
proposição: a realização de políticas públicas gera como resultado a inclusão social, 
assim efetivando os direitos da personalidade. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o desenvolvimento desta pesquisa espera-se comprovar como as políticas 
públicas não governamentais são capazes de ser agentes de inclusão social e ainda, 
auxiliam na efetivação dos direitos da personalidade. Obtendo como resultados para as 
seguintes hipóteses formuladas: reflexos na vida pessoal do jovem realizador da ação 
como desenvolvimento de liderança, melhora no convívio social e familiar, inclusão social 
em grupos sociais diversos, desenvolvimento da oratória, maior participação do jovem nas 
questões políticas e jurídicas. Além disso, os reflexos causados na comunidade do 
experimento: a aproximação daqueles que participaram das ações, melhora no convívio 
social de toda a comunidade, amenização do problema que se pretendia resolver ou até 
mesmo o fim do problema, aceitação do jovem como agente mobilizador daquele local e 
interação entre jovens de diversos perfis.  

Por meio da pesquisa bibliográfica em livros e artigos será possível demonstrar a 
correlação entre os três pontos principais do trabalho: políticas públicas, direitos da 
personalidade e inclusão social. Constatando como a ligação dos três é fruto de ações 
realizadas voluntariamente, comprovando que a efetivação dos direitos da personalidade 
pode ser por meio do simples ato de engajar os indivíduos pela busca de melhores 
condições de vida, assim como os jovens participantes do programa de mentorias do Vem 
Ser Protagonista realizaram. Este que é agente de inclusão social, onde jovens se 
incluíram em novos grupos sociais e no próprio convívio da comunidade. Além disso, 
complementando a constatação da efetivação dos direitos da personalidade, onde cada 
jovem terá entrado em contato com seus direitos e como pode exigi-los, haja vista a sua 
participação social efetiva, comprovando como a atuação como liderança é capaz de 
promover o conhecimento sobre o que é cidadania. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Espera-se com  pesquisa apresentada entender como um jovem em sua 
comunidade é capaz de causar efeitos muito maiores do que imagina que é capaz de 
produzir. Sendo assim, ao observar todo o desenvolvimento da formação de liderança 
será possível identificar e comprovar a importância de políticas públicas, com enfoque no 
empreendedorismo social e protagonismo juvenil.  
 Além disso, apontar políticas públicas que são eficazes na efetivação dos direitos 
da personalidade, principalmente para a juventude. Haja vista, a necessidade da 
construção de cidadãos capazes de compreender os seus direitos e deveres, assim como 
observar os impactos acerca da efetivação dos direitos na comunidade em que o projeto 
voluntário será desenvolvido.  
 Para isso será realizado o acompanhamento das ações sociais desenvolvidas 
durante a vigência do projeto, a observação dos impactos sociais causados na 
comunidade por meio do projeto social. Além de, analisar a importância de políticas 
públicas não governamentais e identificar os reflexos causados pelas ações sociais 
correlacionando com as teses apresentadas pelas bibliografias. 
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