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Resumo

Com o presente trabalho, objetiva-se demonstrar o impacto causado em território nacional

pelas  mentorias  virtuais  e  ações  sociais  do projeto  voluntário  ImpactaJovem Brasil.  Com

representantes  de  todas  as  regiões  do  país,  o  ImpactaJovem  surge  no  início  de  2017,

promovendo oportunidades e preparando jovens para a imersão nestas. Durante três ciclos de

mentoria foi possível constatar os benefícios advindos do contato virtual entre jovens e ações

de  cunho  social,  visando  a  melhoria  da  realidade  de  diversas  comunidades  através  do

engajamento juvenil. Aspecto esse, apresentado nos resultados do período anual de mentorias

e ações sociais, bem como no desenvolvimento pessoal e comunitário dos participantes da

iniciativa.
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Abstract

In the  present  work,  the  objective  is  to  demonstrate  the  impact  in  the  Brazilian  national

territory  caused  by the  virtual  mentoring  and  social  actions  of  the  ImpactaJovem Brasil

volunteer project. With representatives from all regions of the country, ImpactaJovem was

initiated in early 2017, promoting opportunities and preparing young people to be immersed

in them. During three mentoring cycles, it was possible to verify the benefits of the virtual

contact between young people and social actions, aiming at improving the reality of many

communities through youth engagement. This aspect is presented in the results of the annual

period of mentoring and social actions, as well as in the personal and community development

of the participants.

Key-words: Social Entrepreneurship; Mentorship; Education; Social Action.

1 Ensino Médio Técnico - Química, Instituto Federal de Alagoas (IFAL), e-mail: deyse.mdantas@gmail.com
2 Graduando em Engenharia de Computação, Universidade de Bridgeport (UB), e-mail: gabrielaraujofe@gmail.com
3 Graduanda em Relações Internacionais, Universidade Federal de Sergipe (UFS), e-mail: fontessraquel@gmail.com
4 Graduanda em Direito, Universidade Federal do Acre (UFAC), e-mail: evellyn.sarah60@gmail.com

mailto:evellyn.sarah60@gmail.com
mailto:deyse.mdantas@gmail.com


INTRODUÇÃO

Para Bose (2013), o empreendedorismo social tem adquirido visibilidade e relevância

no âmbito da produção acadêmica e das práticas organizacionais vigentes, por se constituir

em uma alternativa de desenvolvimento social. Essa tendência vai ao encontro da crescente

vontade da juventude -  trabalhar  por um propósito autêntico e contribuir  para um mundo

melhor. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015

aponta que 55% dos jovens entrevistados possuem como um de seus objetivos de vida, ajudar

outras pessoas a melhorar de realidade.  Concomitantemente, o protagonismo juvenil destaca-

se  como  pauta  na  sociedade  pós-moderna,  vinculado  à  formação  cidadã  (Costa,  2001;

Barrientos & Lascano, 2000). 

Nesse contexto, no cenário atual de crescente interesse dos jovens por participação

social que contrasta com a limitada presença de oportunidades de engajamento e incentivo às

mesmas, o Impacta Jovem fundamenta a pertinência de suas atividades. A iniciativa buscou

atuar  sobre  duas  vertentes  voluntárias:  mentorias  educacionais  virtuais  e  ações  sociais

presenciais.  Atividades  essas,  baseadas  na  Pedagogia  de  Paulo  Freire  (1978)  sobre  a

problematização  da  realidade  dos  educandos  para  a  finalidade  de  intervenção  no mundo,

através  de  ações  comunitárias  que  visam  o  bem  de  minorias  e,  consequentemente,  do

promotor.

Assim, pode-se afirmar que o Impacta Jovem Brasil foi desenvolvido como elo entre

jovens e oportunidades educacionais e sociais, divulgando-as e ajudando os interessados a se

engajarem, utilizando-se de diversas tecnologias de informação e comunicação que, quando

aplicadas ao domínio da educação, caracterizam-se como instrumento de desenvolvimento e

aprimoramento, ampliando a sua influência e participação e promovendo grandes mudanças

no processo de ensino e aprendizagem (ZANCANARO et al., 2012). 

Nesse  sentido,  esse  trabalho  visa  relatar  a  experiência  vivenciada  em 22  estados

brasileiros, não atingindo apenas Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e

Amapá, durante os meses de fevereiro de 2017 à maio de 2018, sob a ótica dos jovens que

coordenaram o  Programa  de  Mentorias  e  de  Ações  Sociais  do  Impacta  Jovem,  além de

evidenciar  os  efeitos  de liderança  e  protagonismo instigados  nos  jovens que participaram

destes. 

PROGRAMA DE MENTORIAS



O  Programa  de  Mentorias  foi  criado  pelo  ImpactaJovem  para  fomentar  o

protagonismo  juvenil  na  área  educacional.  Em  abril  de  2017,  o  IJ  iniciou,  através  de

plataformas virtuais,  a divulgação e o incentivo a diversas oportunidades acadêmicas,  tais

como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Parlamento Jovem Brasileiro e

Programa Jovens Embaixadores. Contudo, constatou-se que para o engajamento efetivo dos

jovens, era necessário não apenas que os mesmos estivessem cientes de tais oportunidades,

mas que fossem dotados das  habilidades  e  conhecimentos  necessários  para obterem êxito

nestas. 

Diante  disso,  surgiu  o  Programa  de  Mentorias  que  consiste  no  recrutamento  de

mentores (voluntários com afinidade e destaque nas modalidades propostas), para lecionarem

aos alunos inscritos no programa (mentorados). As mentorias são divididas em “ciclos”, cada

ciclo conta com diferentes áreas do conhecimento e  têm duração de 3 meses,  havendo a

rotatividade de voluntários e de beneficiados com frequência das aulas semanal, no mínimo 2

horas  de  aula  foram disponibilizadas  por  semana.  Assim,  durante  os  ciclos  de  mentorias

gratuitas,  os  participantes  vivenciaram uma troca  de conhecimentos  com seus  respectivos

mentores, tanto em questões acadêmicas quanto culturais, uma vez que, na maioria dos casos,

o par mentor-mentorado provinha de distintas regiões do país. Isso se deve ao fato de que as

tecnologias proporcionam que os alunos construam seus saberes a partir da comunicabilidade

e interações com um mundo de pluralidades, no qual não há limitações geográficas, culturais

e a troca de conhecimentos e experiências é constante (OLIVEIRA, 2015).

A aplicação da metodologia do programa começou em maio de 2017, sendo realizados

três ciclos de mentorias (Tabela 1) com aprendizagem mediada em ambiente virtual, estando a

critério do mentor a escolha da plataforma audiovisual de desenvolvimento das aulas, bem

como a ordem dos conteúdos específicos a serem abordados. Contudo, antes do início das

aulas, há uma orientação prévia quanto ao plano de curso proposto pelo mentor, para garantir

que o ensino vá além das metodologias tradicionais de ensino e agregar conceitos advindos do

empreendedorismo, auxiliando os estudantes a planejarem seus estudos de maneira eficaz,

promovendo  aprendizado  de  acordo  com  as  necessidades  e  habilidades  do  mentorado,

contribuindo  com o  planejamento  de  seus  objetivos  pessoais  e  estimulando  a  prática  de

atividades extracurriculares.

Tabela 1. Mentorias desenvolvidas de março de 2017 a maio de 2018.



Ciclo I Ciclo II Ciclo III

Participantes 100 46  67

Mentorias

 oferecidas

Parlamento Jovem Brasileiro,

Olimpíadas de Matemática,

Astronomia e Astronáutica,

Nacional em História Brasileira

e programa Jovens

Embaixadores.

Inglês, redação

para o ENEM,

matemática e

física.

Inglês, espanhol,

matemática, projetos

científicos e

planejamento

estudantil.

Fonte: Autor, 2018.

Com faixa etária do público-alvo nos três ciclos entre 13 e 30 anos, em que cerca de

80% eram estudantes de ensino médio ou universitários, o Programa ofereceu mais de 1.067

mentorias, gerando um total de 2.750 horas-aula para jovens de todas as regiões do país. Ao

final de cada ciclo, aplicou-se questionários avaliativos, projetado às opiniões e pontos de

vistas dos envolvidos, observando habilidades desenvolvidas, alcance dos objetivos de cada

participante e resultados gerados. 

Numa escala de 0 a 10, 85% dos participantes classificaram o Programa de Mentorias

com nota maior ou igual a 9 e 15% com nota 7 ou 8. Assim, podemos destacar a aceitação dos

participantes nos depoimentos abaixo. 

 “Tive  um  crescimento  pessoal  imenso  e  fico  muito  feliz  em  ver  que  minhas
mentoradas realmente evoluíram.” (G. R. R., mentor); “A iniciativa é maravilhosa e
eu adoraria que já existisse na época em que estava no ensino médio e precisava
desse suporte, mas fico imensamente grata de fazer parte hoje em dia e auxiliar
impactando os jovens.” (N. S. R., mentora).

A maioria  dos  jovens  atingidos  relataram que a  modalidade  de  ensino  à  distância

facilitou o processo de aprendizagem por não gerar custos, flexibilizar horários e transcender

os limites geográficos.

Vê-se, portanto, que a união da tecnologia à educação, resultou não apenas em uma

metodologia de ensino e aprendizagem eficiente, como também no engajamento de diversos

jovens no voluntariado, contribuindo para ampliação do protagonismo juvenil, o qual possui

como cerne a participação ativa e construtiva do jovem na vida da escola, da comunidade ou

da sociedade mais ampla (Costa & Vieira, 2006), e incentivando a participação dos jovens em

oportunidades acadêmicas e sociais.



AÇÕES SOCIAIS

Após  o  desenvolvimento  das  mentorias  do  ImpactaJovem,  notou-se  interesse  e

necessidade de criação de um programa de fomento à mudança social por parte dos jovens

brasileiros  e  que  viesse  a  ampliar  a  visão  destes,  através  do  contato  com minorias  e  da

promoção do bem comum. Com isso, a iniciativa adquiriu a vertente de ações sociais em

agosto de 2017, objetivando a atuação de jovens intitulados “Delegados” distribuídos pelo

país. 

O Programa de Ações Sociais foi dividido em “ciclos” de 6 meses, período em que os

delegados  organizaram atividades  para  empoderar  e  incentivar  a  população  por  meio  da

atuação  comunitária.  Durante  a  participação  no  Programa,  os  delegados  receberam

mensalmente propostas de ações e foram acompanhados em ambiente virtual pelos jovens que

compunham a Coordenação de Ações Sociais, para eficaz promoção destas. A metodologia

dessas  ações  esteve  à  critério  dos  Delegados  para  melhor  adaptação  da  atividade  com o

promotor,  levando-se  em conta  a  pluralidade  e  aptidão  destes  e  da  comunidade  afetada.

Ademais,  para  melhor  controle  do  programa  e  desenvolvimento  das  ações,  os  delegados

responderam  formulários  de  acompanhamento,  mantendo  a  equipe  informada  sobre  a

realidade destes e compartilhando as experiências e desafios com que se depararam ao longo

do Programa.

Com atuação direta dos delegados em suas respectivas comunidades, foram realizadas

ações sociais voluntárias em todo território nacional, à citar palestras educacionais, exibição

de documentários com a promoção de debates, workshops, visitas assistencialistas à asilos e

rodas  de  conversa  abordando  as  temáticas  “Protagonismo  Juvenil”  e  “Oportunidades

Acadêmicas”, ações como a “Conferência Virtual de Protagonismo Juvenil” organizada em

parceria com o movimento ImagineSUS, empoderando mais de 400 brasileiros.

No  ciclo,  mostrou-se  evidente,  além  do  avanço  das  comunidades  atingidas  pelo

Programa,  o  desenvolvimento pessoal  dos Delegados,  tendo em vista  a  atuação destes na

organização, exposição e liderança das práticas de cunho social promovidas, comprovando a

eficácia da ideologia de Paulo Freire (2001) supracitada. Aspecto esse, expresso abaixo no

depoimento de um Delegado, J. F.



“Participei do Ciclo II (2017) do Impacta Jovem como um dos Delegados e essa
participação foi uma das melhores experiências de toda a minha vida, pois pude
desenvolver a minha liderança e consegui ver outros jovens sendo impactados pelas
minhas  ações,  algo  que,  antes  do  programa,  pensei  ser  impossível” (J.  F.,
Delegado).

Desde a primeira edição do Programa de Ações Sociais, com o acompanhamento de

cada Delegado por redes sociais e chamadas de vídeo, o ImpactaJovem vem ressaltando sua

relevância, alcançando até abril de 2018 o total de 29 Delegados, essenciais para o alcance de

diversos estados do Brasil. 

Desse modo, por meio da valorização da cidadania e a solidariedade como forma de

impactar pessoas e comunidades, ações sociais foram realizadas e difundidas no país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reafirmando  ser  a  participação  ativa  e  construtiva  do  jovem na  vida  estudantil  e

comunitária  a  essência  do  protagonismo,  podemos  concluir  que  a  experiência  relatada

conseguiu alcançar o desenvolvimento de protagonismo nos participantes, ao inseri-los no

cenário da participação social e do voluntariado. Nesse sentido, o ImpactaJovem Brasil, como

descrito ao longo deste relato, atingiu mais de 1.200.000 pessoas - distribuídas entre redes

sociais, mentorias e ações sociais.

Além disso,  obteve  100% de  aprovação  dos  mentorados  no  programa Parlamento

Jovem Brasileiro, duas equipes de mentores e mentorados selecionadas para a fase final da

Olimpíada Nacional em História Brasileira no ano de 2017, além de mentorados selecionados

para os programas Jovem Senador 2017 e Jovens Embaixadores 2018.

O presente trabalho também mostrou-se relevante na análise do impacto causado pela

união da tecnologia ao empreendedorismo e inovação, através das tecnologias de informação

e comunicação, pois o projeto construiu uma rede nacional de jovens protagonistas, dispostos

a  se  tornarem  atores  de  transformação  do  Brasil.  Assim,  as  informações  abordadas  e

discutidas ao longo deste estudo podem colaborar para a implementação de futuras atividades

e programas voltados ao engajamento social juvenil.
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