Seminário Nacional: Elaboração de subsídios para grupos de adolescentes e jovens
02 a 09 de julho de 2006
“Não ardia nosso coração no caminho?”
ROTEIRO DA VISITA EM UMA REUNIÃO DE GRUPO DE JOVENS
Alguns cuidados na observação:
1.Não transformar o espaço da reunião em um momento de coletar dados. O importante é a reunião. Deixar fluir a dinâmica,
organizar para as perguntas serem respondidas no final do encontro e dizer para o grupo qual o objetivo da observação.
2.Conseguir a impressão de uma “visita” e não de “pesquisa”, evitando a folha das questões na mão. Anotar os dados
objetivos com discrição. Fazer um registro de todas as impressões, reações e comportamentos percebidos nos/as jovens.
3.Considerar que esse roteiro será comum para todos/as. Será muito importante para a compreensão dos grupos de jovens
um trabalho bem cuidadoso de sua parte.

1. Localização da pesquisa:
1.1. Diocese:
1.2. Regional CNBB:
1.3. Cidade:
Estado:
1.4. Local onde o grupo está (comunidade paroquial, escola, zona rural etc):
1.5. Nome do observador/a:
2. Identificação do grupo:
2.1. Nome do grupo :
2.2. Significado do nome:
3. Dados sobre a reunião:
3.1. Local:
3.2. Dia:

3.3. Horário:

3.4. Duração da reunião:

4. Quantos jovens participaram dessa reunião? (colocar o número de jovens presentes na reunião)
4.1. Total de participantes:
4.2. De 13 a 17 anos:
4.3. De 18 e 24 anos:
4.4. De 24 a 29:
4.5. Mais de 29 anos:
4.6. Quantos homens:
4.7. Quantas mulheres:
5. Qual o tempo de participação das pessoas no grupo? (colocar o número de pessoas conforme cada tempo)
6.1. Mais de 3 anos?
6.2. De dois a três anos:
6.3. De um a dois anos:
6.4. De seis meses a um ano:
6.5. De três a seis meses:
6.6. Menos de três meses:
6.7. Participantes pela primeira vez na reunião do grupo:
7. Durante o tempo da reunião houveram entradas e saídas de pessoas?
7.1. ( ) sim
7.2. ( ) não
6. Fale sobre a etnia dos/as participantes do grupo, qual prevalece ou é maioria (indígenas, afrodencentes, brancos, orientais,
outros):

7. Fale um pouco do local de reunião (ambientação, símbolos, disposição do espaço, limpeza...)
8. Como estavam organizados os/as participantes do grupo (círculo, fileiras...)
9. Qual o tema da reunião? Quem o escolheu?
10. Quais os temas das três últimas reuniões?

11. Como foi proposta a apresentação do tema? Gerou envolvimento nos/as jovens?

13. Que subsídios foram usados (distribuídos)? Quem escolheu o subsídio? O material utilizado foi sugestão de alguém?
Ele gerou curiosidade, interesse?

14. Como a reunião estava organizada? Quais “momentos” você observou na reunião?

15. O que você observou da acolhida aos/às jovens? Quem tomou a iniciativa era da coordenação ou membro do grupo?

16. Quanto ao momento da oração: tinha ligação com o tema proposto? Que outros aspectos destacaram?

17. O grupo discutiu alguma ação ou atividade concreta que desenvolve? Em que nível estavam as preocupações com o
compromisso social/solidário do grupo?

18. O grupo tem vínculo com outras instâncias? (diocese, regional, nacional). Está ligado a uma proposta de movimento ou
de pastoral/congregação?

19. O grupo tem relação com outras organizações juvenis/ sociais/ políticas ou com outras Igrejas?

20. Como o grupo participa da comunidade local/paróquia ? Sente-se acolhido?

21. Houveram avisos práticos? Em que se concentraram os avisos?

22. Descrever atitudes e dificuldades sobre o modo ser e agir do/a coordenador/a da reunião.

23. O grupo conta com uma pessoa adulta (alguém mais de 25 anos) para acompanhar?
( ) sim
( ) não
23. Quem é a pessoa? (

) leiga

(

) padre, religioso/a

(

) noviço/seminarista

24. Onde essa pessoa está mais presente?
25. Depois dessa visita, que considerações pedagógicas lhe ocorreram? Descrever todas as
impressões, preocupações e questionamentos.

