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Guia para a consulta a
MENINAS, MENINOS, ADOLESCENTES E JOVENS
maristas sobre seu direito à participação

PROJETO
““Levanta-se, Fale & Participe”
Guia sobre o direito à participação das
meninas, meninos e jovens maristas

CONSULTA A MENINAS, MENINOS,
ADOLESCENTES E JOVENS MARISTAS
SOBRE SEU DIREITO À PARTICIPAÇÃO

Essa consulta faz parte de uma estratégia metodológica proposta pelo Secretariado de
Educação e Evangelização do Instituto Marista, para conhecer as opiniões de meninas,
meninos, adolescentes e jovens a respeito do 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 todo
aquele espaço marista que trabalha com meninas e meninos, com adolescentes e com
jovens.
Assim, portanto, o objetivo dessa consulta é conhecer a opinião das meninas, meninos,
adolescentes e jovens maristas sobre o exercício de seu direito à participação nas
diversas obras educativas e evangelizadoras. Deseja-se identificar o significado que dão
à participação, assim como os ganhos a consolidar e os obstáculos a superar para
avançar na garantia deste direito.
Essa consulta abrange aqueles aspectos importantes a considerar no exercício
participativo, propõe alguns conteúdos e perguntas e finalmente, apresenta algumas
ideias e formato para sistematizar a informação recolhida.
Vale a pena destacar que simultaneamente o Secretariado de Educação e Evangelização
elaborou um guia em forma de “borrão” sobre o direito à participação infantil e juvenil
no Instituto Marista. Você encontrará este Guia-borrão dentro do material que foi
enviado. Sinta-se com liberdade para utilizar seu conteúdo para alguns dos momentos
de consulta com os meninos e jovens. Esse texto, como foi dito, é o que será enriquecido
com as contribuições desta consulta e também com as contribuições de educadores e
adultos que refletiram e aprofundaram essa temática.
Em continuação temos os detalhes sobre a consulta a meninas, meninos, adolescentes
e jovens maristas sobre seu direito à participação:

1. Que aspectos importantes devem ser considerados nesse exercício
participativo?
● Sugere-se favorecer a participação de todos os grupos por idade, presentes nas
obras maristas de sua Província/Distrito, organizando grupos de consulta: a)
meninas e meninos (6 a 12 anos); b) adolescentes (13 a 17 anos) e c) jovens maristas
(18 anos em diante).
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● Com base na diversidade das obras e presenças Maristas nas distintas Províncias e
Distritos, sugerimos considerar diferentes critérios para a seleção de lugares onde
fazer a consulta. Entre outros, os seguintes critérios: tipo de obra (escola/centro
social/abrigo/missões/outros), nível socioeconômico dos destinatários, localização
geográfica (urbano/rural - se for o caso de levar em conta os diferentes países que
fazem parte da província / distrito), características culturais e religiosas, etc.
● Propõe-se, então, abranger todos os tipos de obras maristas. Com base nisso,
solicitamos-lhe que faça o número de consultas que permita refletir a diversidade
de seu contexto. Obrigado por sua generosidade.
● Para cada faixa etária precisa selecionar e adaptar as perguntas orientadoras que
são sugeridas neste documento, tanto em sua linguagem como nos meios para
expressar sua opinião.
● Seria desejável que o educador ou orientador que leva a cabo o exercício
participativo conte com noções prévias sobre os direitos da infância,
especificamente o direito à participação, assim como experiência de trabalho com
infância e juventude.
● Para levar a cabo a consulta podem utilizar diversas técnicas como questionários
escritos, desenhos, diálogo em grupos focais, sócio dramas, entrevistas, entre
outras. Sugere-se desenvolver estas técnicas em meio a propostas metodológicas
lúdicas, gerando espaços atraentes e de interesse, que facilitem a meninas,
meninos, adolescentes e jovens expressar seus pontos de vista.
● Sugere-se especial cuidado para incorporar na participação meninas, meninos,
adolescentes e jovens com deficiências, prevendo os ajustes razoáveis para
assegurar a emissão de sua opinião e esta seja devidamente tomada em
consideração.
● O resultado final dessa consulta será enviado nos formatos que se apresentam em
continuação por meio da pessoa “link” de cada uma das províncias/distritos do
Instituto ou para o endereço eletrônico mission@fms.it

2. O que se propõe como conteúdo da consulta?
Propõe-se que o conteúdo da consulta seja o exercício do direito à participação das
meninas, meninos, adolescentes e jovens maristas, em seus elementos principais:
a)
b)
c)
d)

A disposição de informação sobre todos os assuntos que os afetam.
A possibilidade de expressar sua opinião por diversos meios.
A escuta dessa opinião por parte da geração adulta.
O impacto que esta opinião tem na tomada de decisões nas diversas obras
maristas.
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As anteriores são as categorias para ordenar as respostas, ideias e opiniões sobre o que
meninas, meninos, adolescentes e jovens maristas, percebem sobre a participação em
seus espaços educativos e comunitários.

3. Que tipo de perguntas se poderiam formular no exercício de consulta?
Diante da diversidade de obras maristas, assim como da diversidade cultural das
meninas, meninos, adolescentes e jovens que participam nelas, propõe-se um conjunto
de perguntas que deverão adaptar-se a cada contexto.
No seu conjunto, essas perguntas abarcam os principais elementos do direito à
participação.
1. Que significa para mim participar e ser escutado/escutada?
2. Temos espaços para expressar nossa opinião sobre o que nos afeta na
comunidade?1
3. Por que é importante nossa opinião? É mais importante a opinião das pessoas
adultas?
4. Esses espaços de opinião podemos organizá-los de maneira autônoma? Só se
podem levar a cabo se estão os educadores?
5. Aos educadores de minha comunidade lhes interessa nossa opinião?
Consideram-na importante?
6. Sobre que situações podemos opinar em nossa comunidade? As regras de
conduta? As classes? Os uniformes? Os horários? As tarefas? O recreio? Os
lugares?...
7. Em que temas nunca nos consultam?
8. Proporcionam-nos informação para que possamos expressar nossa opinião?
9. Os educadores nos escutam e levam em conta nossas opiniões? Como é sua
atitude quando estamos expressando nossa opinião?
10. Se pudéssemos mudar algo em nossa comunidade educativa para que todas e
todos estejamos melhor, por onde começaríamos? Por quê?
11. Há algum lugar onde podemos expressar nosso desacordo quando não se toma
em conta nossa opinião?
12. Onde podemos denunciar quando há alguma situação de maus tratos em nossa
comunidade? Fazem caso a nossas denúncias?
13. Em nossa comunidade há grupos de meninas, meninos, adolescentes ou jovens,
que têm mais dificuldades para expressar sua opinião que seja tomada em
conta?
14. Em nossa comunidade nos dão informação sobre nossos direitos?
15. O que propomos para que possamos expressar com mais força nossas opiniões
e que estas sejam levadas em conta?

1

Pode-se intercambiar o conceito de ‘comunidade’ pelo espaço marista do qual se trata: escolas, centros
comunitários e sociais, albergues, missões, etc.
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4. Como sistematizar a informação resultante da consulta?
Sugere-se que as perguntas base que se formularam no parágrafo anterior se traduzam
pelos animadores maristas do Projeto “Levanta-te, opina e participa”, pelo menos em
duas propostas metodológicas para cada um dos grupos das faixas etárias
anteriormente sinalizadas. Uma proposta metodológica pudesse ser de corte qualitativo
e outra de corte quantitativo.
a) Técnicas qualitativas, por exemplo, elaboração de desenhos, entrevistas em
profundidade, grupos focais, sociodramas.
Essas técnicas requerem um registro audiovisual, para o qual se recomenda
tomar fotos, vídeos e áudio das entrevistas e grupos focais2.
Posteriormente a informação deve ser interpretada pelo educador ou educadora
sintetizando as ideias mais recorrentes e relevantes do exercício participativo
baseando-se, para a referida interpretação, no enfoque dos direitos da infância
e juventude.
b) Técnicas quantitativas, por exemplo, questionários e pesquisas com o uso de
diferentes escalas, quer dizer, onde as respostas sejam de opção múltipla
(sempre, com frequência, poucas vezes, nunca), listas de cotação, etc.
Essas técnicas facilitarão o registro da opinião das meninas, meninos,
adolescentes e jovens participantes em uma escala mais ampla. Será necessário
definir critérios estatísticos para que o padrão seja válido com respeito ao
universo da população infantil e juvenil nas obras maristas a serem pesquisadas.
O resultado poderá ser representado por gráficos cujos resultados poderão ser
interpretados sob o enfoque de direitos da infância e da juventude.

5. Como organizar e enviar a informação resultante da consulta infantil e
adolescente?
Por favor complete a seguinte planilha de informação. Uma planilha por separado para
cada um dos grupos das faixas etárias com as que se tenha trabalhado. Pode ser mais
fácil completar esta planilha depois das oficinas/atividades de consulta em vez de usála como uma guia durante dos mesmos.

2

Antes de participar em qualquer das atividades, seus participantes devem dar seu consentimento para fazêlo. Deve assegurar-se de que entendem o propósito da consulta e o que se espera deles. No material que
você recebeu encontra também os formulários de consentimento que devem ser preenchidos e, que em
algum caso, pode adaptar-se a seu próprio contexto.
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SOBRE O GRUPO:
Data da consulta:
Nome(s) do(s) facilitador(es):
Nome do colégio/centro/presença
Marista:
Cidade e País:
Duração da consulta (horas e
minutos):
Número de participantes (crianças,
adolescentes e/ou jovens):
Grupos por idade dos participantes
(crianças, adolescentes e/ou jovens):
Descrição dos participantes (por
favor não utilize NOMES para esta
descrição):
- como foram selecionados.
- como se define seu perfil
socioeconômico- cultural.
- outro comentário que seja
importante.

Alguém mais esteve presente
durante o trabalho de consulta
(educador, adulto, padre, líder
juvenil, assistente de educação) e
por que foi(ram) necessário(s).
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SOBRE A CONSULTA:
a) A disposição de
informação sobre
todos os assuntos
que os afetam.

Que
perguntas
/
atividades
foram
utilizadas para abordar
este aspecto.

Por favor resuma os
aspectos
chave
expressados
pelas
crianças e/ou jovens.
Relate
qualquer
interesse, diferenças de
opinião e proporcione
citações ilustrativas das
palavras
exatas
das
crianças e/ou jovens
(onde
seja
possível,
tendo em conta o sexo e
a idade da criança).

b) A possibilidade de
expressar
sua
opinião
por
diversos meios.

Que
perguntas/atividades
foram utilizadas para
abordar este aspecto.

Por favor resuma os
aspectos
chave
expressados
pelas
crianças e/ou jovens.
Relate
qualquer
interesse, diferenças de
opinião e proporcione
citações ilustrativas das
palavras
exatas
das
crianças e/ou jovens
(onde
seja
possível,
tendo em conta o sexo e
a idade da criança).
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c) A escuta dessa Que
opinião por parte perguntas/atividades
da geração adulta. foram utilizadas para
abordar esse aspecto.

Por favor resuma os
aspectos
chave
expressados
pelas
crianças e/ou jovens.
Relate
qualquer
interesse, diferenças de
opinião e proporcione
citações ilustrativas das
palavras
exatas
das
crianças e/ou jovens
(onde
seja
possível,
tendo em conta o sexo e
a idade da criança).

d) O impacto que
essa opinião tem
na
tomada
de
decisões
nas
diversas
obras
maristas.

Por favor resuma os
aspectos
chave
expressados
pelas
crianças e/ou jovens.
Relate
qualquer
interesse, diferenças de
opinião e proporcione
citações ilustrativas das
palavras
exatas
das
crianças e/ou jovens
(onde
seja
possível,
tendo em conta o sexo e
a idade da criança).

Que
perguntas/atividades
foram utilizadas para
abordar esse aspecto.
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e) Outros aspectos que queira apresentar/comentar:

f) Relação de materiais adjuntos (desenhos, entrevistas em profundidade,
grupos focais, sociodramas, registro audiovisual, pesquisas, etc.)

6. Alguma pergunta e/ou sugestão?
Comunique-se com o contato “link” de sua Província ou Distrito, ou com o Ir. Carlos
Alberto Rojas, no Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto
(mission@fms.it).
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