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Considerações sobre a consulta a EDUCADORES  
sobre o direito à participação  

das crianças, adolescentes e jovens maristas. 

 

Esta consulta é parte de uma estratégia metodológica proposta pelo Secretariado de 
Educação e Evangelização do Instituto Marista, para conhecer as opiniões e reflexões 
de EDUCADORES MARISTAS sobre o que deveria tratar um guia sobre a participação e 
protagonismo infantil e juvenil a partir da perspectiva do carisma marista. Este guia 
abordaria eixos e linhas orientadoras que buscam fomentar a participação nas escolas, 
centros comunitários e sociais, albergues, missões e qualquer espaço marista que 
trabalhe com crianças, adolescentes e jovens. 

Assim, o objetivo desta consulta é refletir sobre o direito à participação de crianças, , 
adolescentes e jovens maristas, e enriquecer o texto que se encontra em fase de 
redação e que vocês vão conhecer. 

O exercício de consulta consiste em ler o documento anexo, refletir sobre alguns 
conteúdos e responder as perguntas; finalmente podem ser apresentadas algumas 
ideias de modo a sistematizar a informação proposta. 

Vale a pena anotar que simultaneamente o Secretariado de Educação e Evangelização 
está desenvolvendo outra consulta para conhecer a opinião das crianças, adolescentes 
e jovens maristas, sobre o exercício do seu direito à participação nas diversas obras 
educativas e evangelizadoras. Isso com o objetivo de identificar o que significado dão 
para a participação, assim como as conquistas a consolidar e os obstáculos a superar 
para avançar na garantia desse direito. 

Seguem os detalhes sobre a consulta a EDUCADORES sobre o direito à participação de 
crianças, adolescentes e jovens maristas: 

 

1. Que aspectos a considerar são importantes neste exercício participativo? 

● Sugere-se favorecer a participação de diferentes grupos de educadores que 
representem a variedade presente nas obras maristas de sua Província ou Distrito.  
 

● Com base na diversidade das obras e presenças Maristas nas distintas Províncias e 
Distritos, sugerimos considerar alguns critérios para a seleção de grupos de 
educadores com os quais fazer a consulta: tipos de obra (escola, centro social, 
albergues, missão, outros), nível socioeconômico dos destinatários, localização 
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geográfica (urbana, rural), países diferentes (se aplicável), características culturais e 
religiosas etc. 

 
● Propõe-se abarcar todos os tipos de obras e educadores maristas. Com base nisso 

solicitamos que haja um número de consultas que reflita a diversidade dos 
diversos contextos. Obrigado por sua generosidade. 

 
● Sugere-se especial cuidado para incorporar a participação de educadores, homens 

e mulheres assim como diferentes funções de serviço: dirigentes, professores, 
educadores, assistentes, psicólogos etc. 

  
● Seria desejável que o educador ou orientador que fará acontecer este exercício 

participativo, tenha noções prévias dos direitos da infância, especificamente o 
direito à participação, assim como experiência de trabalho com crianças e jovens. 
 

● Para realizar a consulta podem-se usar diversas técnicas como perguntas escritas, 
desenhos, diálogo em grupos, dramatização, entrevistas, dentre outras. Sugere-se 
aplicar essas técnicas dentro de propostas metodológicas lúdicas, gerando espaços 
atrativos e de interesse, que facilitem aos educadores expressar com simplicidade 
e profundidade seus pontos de vista. 

 
● O resultado final desta consulta será enviado no formato a seguir por meio da pessoa  

“link” de cada una das Províncias ou Distritos do Instituto ou no endereço eletrônico 
mission@fms.it  

 

 

2. O que se propõe como conteúdo na consulta? 

O conteúdo da consulta deve corresponder ao índice do Documento “Guia sobre o 
direito à participação infantil e juvenil no Instituto Marista - Rascunho de novembro de 
2019”: 

a) Por que é importante a participação infantil e juvenil para a comunidade 
marista? 

b) O que se entende por participação infantil e juvenil no âmbito internacional dos 
direitos humanos? 

c) Do que falamos quando dizemos “participação infantil e juvenil”? 
d) Como pensar e ampliar a participação infantil e juvenil nas obras maristas?  

As frases anteriores são os parâmetros para ordenar as respostas, ideias e opiniões dos 
educadores, sobre o direito à participação de crianças, adolescentes, jovens maristas. 

 

3. Como sistematizar, organizar e enviar as informações da consulta aos 
educadores? 
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Sugere-se organizar grupos de diálogo com os educadores de modo que depois da 
leitura de partes do documento, reflita-se com base nas perguntas que aparecem no 
final de cada secção. Corresponde ao animador local do Projeto “Levanta-te, Opina e 
Participa”, definir o número de reuniões, os conteúdos e a metodologia específica de 
cada um dos encontros.  

Por favor complete a seguinte planilha de informação, uma planilha para cada grupo de 
diálogo. Pode ser mais fácil completar esta planilha depois das atividades de consulta 
em vez de usar-la como guia durante as mesmas. 

SOBRE O GRUPO: 

Data(s) da consulta   

Nome(s) do(dos) facilitador(es)  

Nome do Colégio, centro ou presença 
Marista. 

 

Cidade e País  

Duração da consulta (horas e minutos)  

Número de participantes (educadores, 
adultos) 

 

Média de idade dos participantes 
(educadores, adultos) 

 

Conte-nos sobre os participantes (por 
favor, não use NOMES para esta 
descrição):  

- Como foram selecionados? 

- Como é seu perfil sócio-educativo-
cultural? 

- Outro comentário que seja importante. 
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SOBRE A CONSULTA: 

a) Por que é 
importante a 
participação 
infantil e juvenil 
para a 
comunidade 
marista? 

 

 

 

 

 

Que perguntas foram 
usadas para abordar 
este aspecto: 

1. Consideras que esta 
primeira parte reflete 
suficientemente a 
relação entre a 
missão marista e o 
direito à participação 
da infância e da 
juventude? ____ 

2. Destacarias algum 
outro aspecto da 
relação entre missão 
marista e a 
participação infantil e 
juvenil? ____ 

3. Identificas algum 
outro ponto da 
participação infantil e 
juvenil em nível 
internacional no 
Instituto Marista? 
____ 

4. Podes identificar 
alguma atividade 
significativa que 
tenha participação 
infantil e juvenil nas 
obras maristas da 
sua Província? ____ 

5. Outra(s): 

 

 

 

 

 

Por favor, resuma os 
aspectos-chave 
expressados pelos 
educadores. Relate 
qualquer interesse, 
diferença de opinião 
citando as palavras 
exatas dos participantes 
(respeitando sempre a 
confidencialidade das 
opiniões expressadas). 
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b) O que se entende 
por participação 
infantil e juvenil 
no âmbito dos 
direitos 
internacionais do 
homem? 

 

 

 

 

 

Que perguntas foram 
usadas para abordar 
este aspecto? 

1. Consideras que esta 
segunda parte reflete 
de modo suficiente a 
importância do 
direito à participação 
na Convenção 
Internacional sobre 
os Direitos das 
crianças? ____ 

2. A partir do teu ponto 
de vista, o conteúdo 
do direito à 
participação infantil e 
juvenil é significativo 
para as obras 
maristas? ____ 

3. Consideras que as 
colocações sobre o 
direito à participação 
infantil e juvenil são 
úteis para trabalhar 
com a diversidade 
cultural e social das 
crianças, 
adolescentes e 
jovens nas obras 
maristas? ____ 

4. Outro(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, resuma os 
aspectos-chave 
expressados pelos 
educadores. Relate 
qualquer interesse, 
diferença de opinião 
citações as palavras 
exatas dos participantes 
(respeitando sempre a 
confidencialidade das 
opiniões expressadas). 
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c) O que dizemos 
quando falamos 
de participação 
infantil e juvenil? 

 

 

 

 

 

Que perguntas foram 
usadas  para abordar 
esse aspecto? 

1. Consideras que o 
enfoque 
protecionista daquilo 
que se fala neste 
item é útil para 
identificar os 
obstáculos que se 
apresentam nas 
obras maristas para 
fortalecer a 
participação infantil e 
juvenil? ____ 

2. Neste item se fala de 
alguns argumentos a 
favor da participação 
infantil e juvenil nas 
obras maristas. 
Identificas algum 
outro aspecto 
favorável que não foi 
mencionado? _____ 

3. Mesmo que o 
documento destaque 
a importância da 
participação infantil e 
juvenil a partir dos 
direitos humanos, 
destacarias algum 
outro elemento a 
favor na perspectiva 
evangelizadora que 
é parte da missão 
marista? ____ 

4. Outro(s): 

 

 

 

 

 

Por favor, resuma os 
aspectos-chave 
expressos pelos 
educadores. Relate 
qualquer interesse ou 
desejo, diferenças de 
opinião citando as 
palavras exatas dos 
participantes 
(respeitando sempre a 
confidencialidade das 
opiniões expressadas). 
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d) Como pensar e 
ampliar a 
participação 
infantil e juvenil 
nas obras 
maristas? 

 

 

 

 

 

Que perguntas foram 
usadas para abordar 
este aspecto? 

1. Neste item, 
propõem-se dois 
princípios básicos na 
participação infantil e 
juvenil: a autonomia 
progressiva e a 
perspectiva de 
gênero. Consideras 
que estes dois 
princípios são 
pertinentes no 
contexto das obras 
maristas? ____ 
Proporias mais 
algum? ____ 

2. As dimensões: 
pedagógica, social, 
política e 
evangelizadora, 
aplicam-se à 
diversidade das 
obras maristas e 
orientam de maneira 
integral à 
participação infantil e 
juvenil? ____ 

3. Consideras que o 
esquema de “A 
Escala de 
participação” de Hart 
ajuda a distinguir o 
que é e o que não é 
participação infantil 
nas obras maristas? 
____ 

4. A partir do teu ponto 
de vista, as 
propostas 
metodológicas 
ajudam para 
impulsionar 
exercícios de 
participação infantil e 
juvenil nas obras 
maristas das quais 
participas? Tens 

Por favor, resuma os 
aspectos-chave clave 
expressados pelos 
educadores. Relate 
qualquer interesse, 
diferença de opinião 
citando as palavras 
exatas dos participantes 
(respeitando sempre a 
confidencialidade das 
opiniões expressadas). 
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alguma sugestão em 
relação com essas 
metodologias, 
técnicas e 
ferramentas? ____ 

5. Outro(s):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Reflexões finais 

 

Por favor, resuma os aspectos-chave expressados 
pelos educadores. Relate qualquer interesse, 
diferença de opinião citando as palavras exatas dos 
participantes (respeitando sempre a 
confidencialidade das opiniões expressadas). 

 

 

 

 

 

 

4. Alguma pergunta ou sugestão? 

Entre em contato com o contato “link” de sua Província ou Distrito, ou com Ir. Carlos 
Alberto Rojas, no Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto 
(mission@fms.it). 


