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Prefácio 

Há pelo menos uma década que é evidente que o sistema de educação formal precisa de ser 

reformado para se adaptar aos desafios que advêm da consecução da justiça social e de uma nova 

economia centrada na coesão social. 

Há uma multiplicidade de propostas, mas não há muita coesão entre elas. No nosso caso, o que 

temos tentado alcançar é mais coerência na forma como a educação não formal e formal interagem 

entre si para que se possam complementar mutuamente. Vemos a educação formal e não formal 

como parte de um todo indivisível: podem ter metodologias diferentes mas fazem parte de um 

sistema educativo e, como tal, devem partilhar objectivos e estratégias. (Ver como exemplo o 

projecto "Rupturas: entre la escuela y la calle": https://laboeduca.org/wp-

content/uploads/2020/07/Publi-entre-la-escuela-y-la-calle-ANNF -2020.pdf ) 

No processo de esbater as fronteiras entre sectores, chegámos à conclusão de que a arte e a criação 

são ferramentas muito poderosas no trabalho educativo com os jovens. Como tal, foram elaborados 

e testados projectos de inovação social, fazendo da arte uma parte fundamental de uma 

metodologia operada tanto por educadores formais como não formais. Contudo, existem poucos 

modelos inovadores documentados em que jovens artistas participem como parte de uma equipa de 

aprendizagem em conjunto com Professores e Trabalhadores Jovens. 

Este CultureYouthLab: Projecto de activação e emancipação juvenil através de processos criativos, 

propõe um modelo chamado Tripé Educativo: 1) educadores formais, 2) educadores não formais; e 

3) educadores de arte: estes três podem fornecer apoio sócio-educativo integral às crianças e jovens 

com quem trabalham. 

Todos os Parceiros do Projecto têm o benefício de décadas de experiência nesta área; a arte activa 

pode ser utilizada com grande efeito nos processos terapêuticos, na participação social, como forma 

de abordar os conteúdos académicos, na gestão da coexistência, na promoção da interculturalidade 

e das relações intergeracionais, e nas actividades de activação e emancipação dos jovens. 
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No contexto da pandemia da SRA-CoVe 2, as várias medidas tomadas para proteger a saúde pública 

tiveram um impacto especialmente negativo nas relações interpessoais e surgiram novas tendências 

e comportamentos preocupantes que tiveram impactos especialmente negativos nas escolas e no 

processo de aprendizagem. A promoção da comunicação através de dispositivos em linha diminuiu a 

interacção entre Educadores, crianças e jovens. 

É muito importante para nós que a arte e a cultura sejam introduzidas sistematicamente nos 

processos educativos, e que contribuam directamente para a preparação dos jovens para o trabalho 

e a inclusão social. O sector cultural e os artistas em particular devem envolver-se no terreno com as 

suas obras e produtos artísticos, bem como participar com os seus conhecimentos para fazer, e 

decidir, o que os seus processos criativos irão envolver. É essencial que os jovens experimentem, 

compreendam e participem no processo criativo desde o início, bem como que desfrutem dos frutos 

desse processo criativo). 

A reabertura de escolas pós-pandemia é uma oportunidade para todas as comunidades de 

Educadores implementarem novas estratégias que demonstram a participação de outros actores, 

tais como artistas e os próprios estudantes. Esta é a ideia central por detrás deste guia para 

professores, jovens trabalhadores e artistas. Convidamo-los a explorar o trabalho conjunto de novas 

formas utilizando a arte e processos criativos para um ambiente de aprendizagem mais pró-activo e 

produtivo que promova a inclusão social. 
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Modelo de Tripé Educativo - Introdução 

Este Guia Metodológico aborda parte de um problema mais amplo prevalecente em muitas sociedades 

modernas: a falta de comunicação entre professores e alunos ou estudantes e entre professores e 

trabalhadores da Juventude ou trabalhadores da Juventude de rua, que apesar de trabalharem com os 

mesmos jovens, trabalham mais frequentemente em paralelo do que em tandem.  Como metodologia, 

visa desenvolver competências de aprendizagem, bem como gerar mais interacção entre educadores e 

alunos, bem como entre professores, trabalhadores da juventude ou trabalhadores da juventude de rua 

e artistas.  

Este Guia preocupa-se com teorias sociais e predominantemente com aquelas que abordam os 

indivíduos de forma mais holística, abordando a pessoa culturalmente madura, tirando partido do 

capital humano e social e baseia-se em modelos culturais que analisam a experiência e a gestão de 

recursos intangíveis. Além disso, sendo sócio-culturalmente orientadas, as práticas educativas não 

formais e informais que propomos incorporam elementos de pedagogia intercultural, abordagens 

psicossociais de campo, modelos cognitivos da neurociência moderna, e finalmente novos avanços na 

comunicação eficaz e condições que permitam uma experiência de aprendizagem mais sólida no 

indivíduo e na comunidade como um todo. 

Num ambiente educativo e cultural cada vez mais desenvolvido, está a emergir um elevado número de 

quadros de referência sofisticados sobre a aprendizagem, todos com ênfase no contacto com temas, no 

uso do espaço intermédio, na introspecção crítica, na mediação cultural, e na aprendizagem 

experimental. 

O modelo CultureYouthLab tem paradigmaticamente em consideração a presença de uma variável "x" 

imprevisível na nossa vida quotidiana, capaz de modificar inesperadamente as nossas percepções de 

forma sustentada . Isto, entre outros factores, pode incluir emoção, curiosidade, e diversidade. 

Conceitos psicológicos tais como autobiografia, impulso, alargamento e aprofundamento de percepções 

e pensamento crítico, estão de acordo com o nosso modelo e com os objectivos de especialização, 

aprendizagem ao longo da vida, e certificação. Isto vale a pena mencionar uma vez que ocorre numa 

altura em que existe uma profunda ruptura na relação entre a educação e a produção, a especialização 

e a empregabilidade. 

Hoje em dia, sabemos que a educação formal e standard centra-se muito mais na teoria do que na 

prática e experiência, que amadurece no caminho com processos mais directos, enriquece o conceito de 

si, e apoia o capital cultural do indivíduo e da comunidade. A intergeracionalidade assegura a 

continuidade entre a teoria e a prática de campo. 
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Como os temas com que trabalhamos demonstraram que estão abertos a actividades de activação, há 

necessidade de organizarmos as nossas experiências de aprendizagem: Temos de nos concentrar nos 

seguintes pontos: 

● Despertar e transformar as crianças e os jovens e mudar a forma como são vistos pelos 

cidadãos  

● Interculturalidade: educar a juventude para promover o respeito por outras culturas e 

tradições 

● Criar uma rede de colaboração entre todos os actores 

● Dar ferramentas teóricas e encorajá-las a impulsionar a inovação e a mudança nas suas vidas 

● Ganhar compreensão e enriquecer a nossa experiência com as competências e experiências 

dos nossos pares. 

O acima mencionado pode ser alcançado através da educação não formal e formal e de ferramentas de 

educação artística. 

1. A ética, lógica, e pedagogia do Modelo do Tripé Educativo 

Nesta secção, Professores, Jovens Educadores e Artistas envolvidos no Modelo do Tripé Educativo 

estarão teoricamente envolvidos com novos pontos de vista e formas sustentáveis de assistir e 

organizar a vida em sociedade. Em particular, estarão atentos à terminologia associada à teoria da 

aprendizagem e à pedagogia do Modelo do Trípode Educativo, a fim de se familiarizarem com as 

características básicas da ética e lógica do Modelo do Trípode Educativo. O principal objectivo é fornecer 

um quadro teórico coerente e um sistema de valores alternativo no qual as actividades de 

aprendizagem serão baseadas e desenvolvidas. Em suma, os principais objectivos desta secção são: 

● Para desenvolver o pensamento crítico 

● Cultivar a capacidade de processar informação complexa. 

● Apoiar teórica e eticamente as actividades de aprendizagem da secção seguinte que promovem 

e cultivam aptidões e competências específicas em crianças e jovens em situações vulneráveis, 

tais como partilha, intervenção autónoma, participação, colaboração. 

1.1 O Modelo do Tripé Educativo - ética e lógica 

A primeira referência que nos ajuda a construir um quadro teórico do Modelo do Tripé Educativo é o 

conceito de "Common-pool resources" (Ostrom 1990: 30, 90) ou "common-pool resources" (Benkler & 

Nissenbaum 2006: 395) que consistem em bens e recursos que são colectivamente utilizados e 

produzidos colectivamente. "Comuns" são várias formas de propriedade colectiva igual que foram 

estabelecidas por diferentes comunidades para assegurar a sobrevivência e prosperidade de cada um 
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dos seus membros. A existência dos "comuns" pressupõe e promove a auto-organização das 

comunidades e a gestão racional dos seus recursos comuns. 

Há uma variedade de bens comuns, desde recursos naturais comuns (Ostrom 1990) a cooperativas de 

trabalhadores, e bens digitais, tais como software de código aberto (Benkler & Nissenbaum 2006; Dyer-

Witheford 2012). Quer sejam materiais, como a terra e a água, ou imateriais, como a educação e o 

conhecimento, os plebeus (os membros da comunidade) tendem a formar uma rede colectiva de 

cooperação social e interdependência. Combinam a liberdade individual com a colaboração social, 

mantendo a promessa de mais participação democrática, abertura, diversidade, criatividade e co-

produção sem as hierarquias do Estado e do mercado (Benkler 2006: 2; Bollier 2014). A partilha está no 

cerne dos bens comuns.   

Como construir uma estrutura "comum" no contexto do Modelo do Tripé Educativo? A estrutura 

"commons" poderia ser construída em três partes inter-relacionadas com a participação de todos os 

actores-chave (Professores, Trabalhadores Jovens, Artistas, e Alunos e Alunos: (a) recursos comuns, (b) 

regras; e (c) os "commoners" que estão envolvidos na produção e reprodução dos "commons". 

Portanto, os "comuns" têm limites, regras, normas sociais e sanções determinadas pelos "plebeus" (ou 

seja, em teoria todos os membros do grupo estão em condições de igualdade). Neste contexto, 

O "comum" é aqui entendido como um processo de "comungar" a cidadania e a integração social. Não é 

uma realidade estática, mas um processo pedagógico e micro-político alternativo que evolui 

continuamente para além da lógica do poder do Estado de cima para baixo e do mercado orientado 

para o lucro. A actividade em comum promove novas possibilidades de inclusão e participação social 

através do desenvolvimento de um crescente conjunto específico de disposições subjectivas, tais como 

a) envolvimento directo na vida pública e colectiva, b) autonomia, c) auto-suficiência, d) partilha, e e) 

equidade (Pechtelidis, 2018). 

1.2 Modelo de Tripé Educativo e Educativo 

Na educação comum (De Lissovoy, 2011; De Lissovoy, Means, & Saltman, 2015; Means, Ford, & Slater, 

2017) e na formação, que combina invenção autónoma, partilha e colaboração, o Professor ou o Jovem 

Operário ou Artista tornam-se facilitadores que ajudam estudantes ou alunos a tornarem-se plebeus, 

i.e. indivíduos auto-dirigentes e criativos que se baseiam nos conhecimentos comuns, mas que também 

embarcam nas suas próprias explorações inovadoras, renovando formas herdadas e inventando novas 

(Pechtelidis, Kioupkiolis, & Damopoulou, 2015; Pechtelidis, 2018). Assim, os facilitadores negociam com 

estudantes e alunos as condições de aprendizagem. Permitem-lhes tornar-se aprendizes autónomos que 

tiram as suas sugestões dos conhecimentos e experiências existentes, mas também os reconstróem, 

apresentando novas ideias, comunicando com outros criativos e participando na renovação e na 

expansão do conhecimento. Os Facilitadores abandonam o papel clássico do professor como o mestre 
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que transmite o conhecimento a partir de uma posição fixa de autoridade e de verdade singular. Pelo 

contrário, devemos esforçar-nos por tratar estudantes e alunos como actores igualmente capazes, 

portadores de capacidades singulares e energias criativas, e ajudá-los a tornarem-se plebeus livres, ou 

seja, indivíduos que estão integrados nos bens comuns do conhecimento e são livres de navegar o seu 

próprio curso através deles. 

 O ponto de partida do processo de aprendizagem do Modelo do Tripé Educativo são as necessidades 

individuais de cada criança ou jovem no 'aqui e agora'. Coisas espontâneas, tais como uma ideia ou um 

trabalho criativo, podem começar a vida como uma actividade de aprendizagem informal. O processo de 

aprendizagem torna-se mais aberto, flexível e feito à medida dos participantes pelos facilitadores de 

uma forma dinâmica que responde às circunstâncias e às necessidades dos participantes. Τhe os 

resultados da aprendizagem não são pré-determinados, os limites do processo de aprendizagem não 

são fixados antecipadamente, e a interconexão da aprendizagem é realçada e cultivada (Pechtelidis 

2018). 

Os facilitadores devem tentar ser discretos e deixar os jovens expressarem-se livremente e moldar a 

realidade nos seus próprios termos. Facilitadores, alunos e estudantes devem interagir uns com os 

outros em pé de igualdade. Isto é semelhante à ideia da chamada abordagem pedagógica do "amigo 

crítico", segundo a qual o professor estabelece uma relação próxima com as crianças sem assumir o 

estatuto de autoridade adulta (Costa & Kallick 1993; Pechtelidis & Pantazidis 2018). O 'amigo crítico' 

torna-se uma pessoa de confiança que não fornece ideias, conhecimentos e soluções prontas, mas 

levanta questões desafiantes. Este tipo de 'intervenção' dos facilitadores destina-se a promover a auto-

direcção dos jovens e a ajudá-los na sua viagem rumo à autonomia. O termo "intervenção", que se 

baseia em influência, consentimento mútuo e acordo, é preferível ao termo "orientação", que implica 

aplicação e imposição de acordo com padrões sociais predominantes. 

Os facilitadores permitem que os participantes se tornem aprendizes autónomos que tiram dicas do 

conhecimento e experiência existentes, mas também que os reconstruam, formando novas ideias e 

peças de trabalho/arte, comunicando com outras singularidades criativas e participando assim na 

renovação e na expansão dos conhecimentos comuns. Em suma, a co-criação e a co-determinação da 

aprendizagem desenrolam-se numa base de igualdade e de formas que alimentam a abertura, a justiça, 

a igualdade de liberdade, a criatividade e a sustentabilidade. 

  

1.3 Modelos de aprendizagem para Facilitadores 

"Todo o desenvolvimento humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias 

individuais, a participação da comunidade e a consciência de pertencer à espécie humana".  

Edgar Morin, 2002 
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Um Facilitador como um Professor, Jovem Trabalhador ou Artista no Modelo do Tripé Educativo deve 

ter acesso fácil a modelos de aprendizagem coerentes com os princípios, missão e valores que os 

projectos devem abraçar. Desenvolvimento, aprendizagem e conhecimento são processos sociais e a 

cooperação é indispensável na sua construção. 

A cooperação, no entanto, não deriva automaticamente da proximidade física. Implica igualdade e 

diferença. Só pode haver cooperação quando pessoas inquiridas, confiantes, informadas, motivadas, 

analíticas, participativas, receptivas, com diferentes pontos de vista e diferentes experiências trabalham 

em conjunto.  Além disso, este processo implica o reconhecimento dos outros como competentes na 

sua individualidade (pessoal, social e cultural). 

Quando dadas oportunidades e todos estão em pé de igualdade, existe um conflito "positivo" entre 

eles que provoca apenas a quantidade certa de "desestabilização" necessária para a evolução 

cognitiva e atitudinal. É desta forma que a cooperação pode tornar-se a condição sine qua non para 

a construção de uma sociedade democrática e plural. 
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2.1 Estratégias de educação e aprendizagem não formal e informal  

"A minha avó queria que eu tivesse uma educação, por isso manteve-me fora da escola". 

 Margaret Mead 

  

Embora esta observação da famosa antropóloga norte-americana Margaret Mead possa parecer um 

pouco irreverente para os nossos ouvidos, atinge a marca do que podemos discutir hoje em dia em 

termos dos diferentes métodos de educação e aprendizagem, especialmente quando se trata de 

crianças e jovens. Onde e o que aprendemos e como formamos ideias sobre o que realmente importa 

nas nossas vidas tem capacidades transformadoras duradouras e ajuda-nos a construir e "defender" as 

nossas vidas e identidades. 

Para que todos nós estejamos na mesma página, pode ser útil definir muito brevemente o que 

entendemos como educação/aprendizagem formal, não formal e informal. 

1. Com a educação formal, referimo-nos a uma "educação institucionalizada, intencional e 

planeada através de organizações públicas e organismos privados reconhecidos e - na sua 

totalidade - constituem o sistema de educação formal de um país" (Glossário UNESCO, 2011, p. 

80). Os operadores são Professores e Professores. 

2. Com educação não formal entendemos uma educação institucionalizada e intencional, 

organizada por um provedor de educação, mas que não faz parte das antigas instituições (Torres 

del Castillo, s. f.; Glossário UNESCO, 2011, p. 82). Esta poderia ser tipicamente uma escola de 

línguas, um centro juvenil, um centro cívico ou similar. 

3. A educação ou aprendizagem informal compreende "formas de aprendizagem que são 

intencionais ou deliberadas mas não são institucionalizadas". Consequentemente, é menos 

organizada e estruturada do que a educação formal ou não formal. A aprendizagem informal 

pode incluir actividades de aprendizagem que ocorrem na família, no local de trabalho, na 

comunidade local e na vida quotidiana, numa base autodirigida, familiar ou socialmente 

direccionada" (Glossário UNESCO, 2011, p. 80). Tanto na Educação Não Formal como na 

Educação Informal, os operadores podem ser trabalhadores e Artistas Jovens. 

Os três, não ocorrem por intenção mas acontecem enquanto realizamos actividades, tais como ouvir a 

rádio, ler o jornal ou envolver outras pessoas. Ou quando nós - e isto é especialmente relevante para o 

nosso caso - nos envolvemos em actividades culturais ou sociais, participamos num clube desportivo ou 

numa associação de bairro, embora estas actividades não sejam organizadas com objectivos de 

aprendizagem específicos, mas apenas "para nos divertirmos", perseguimos uma causa comum, 

relaxamos ou nos envolvemos com o nosso povo. Podemos até achar a distinção entre formas informais 
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e não intencionais de aprendizagem inadequada: é frequentemente em contextos em que não devemos 

aprender algo específico onde de facto aprendemos mais: contextos em que perseguimos interesses e 

paixões pessoais permitem os mais altos níveis de aprendizagem devido a uma elevada motivação e 

envolvimento pessoal: Se sou um grande fã de música punk, talvez consiga aprender muito sobre ela 

porque a minha paixão e curiosidade me conduzem a ela. Este facto é especialmente relevante nos 

contextos juvenis. 

Actualmente, temos de lidar com uma situação bastante contraditória: por um lado, em todo o mundo, 

o valor e a importância da educação formal e a obtenção de certificados, diplomas e educação superior 

aumentaram consideravelmente (ver também Cobo & Moravec, 2011). O número de estudantes, 

especialmente no ensino superior, está a aumentar, assim como o número de carreiras, diplomas, 

certificados e exames: todos estão ocupados a recolher certificados e ansiosos por subir a escada do 

ensino superior; quanto mais alto, melhor! Isto relaciona-se, naturalmente, com as exigências 

crescentes do mercado de trabalho transformado e com níveis de concorrência mais elevados. Embora 

todos, numa dada sociedade, tenham de suportar a pressão originada pelo mercado de trabalho e pelo 

sistema educativo, as crianças e os jovens recebem a maior parte dela. 

Isto significa - entretanto o sistema mantém como está - que os professores, educadores e 

trabalhadores juvenis estão na urgência de apoiar a Juventude no seu caminho neste sistema, 

facilitando e resolvendo dificuldades no caminho para obter os certificados, diplomas, títulos, etc. 

necessários, e assim garantir as melhores oportunidades no mercado de trabalho e autonomia futura. É 

uma tendência crescente que as organizações extra-escolares e orientadas para a juventude oferecem 

apoio académico e ajuda aos jovens que lutam no sistema educativo: para obter melhores notas, passar 

nos exames necessários, obter acesso ao ensino superior, etc. A maioria dos trabalhadores juvenis 

precisa de estar bem informada sobre o sistema educativo e ser capaz de lidar com as necessidades, 

desafios e preocupações relacionadas com os jovens. 

Isto significa que os jovens profissionais têm frequentemente de lidar com grandes quantidades de 

stress psicológico e frustrações vividas pelos jovens. Recomenda-se que os jovens profissionais recebam 

formação a este respeito, para que possam cuidar dos jovens em conformidade e compreender melhor 

o que estão a passar. 

"A educação é um período durante o qual se é educado por alguém que não se conhece; sobre algo que 

não se quer saber". Gilbert K. Chesterton 

Por outro lado, o sistema cria uma necessidade urgente de transferir processos de aprendizagem de 

ambientes formais para outros menos formais. Precisamos de desincentivar os processos de 

aprendizagem sob tensão, oferecer formas alternativas de aprendizagem e ambientes que sejam 

capazes de facilitar "novas formas de aprendizagem". Como é que isto pode sequer parecer? 
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2.1.1 Novas formas de aprendizagem 

Novas formas de aprendizagem significa ter acesso a novos tipos de espaços onde os jovens se possam 

identificar consigo próprios e com o processo de aprendizagem, espaços onde se possam ligar e 

perseguir paixões e interessesand  que possam influenciar com as suas próprias ideias e perspectivas. 

Mais importante ainda, os jovens têm de voltar a perceber - porque querem aprender e sentir-se 

interessados, motivação e curiosidade sobre as coisas. E estes interesses são por natureza diferentes 

para cada pessoa, dependendo da personalidade, antecedentes socioculturais, experiências e outros 

elementos. Esta nova forma de aprendizagem deve aumentar as capacidades, aptidões e atitudes, bem 

como um conhecimento útil e frutuoso que não é fixo. Deve antes ser considerada uma matéria viva em 

constante desenvolvimento, ao longo de toda a vida. 

Algumas das maiores questões da vida dos jovens são o seu papel contraditório na sociedade: por outro 

lado, as expectativas sobre eles são muito elevadas. Estas expectativas combinam-se com uma 

perspectiva de um futuro muito incerto e em constante mudança. Por outro lado, os jovens são 

considerados como dependentes dos adultos e como detentores de um "não-estatuto" entre criança e 

adulto, onde lhes é dito o que fazer, aprender e estudar. Neste contexto, é bastante difícil um processo 

de aprendizagem auto-motivado, autónomo e baseado na experiência, que permite tentativas e erros. 

Por conseguinte, estes processos devem ser facilitados através de aprendizagem informal, não formal e 

não intencional, em que a aprendizagem é motivada e ligada aos interesses e vidas dos Jovens. Deve 

haver espaço e tempo para explorar os próprios interesses e conhecer-se a si próprio e aos outros; onde 

há espaço para tentativas e erros. Acreditamos que é significativo transformar papéis entre adultos e 

Jovens em relações mais equilibradas e horizontais. Os jovens devem ter a oportunidade de moldar o 

seu processo de aprendizagem e até de se tornarem especialistas para um assunto sobre o qual sabem 

muito. 

2.1.2 "Aprendizagem invisível 

Num livro muito inspirador, Cobo e Moravec (2011) sugerem um novo modelo de educação, que deve 

ser integral, aberto, horizontal e dar muito mais importância à "aprendizagem invisível". Esta 

"aprendizagem invisível" é contrária ao que é, ainda assim, dado mais atenção e valor nos nossos 

sistemas educativos formais ocidentais: o conhecimento explícito, que "é simples de codificar ou 

verbalizar, e até mesmo observar em livros, bases de dados, manuais de programação, partituras 

musicais, etc.". (Cobo & Moravec, 2011, p. 26). O conhecimento invisível é, portanto, tácito, pessoal ou 

experiencial e "muito mais complexo (se não impossível, em alguns casos) de exportar, sistematizar e 

mesmo verbalizar" (ibid.). 

Além dos factores socioculturais, temos de ter em conta diferentes tipos de aprendentes, que utilizam 

diferentes estratégias de aprendizagem. Poderíamos definir estratégias de aprendizagem como "acções, 
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comportamentos, passos, ou técnicas específicas - tais como procurar parceiros de conversação ou 

encorajar-se a enfrentar uma tarefa linguística difícil - utilizadas pelos estudantes para melhorar a sua 

própria aprendizagem" (Scarcella & Oxford, 1992, p. 63). 

Em relação a todas estas considerações, gostaríamos de salientar um facto crucial: temos de ter muito 

cuidado para não colocar todos os Jovens na mesma caixa, deixando que os estereótipos e preconceitos 

determinem a nossa compreensão dos Jovens 

Resumindo, o futuro dos novos processos de aprendizagem deve capacitar e permitir às crianças e aos 

jovens construir vidas autónomas e confiantes. Poderemos encontrá-los na combinação de 

aprendizagem formal, não formal, informal e não intencional: "é necessário expandir as dimensões da 

aprendizagem formal e informal, a fim de construir ligações que nos permitam reforçar a relação entre 

ambos os conceitos" (Cobo & Moravec, 2011, p. 26). E adaptar os programas orientados para a 

juventude às necessidades, particularidades e situações de cada um dos Jovens, homens ou mulheres. 

2.2 Modelo de Tripé Educativo e Educação Intercultural 

O conceito de educação intercultural é muito útil para aqueles que implementam o Modelo do Tripé 

Educativo. A educação intercultural refere-se a todo o processo sistemático de aprendizagem, que visa o 

seu desenvolvimento: 

● uma melhor compreensão das culturas nas sociedades modernas; 

● maior capacidade de comunicação entre pessoas de diferentes grupos sociais; 

● atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade cultural, através da compreensão dos 

mecanismos psico-sociais e dos factores sócio-políticos dos grupos capazes de produzir o 

racismo; 

● maior capacidade de participar na interacção social e criativa das identidades e de um 

sentido comum de pertença à humanidade. 

Uma concepção de educação intercultural na escola, na família, no trabalho, no desporto, em qualquer 

território, implica questionar e aprofundar o conhecimento, abandonar o ego/etnicocentrismo e 

adoptar um novo paradigma. Segundo Fernand Ouellet (2002), a educação intercultural articula-se 

necessariamente com a educação para a cidadania e pode também ser definida como seguindo 

cumulativamente cinco princípios/concertos, que são uma inspiração para o Modelo do Tripé Educativo: 

 - Abertura à diversidade cultural; 

 - Igualdade de oportunidades e equidade para a coesão social; 

 - A participação crítica na vida de deliberação democrática; 

 - Respeito pela vida no planeta. 
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Uma sociedade que impede os seus membros - crianças e adultos - de desenvolverem ao máximo as 

suas competências em virtude dos seus meios ou cultura de origem, ou que lhes nega plenos direitos de 

cidadania em virtude do seu local de nascimento, não é uma sociedade viável. 

2.2.1. Competências de educação intercultural 

No ambiente da educação não formal e informal, podem acontecer diferentes realidades e, ao mesmo 

tempo, novas realidades podem surgir pelos seus próprios processos sociais que se estão a transformar 

com novas intervenções educativas. Os espaços educativos, como espaços de encontro, são o lugar para 

criar valores e trocar aqueles entre pessoas, também onde construímos parte da nossa identidade. 

A diversidade é visível no espaço educativo e tornou-se mais forte como um lugar onde comunicamos 

uns com os outros, pois permite-nos ser iguais, mas ao mesmo tempo diferenciamo-nos dos outros. A 

abordagem intercultural visa quebrar os défices que constroem as conceptualizações e significados das 

diversidades, e tenta mostrar que a diversidade não é como as diferenças baseadas nas deficiências (Gil 

Jaurena, 2007). Por conseguinte, como proposta metodológica visa quebrar estes mecanismos e criar 

um novo quadro para pensar as diversidades. 

Os jovens e as suas redes tornam-se agentes activos, promotores e destinatários de conceitos onde a 

participação no espaço educativo os constitui e os posiciona perante os outros. Uma abordagem 

intercultural é um espaço onde a diversidade é reconhecida e reforçada, promovendo um diálogo entre 

diferentes pessoas. Significa criar uma proposta que faça uma análise da realidade e que permita gerar 

propostas de mudança no futuro. 

Saber reconhecer a diversidade versus diferença, pois dois mecanismos opostos que geram diálogo, por 

um lado, e exclusão, por outro, tornam-se transcendentais. 

Quando falamos de diversidade, falamos de diálogo e de uma forma de ver a realidade, o que em si 

implica o reconhecimento do outro. A diversidade liga-nos à cultura, sendo ao mesmo tempo promotora 

da produção e construção dos traços culturais e dos seus mecanismos de comunicação. Se a abordagem 

ou proposta estiver nesse esquema de diversidade, a cultura será construída de forma diferente. Os 

compromissos serão diferentes e, portanto, a realidade será configurada de forma diferente. As pontes 

de diálogo tornam-se o motor da construção cultural. 

A diversidade é um conceito dinâmico, mutável e aberto. Isto envia-nos a necessidade de construir 

novos espaços comuns, onde a diversidade se torna um espaço de contacto e transformação da 

sociedade. E onde as diferenças culturais ajudam ao enriquecimento mútuo. 

A relação entre estereótipos e preconceitos é transformada, transformando a interculturalidade num 

mecanismo de aprendizagem. Contudo, existem também resistências que começam por querer uma 

cultura ou uma ideia e fogem do olhar que fazemos para o outro. 
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2.3 Comunidades de Prática - CoP 

O Modelo do Tripé Educativo baseia-se na evidência de que actualmente existem meios para criar e 

sustentar comunidades de prática - redes CoP, informalmente organizadas (ou organizadas de forma 

diferente!), que assentam na existência de um stock comum de conhecimento. 

Surgem da vontade de participar, da necessidade sentida de partilhar conhecimentos e estão a avançar 

para a optimização da prática. 

As comunidades de prática podem juntar-se a um pequeno ou grande número de pessoas que partilham 

o mesmo local de trabalho ou, pelo contrário, repartir-se pelas mais diversas localizações geográficas. 

Pessoas ligadas à mesma escola (professores e jovens trabalhadores e artistas) ou, pelo contrário, de 

escolas diferentes no país ou em países diferentes (como o consórcio de laboratórios juvenis Cultura). 

Discutem problemas comuns e formas de os resolver, encontram estratégias, projectos e planos de 

intervenção e/ou adaptam-se a contextos diferentes. 

São informalmente (virtuais ou presenciais) o que reforça o sentimento de proximidade e propósito 

comum; produzem mais conhecimento e aumentam o nível de confiança na intervenção do dia-a-dia, 

uma vez que as dúvidas causadas pelo isolamento e, ao mesmo tempo, se libertam dos 

constrangimentos impostos pelos procedimentos burocráticos 

São comunidades informais, ou pelo menos não institucionais, e "com horror" à burocracia, mas não 

crescem ao acaso. É importante "lidar" com elas, para as manter vivas, em particular através da 

existência de coordenação/facilitação que assegure a continuação da actividade e a direcção da 

comunidade. A coordenação assegura o planeamento, organização e calendarização dos contactos e 

iniciativas, e é sensível às melhores e mais eficazes formas de registo dos conhecimentos construídos 

que passam, por exemplo, a construção de materiais partilhados ou as memórias da experiência. 

Coordenação é também sinónimo de liderança partilhada, nomeadamente através da assunção, por 

pessoas diferentes, dos vários papéis que compõem a mesma liderança. As comunidades de prática 

dependem da cooperação e da partilha de conhecimentos. 

Então porque não promover comunidades nas escolas com Centros de Juventude e Artistas, como o 

Modelo do Tripé Educativo que defendem ao nível dos seus locais de trabalho, procuram implementar 

trabalho cooperativo? Deixando o conhecimento acumulado sobre aprendizagem e cooperação, dando 

visibilidade aos sucessos e discutindo as razões dos fracassos das suas práticas, aumentando o 

conhecimento através do registo e troca de experiências, procurando o apoio de especialistas, 

cooperação e aprendizagem, no caminho, para conhecer o outro. 

2.3.1 Modelo do Tripé Educativo - Construir Comunidades de Prática 

A abordagem do Modelo do Tripé Educativo como CoP, propõe aprender através da vida, e aprender 

com a vida. Estes são slogans que traduzem, nos dias de hoje, mais do que uma necessidade, uma 
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evidência.  O conceito de alfabetização utilizado pela educação formal significa não só a existência de 

conhecimento mas também a competência para aprender e quem não revela este apetite pela 

aprendizagem e por um permanente acompanhamento dos tempos. 

Esta relação com o conhecimento implica não só a consciência da "incerteza" e da "temporalidade" do 

que é conhecido, como a consciência do que não é conhecido e a capacidade de estabelecer e regular 

percursos de aprendizagem. 

Hoje em dia da globalização, existem formas de derrubar muros de fronteiras organizacionais e criar 

ligações entre os vários membros da sociedade, estabelecendo pontes, trocando experiências a nível 

nacional ou transnacional. 

Portanto, hoje em dia, existem os meios para criar e manter a CoP - redes, informalmente organizadas 

(ou de outra forma organizadas!), que residem na existência de um stock comum de conhecimentos. 

Surgem da vontade de participar, da necessidade sentida de CoP's podem juntar-se a um pequeno ou 

grande número de pessoas que partilham o mesmo local de trabalho ou, pelo contrário, espalhadas 

pelas mais diversas localizações geográficas. 

Pessoas ligadas à mesma preocupação[1] , discutindo problemas comuns e formas de os resolver, 

encontrando estratégias, projectos e planos de intervenção e/ou adaptados a diferentes contextos. Será 

este o valor acrescentado para o Modelo de Tripé Educativo da teoria CoP. 

Precisam frequentemente de mais do que uma reunião para reforçar o sentimento de proximidade e de 

propósito comum, produzir mais conhecimento e aumentar o nível de confiança na intervenção do dia a 

dia, uma vez que as dúvidas causadas pelo isolamento e ao mesmo tempo libertadas das restrições 

impostas pelos procedimentos burocráticos estão sempre presentes. É importante "lidar" com eles, 

mantê-los vivos, nomeadamente através da existência de coordenação/facilitação que garanta a 

continuação da actividade e a direcção da cooperação. 

A coordenação assegura o planeamento, organização e calendário dos contactos e iniciativas, e é 

sensível às melhores e mais eficazes formas de cooperação e aprendizagem do registo dos 

conhecimentos construídos que passam. Coordenação é também sinónimo de liderança partilhada, 

nomeadamente através da assunção, por pessoas diferentes, dos vários papéis que compõem a mesma 

liderança. 

A emergência de comunidades de prática no campo da cooperação de aprendizagem, ou no campo mais 

amplo da educação intercultural, na área da educação formal, não formal e informal ou em qualquer 

outra área profissional e, assim, ser uma contribuição informada e activa para responder positivamente 

aos desafios da Abordagem do Modelo do Tripé Educativo. 

2.4 Aprendizagem cooperativa 
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Outra fonte de inspiração do Modelo do Tripé Educativo é o conceito de Aprendizagem Cooperativa. 

Este é considerado como um dos mais importantes no combate à discriminação social e um factor de 

motivação para a aprendizagem e para melhorar a produção de conhecimento entre os grupos sociais. 

Pode também funcionar como um modelo de aprendizagem sobre cidadania democrática e coesão 

social, uma vez que a heterogeneidade e o trabalho entre pares são formas privilegiadas de reduzir 

estereótipos e preconceitos, proporcionando o conhecimento do outro, nas suas diferenças e 

semelhanças, na experimentação de um curso e na construção de um propósito comum. 

A investigação extensiva sobre a aprendizagem cooperativa tem demonstrado em grande medida as 

vantagens da aprendizagem cooperativa: Resultados de aprendizagem superiores, uma maior 

compreensão dos conteúdos, competências sociais mais desenvolvidas, estereótipo e preconceito 

relativamente à diferença, são algumas das dimensões em que a aprendizagem cooperativa, utilizada de 

forma consistente. 

A aprendizagem cooperativa representa, do ponto de vista cognitivo, uma oportunidade de sucesso 

entre alunos ou estudantes porque proporciona (Díaz-Aguado 1996): 

 - Competências cognitivas e sociais que os colegas proporcionam; 

 - O conflito sócio-cognitivo que estimula a interacção entre iguais e uma maior 

motivação; 

 - Maior dedicação activa à actividade em grupos de alunos, o que implica um maior nível 

de activação e elaboração; 

 - Extensão das fontes de informação e rapidez do feedback sobre os próprios resultados; 

 - A atenção individual, uma vez que o trabalho com um colega, é mais frequente; 

 - Oportunidade de ensinar/aprender dos colegas. 

É verdade que a aprendizagem cooperativa é uma forma mais justa, eficaz e motivadora de capacitação 

para a intervenção social e a cidadania democrática. Se se limitar a um conjunto de técnicas, mais ou 

menos mecanizadas e aplicadas sem reflexão sobre o conteúdo e os contextos educativos, a 

aprendizagem cooperativa tornar-se-á "mais rotineira, eficaz, mas desprovida do seu propósito 

fundamental". A aprendizagem cooperativa só faz sentido se for acompanhada de um 

acompanhamento constante dos resultados contra o apoio de um ambiente de cooperação e 

solidariedade. Em suma, se for enquadrada pelos princípios do modelo de acção do Tripé Educativo. 

2.4.1 Modalidades do Modelo do Tripé Educativo baseado na Aprendizagem Cooperativa 

Inspirado pelo Modelo do Tripé Educativo de Aprendizagem Cooperativa considerou na sua acção os 

seguintes aspectos: 

 - A necessidade de desenvolver sistematicamente estratégias para o desenvolvimento 

de competências sociais; 
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 - Estabelecer um clima de cooperação (em oposição ao individualismo ou à competição); 

 - Carácter sistemático e nunca episódico da sua utilização (sem envolver a exclusão de 

outras actividades ou formas de trabalho); 

 - Características básicas do grupo cooperativo: heterogeneidade, responsabilidade de 

interacção individual e de grupo, interdependência positiva, de interacção, participação 

igual; Rotação dos papéis e funções desempenhadas por alunos e estudantes"; 

 - Identificação de múltiplas competências; 

 - Papel desempenhado pelo facilitador: actividades propostas, acompanhamento do 

funcionamento do grupo, delegação de poderes; 

 - Processo de avaliação/regulamentação baseado na capacidade de auto-avaliação; 

avaliação do produto, tendo em conta o grupo e o indivíduo (a avaliação do grupo 

resulta da soma dos resultados de cada um dos seus membros). 

3.5 Modelo de Tripé Educativo e Pedagogia Crítica 

O Modelo do Tripé Educativo é inspirado pelo conceito de Pedagogia Crítica. "A educação faz sentido 

porque mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazer e refazer-se a si 

próprios porque mulheres e homens são capazes de assumir responsabilidade por si próprios como 

seres capazes de saber que sabem e saber que não sabem". Paulo Freire, Pedagogia da Indignação. 

3.5.1 O que é uma pedagogia crítica? 

 De acordo com Henry Giroux, a pedagogia crítica tenta fazê-lo: 

 - Criar novas formas de conhecimento através da sua ênfase na quebra de disciplinas e 

na criação de conhecimentos interdisciplinares; 

 - Levanta questões sobre as relações entre as margens e os centros de poder e 

preocupa-se em como proporcionar uma forma de ler a história como parte de um 

projecto maior de recuperação do poder e da identidade, particularmente porque estes 

são moldados em torno das categorias de raça, género, classe e etnia; 

 - Rejeitar a distinção entre cultura alta e popular, de modo a tornar o conhecimento 

curricular receptivo ao conhecimento quotidiano que constitui as histórias vividas pelas 

pessoas de forma diferente; 

 - Iluminar a primazia da ética na definição da linguagem que Professores, Trabalhadores 

Jovens e Artistas e outros usam para produzir práticas culturais particulares". 

A Pedagogia Crítica é uma abordagem que se preocupa em transformar relações de poder opressivas 

que levam à opressão das pessoas. Ele tenta humanizar e capacitar os alunos e estudantes. Está mais 

associado ao educador e activista brasileiro Paulo Freire. A teoria crítica preocupa-se com a ideia de 
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uma sociedade justa em que as pessoas têm o controlo político, económico e cultural das suas vidas. O 

objectivo da pedagogia crítica é a emancipação da opressão através do despertar da consciência crítica. 

Os pensadores da teoria crítica acreditam que estes objectivos só são satisfeitos através da 

emancipação das pessoas oprimidas, o que as capacita e lhes permite transformar as suas condições de 

vida. Na realidade, os pontos de partida são a sensibilização e a rejeição da violação e da discriminação 

contra as pessoas. 

Freire, defende que a Pedagogia Crítica tenta transformar os oprimidos e salvá-los de serem objectos de 

educação para sujeitos da sua própria autonomia e emancipação. Professores, Trabalhadores da 

Juventude e Educadores de Arte, devem agir de forma a permitir-lhes transformar as suas sociedades, o 

que é melhor conseguido através da educação emancipatória. 

Através do questionamento das questões problemáticas para as suas próprias vidas, alunos e 

estudantes aprendem a pensar criticamente e a desenvolver uma consciência crítica, que os ajuda a 

melhorar as suas condições de vida e a tomar as acções necessárias para construir uma sociedade mais 

justa e equitativa. 

Assim, pode dizer-se que a Pedagogia Crítica desafia qualquer forma de dominação, opressão e 

subordinação com o objectivo de emancipação de pessoas oprimidas ou marginalizadas. A Pedagogia é 

uma resposta educacional às desigualdades e à opressão. É inquestionavelmente a importância desta 

Pedagogia para projectos baseados no Modelo do Tripé Educativo proposto neste guia, tanto como 

instrumento, como também como contexto político que os facilitadores devem operar não como um 

meio, mas como um aumento das capacidades de empatia, pensamento crítico e comunicação entre 

Crianças e Jovens. 

3.5.2 Pedagogia Crítica e Marginalização 

Porque o próprio Modelo do Tripé Educativo é construído para pessoas em situações vulneráveis, é 

importante ir mais longe sobre qual é a ligação entre Pedagogia Crítica e Marginalização. 

A marginalização é evitada na Pedagogia Crítica, o seu objectivo, de acordo com Freire (1970), é 

devolver aos grupos marginalizados as suas vozes e identidades perdidas. Quando as pessoas ganham as 

suas vozes perdidas e resistem à reprodução injusta, tornam-se agentes activos de mudança social. 

Freire salienta também que os alunos e estudantes marginalizados devem ser capazes de reflectir sobre 

as suas situações concretas para descobrir porque é que as coisas são como são. Devem estar 

conscientes dos factores que contribuíram para a sua posição na sociedade. 

Freire (1973), distinguiu três fases ou níveis de consciência, nomeadamente, intransitiva, semi-

transitiva, e consciência crítica. 

 - No nível mais baixo ou intransitivo, os indivíduos aceitam as suas vidas como elas são e 

a mudança que pode acontecer nas suas vidas parece ser o resultado de magia ou 
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milagres. Não fazem qualquer tentativa de mudar as suas condições de vida e as 

injustiças que lhes são infligidas; 

 - Na fase de consciência semi-transativa, as pessoas com este tipo de consciência estão 

conscientes dos seus problemas e podem aprender a mudar uma coisa de cada vez. Não 

podem estabelecer qualquer ligação com o mundo exterior e consideram os seus 

problemas como algo normal ou acidental. As acções que são tomadas com este tipo de 

consciência são frequentemente de vistas curtas; 

 - O terceiro nível é a consciência crítica ou transitividade crítica, que é o nível mais 

elevado de consciência. As pessoas com este tipo de consciência vêem os seus 

problemas como problemas estruturais. Podem fazer ligações entre os seus problemas e 

o contexto social em que estes problemas estão inseridos. As pessoas com este tipo de 

consciência podem interpretar os problemas e analisar a realidade. 

Os Facilitadores que operam com o Modelo do Tripé Educativo são convidados a sensibilizar os seus 

alunos, estudantes, famílias e membros da comunidade, de modo a que tenham um elevado nível de 

consciência, vendo os seus problemas como questões estruturais encontradas nas possíveis soluções 

das suas comunidades. 
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Facilitadores do Tripé Educativo - Papéis e Responsabilidades. 

O Modelo do Tripé Educativo foi concebido de modo a reunir a Educação Formal, a Educação Não-

Formal e a Educação pela Arte, a fim de interagir no processo de Aprendizagem de alunos e 

estudantes no contexto escolar. Isto significa que, para implementar este Modelo, precisamos da 

cooperação dos profissionais que vêm para estes três sectores. Cada um com os seus próprios 

conhecimentos e inspirações ousam conceber em conjunto actividades que contribuam para a 

sensibilização e acumulação de experiências culturais positivas para crianças e jovens, a fim de 

reforçar as suas competências para serem cidadãos activos. Estes profissionais são nomeados no 

contexto do Tripod Educativo Facilitadores, apesar das suas diferenças. abordagens, têm em comum 

trabalhar com a mesma população alvo. Qual é a perícia destes profissionais? e qual é a mentalidade 

das suas abordagens que utilizam para operar? qual o papel que podem desempenhar neste modelo 

multidisciplinar de acção. 

1. Trabalho de Jovens e Trabalho de Jovens de Rua 

Na procura de educar e capacitar os jovens, o trabalho juvenil parece ser a profissão mais antiga 

estabelecida dentro de um novo serviço integrado de apoio à juventude (Mckee, Oldfield, & Poultney, 

2010). Apesar dos vastos tipos de investigação que têm sido feitos dentro da juventude, por vezes existe 

uma confusão sobre o significado exacto do trabalho com jovens. De acordo com Mckee et al. (2010, 

p.6) "o trabalho dos jovens não é nem um ensino não formal de assistência social. É uma intervenção 

que combina elementos de ambos no contexto da criação de oportunidades de aprendizagem e de 

apoio aos jovens". Considerando os tempos livres e a diversão são algumas das principais características 

do bom trabalho juvenil. Capacitar os jovens enquanto realizam actividades práticas e associações 

voluntárias é crucial para lhes proporcionar diferentes ferramentas, a fim de se envolverem no 

pensamento crítico e na acção. 

Existem também trabalhadores de rua (SBYW), que respeitando um conjunto de princípios e métodos 

educativos intervêm em ambientes exteriores (rua, pátios escolares ou espaços informais (públicos ou 

privados) com pessoas em situação vulnerável. Apesar das diferenças, os objectivos são muito próximos. 

Ambos os profissionais utilizam as mesmas actividades, mas com um objectivo diferente. Para SBYW as 

actividades são um meio para alcançar objectivos específicos negociados antes com a pessoa com a qual 

durante um período de tempo foi construída uma relação de confiança que nos permite intervir a fim de 

encontrar soluções com eles. 
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Estas diferentes actividades fazem parte do planeamento do trabalho juvenil ou da intervenção dos 

trabalhadores da juventude de rua. Todas elas estão sempre inter-relacionadas com contextos pessoais 

e interpessoais. Por exemplo, actividades não formais, Acção de Grupo, actividades comunitárias e 

vocacionais foram frequentemente associadas a contextos de experiências relacionadas com a 

identidade, normas prosociais, e ligações com adultos; enquanto que o desporto foi um contexto 

frequente para ligar trabalho e desenvolvimento emocional. Neste trabalho são identificados dois 

domínios básicos de experiências de aprendizagem, divididos em duas áreas principais de 

desenvolvimento: 

1. Desenvolvimento pessoal: trabalho de identidade, desenvolvimento da iniciativa e 

desenvolvimento de competências básicas emocionais, cognitivas e físicas; e 

2. Desenvolvimento interpessoal: desenvolvimento do trabalho de equipa e das competências 

sociais, promoção de relações interpessoais e alargamento das redes de pares, e ligações a 

adultos e aquisição de capital social. 

De acordo com o estudo de Madjar & Cohen-Malayev (2013), o contexto não-formal é geralmente visto 

como "mais favorável e explica uma porção maior da variação na formação da identidade". Os autores 

argumentaram que os contextos educacionais de apoio são elementos significativos na procura da 

formação da identidade. O estudo detalha que "os adolescentes que perceberam o seu contexto 

educativo como promovendo processos exploratórios reflexivos e autofocados, bem como processos 

seguros, autónomos e estruturados, relataram um desenvolvimento de identidade mais adequado à 

idade". 

Neste sentido, o trabalho dos jovens poderia ter lugar numa gama diversificada de ambientes, que inclui 

centros de juventude, bem como clubes, escolas, bibliotecas, parques, ruas, entre outros. 

sete factores que precisam de estar em vigor para melhorar os resultados para os jovens: 

 - Proporcionar aos jovens oportunidades de adquirirem competências que lhes 

permitam construir o seu bem-estar 

 - Desenvolver a eficácia pessoal dos jovens através da construção da sua capacidade de 

chegar às suas próprias escolhas e soluções para os problemas 

 - Estabelecer ligações entre diferentes aspectos da vida dos jovens 

 - Estabelecer e demonstrar padrões de comportamento adequados 

 - Manter os jovens a salvo de danos físicos e mentais 

- A implementação de uma  supervisão adequada, através de adultos, proporciona regras e 

expectativas claras, adequadas e consistentes 

 - Sustentar o envolvimento dos jovens ao longo do tempo 
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Se pretendemos distinguir a prática do trabalho juvenil e do trabalho juvenil de rua, sugerimos sete 

características definidoras com as quais nos podemos comprometer: uma participação voluntária; 

equilíbrios de poder a favor dos participantes; responder às expectativas de relaxamento e diversão, 

bem como aquelas relacionadas com novas experiências e actividades desafiantes; vê-los e responder-

lhes como simples jovens (sem rótulos pré-definidos); trabalhar no e a partir do seu "território" 

(incluindo as suas actividades e preocupações); e respeitar e trabalhar através das suas redes de pares. 

Na medida em que as instituições educacionais começaram a responder inadequadamente às 

necessidades e exigências sociais e individuais, particularmente as dos jovens, os jovens organizaram-se 

(e as suas próprias agendas de aprendizagem) dentro de contextos não formais ou informais. 
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2. A Educação Formal e os seus Actores - Professores 

Embora haja poucas dúvidas sobre a definição de educação formal, a educação não formal é um 

conceito muito mais amplo e, portanto, menos claramente definido. Além disso, a definição de 

educação não-formal pode variar de país para país. Em muitos países, entende-se que a educação 

formal tem lugar em escolas, instituições de formação e em faculdades e universidades. Além disso, 

tem currículos e regras claramente definidas para a certificação. O ensino não formal, por outro 

lado, tem lugar principalmente fora dos sistemas de ensino formal e é voluntário. 

O Modelo do Tripé Educativo ousa apresentar um modelo que visa uma forte cooperação entre os 

actores da Educação Formal e do Meio-dia para o benefício de crianças e jovens. 

A Educação Formal é o principal fornecedor de certificação - Diploma - através de um currículo muito 

claro e de uma importante avaliação sumativa entregue dentro da escola. Por outro lado, a 

Educação Não Formal proporciona um currículo menos claramente enquadrado e muito menos 

"poder de certificação", o que lhe confere uma posição social e financeira mais fraca. Além disso, o 

seu grau de profissionalização é menor e menos estritamente definido em comparação com a 

educação formal. A educação formal é obrigatória para a maioria dos estudantes e deve basear-se 

na motivação de aprendizagem extrínseca; a educação não formal tem a vantagem de ser voluntária 

e pode, em princípio, contar com a motivação intrínseca dos seus participantes. Em alguns países, é 

mesmo visto como um processo de aprendizagem sem qualquer programa de estudos, sem 

professor e sem qualquer exame ou teste. 

Está em curso uma multiplicidade de reformas na educação formal para incorporar elementos da 

educação não formal, tais como abordagens curriculares individualizadas, organismos de 

participação estudantil, aprendizagem auto-regulada, permitindo aos estudantes escolher disciplinas 

de acordo com a sua inclinação, bem como a inclusão das TIC como estratégia de aprendizagem. 

Resta saber, contudo, se é capaz de resolver o paradoxo da aprendizagem coerciva, por um lado, e 

da motivação intrínseca, por outro. Este é o desafio que o Modelo do Trípode Educativo quer 

enfrentar. Há muitos jovens, especialmente nos percursos educativos inferiores, que querem "fazer 

algo" e por isso não significam aprender na escola. Eles sentem que o que aprendem na escola não 

os ajudará necessariamente - ou não os ajudará de todo - a encontrar trabalho, "então porquê 

incomodar-se? Pode-se observar um crescimento nas escolas e universidades privadas que servem 

as necessidades e desejos dos estudantes privilegiados (e dos seus pais), enquanto a educação 

estatal continua a ser indispensável para a maioria dos menos privilegiados. 

A "escola comunitária" combina a educação formal com actividades não formais baseadas na 

vizinhança, não tanto para os privilegiados como para os estudantes desfavorecidos. 
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Finalmente, a questão sobre a relação entre a educação formal e não formal está altamente 

dependente do reconhecimento feito tanto para os profissionais (Professores como Trabalhadores da 

Juventude) sobre as suas tarefas, papéis e responsabilidades sabendo que os Professores não 

reconhecem os Trabalhadores da Juventude como Educadores e os Trabalhadores da Juventude culpam 

os Professores pela crise dos jovens na escola. O Modelo do Tripé Educativo é construído para partilhar 

conhecimentos sobre estes antagonismos e convidar à cooperação em vez da competição. 

  

3. Educação Artística 

Os benefícios da educação artística de inclusão nos processos de aprendizagem têm sido bem 

documentados para aumentar a auto-confiança e auto-estima e têm permitido aos participantes 

ultrapassar vulnerabilidades através da auto-expressão, regular emoções e traumas do processo. Os 

programas de artes juvenis podem apoiar o desenvolvimento da identidade dos jovens, e alimentar 

ligações sociais positivas. Como veículos para envolver pessoas em risco em actividades positivas, as 

artes permitem viagens pessoais, emocionais e terapêuticas, as artes também oferecem um produto 

final de que as crianças e os jovens podem orgulhar-se. A arte do graffiti, por exemplo, é uma forma 

de arte popular dentro dos programas artísticos, e as pesquisas anteriores demonstraram o poder da 

arte legal de rua para conceptualizar modos alternativos de prática da cidadania entre pessoas em 

risco de exclusão. 

Além disso, o fabrico de música com pessoas em risco pode concentrar-se em aspectos da 

subcultura como fontes de resistência e força, ensinando valores como estilos de vida saudáveis, 

relações e envolvimento da comunidade. 

Os programas educacionais baseados nas artes são frequentemente dirigidos a pessoas "em risco", e 

pesquisas anteriores mostraram que estes programas tiveram impactos de mudança de vida nos 

participantes. Envolvendo-os e capacitando-os de todos os meios sociais, as artes podem oferecer 

benefícios psicológicos, sociais e, em última análise, económicos duradouros, mostraram como os 

programas artísticos oferecem um meio alternativo de expressão das emoções das pessoas e 

destacaram a promoção através de melhorias nas atitudes e comportamentos. 

A "experiência afectiva" que as artes podem proporcionar, inclui sentimentos de auto-satisfação e 

realização, tem estado ligada à alteração de comportamentos ofensivos e ao reforço do sector da 

justiça penal. Além disso, as actividades artísticas têm sido utilizadas para atrair e reter os jovens, 

reduzindo os comportamentos infractores e a exclusão social, mantendo-os "fora de problemas". Os 

"resultados suaves", tais como confiança e capacidades de comunicação, são frequentemente 

relatados, o que pode ser visto como contribuindo para resultados difíceis, tais como emprego e 

resultados académicos. Pedagogicamente, portanto, as artes oferecem um estilo que reflecte o 
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comportamento, técnicas e valores evidentes nos profissionais que trabalham com "em risco" de 

exclusão das pessoas. 

Apesar das provas em torno do valor dos programas artísticos para as pessoas "em risco", a 

qualidade dos programas que recebem raramente é questionada. Por exemplo, géneros particulares 

como o hip-hop ou a arte de rua, reproduziram temas de desvio, que não conseguem desenvolver o 

eu 'criativo' e, em vez disso, decretam um discurso 'cidadão a ofensor'. Reforçando uma divisão 

binária entre as pessoas 'de alto-funcionamento' e 'correctivas' em risco, diferentes formas de arte 

podem patologizar comportamentos particulares, o que pode resultar na limitação da expressão 

criativa ao trabalho baseado em questões. 

Dentro destes programas, as narrativas inferidas de "salvar a alma" e a transformação de "pessoa 

perturbada" em "pessoa criativa" são problemáticas. No entanto, enquanto os financiadores de 

programas artísticos procuram frequentemente fornecer "actividades estruturadas" e "positivas" 

como estímulo para comportamentos "correctos", como resultado, a criatividade simbólica e o 

envolvimento significativo são limitados. Além disso, as abordagens positivas de desenvolvimento 

das pessoas levaram a reivindicações não quantificáveis sobre impactos sociais e económicos para os 

"desfavorecidos" aos quais a rotulagem deficitária, tal como "at-risk" é frequentemente associada. 

Os educadores de arte podem ser qualquer Artista que utilize boas capacidades de comunicação, 

operando com a arte não só como ferramenta mas também como processo de aprendizagem. 

Aberto à criatividade centrada em alunos e estudantes e não em si próprio como artista. 

Cooperando com Professores e Jovens trabalhadores, estão abertos a partilhar as suas técnicas 

artísticas de acordo com as actividades propostas no programa Tripod Educativo. 

  

4. Os Facilitadores do Tripé Educativo - Competências 

Enfrentar os desafios da activação de crianças e jovens e a sua heterogeneidade. Implica para os 

facilitadores uma disponibilidade para: 

A nível do trabalho de equipa entre os facilitadores, os facilitadores estão de acordo: 

 - A riqueza da sua acção depende do nível de cooperação entre os seus antecedentes e 

objectivos como educadores formais, educadores não formais e educadores de arte; 

 - Discussão da avaliação realizada por cada facilitador sobre quais são as questões que 

os facilitadores querem apontar. Estudar e concordar sobre as causas que estão 

subjacentes. E, finalmente, a intenção, objectivos a atingir e Missão e cronograma da 

intervenção. Ter uma discussão aberta regular sobre conteúdos de Conhecimento 

(Formal), Ferramentas Educativas (Não Formal e Arte); 
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 - Discutir e designar quem é o Facilitador em cada sessão ou os papéis de cada um dos 

três facilitadores, de modo a dar uma imagem de coerência e de ambiente pedagógico 

pacífico; 

- ·    

A nível dos conceitos fundamentais, os facilitadores devem chegar a acordo sobre os mesmos: 

 - Aprofundar o conhecimento sobre cultura, etnia e identidade no contexto da 

modernidade e da 'pós-modernidade'; 

 - Explorar a génese e evolução do conceito de cidadania democrática; 

 - Identificar os obstáculos às relações pedagógicas: preconceitos, discriminação, 

racismo; 

 - Compreender a dinâmica da inclusão social e da marginalização, a culpabilização-

victimização e a descoberta de obstáculos à igualdade de oportunidades e equidade. 

Ao nível da comunicação/empatia tanto entre os Facilitadores como com a população alvo: 

 - Aprenda a conhecer-se a si próprio, tome consciência do seu próprio estilo e reconheça 

os obstáculos à comunicação; 

 - Assegurar que haja comunicação com o outro, reconhecendo que falar a mesma língua 

não é, por si só, suficiente; 

 - Esteja ciente de como o outro pode perceber o nosso comportamento; 

 - Dar atenção e compreender os efeitos da comunicação não-verbal; 

 - Desenvolver boas capacidades de comunicação - escolher a mensagem de acordo com 

o interlocutor, apresentar a mensagem estruturada e organizada, aprender a usar a voz 

e a entoação, estar consciente do impacto de uma mensagem. 

Ao nível da relação pedagógica entre os Facilitadores: 

 - Dar tempo para a comunicação; respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem do outro; 

 - Demonstrar e desenvolver nos seus alunos ou estudantes competências sociais através 

da prática quotidiana: saber ouvir, saber participar, resolver conflitos, e outros tópicos; 

 - Encorajar o sentimento de auto-eficácia. 

Em termos de práticas pedagógicas, os facilitadores devem chegar a acordo: 

 - Aumentar (porque é autónomo) o nível de autonomia dos alunos e estudantes 

utilizando ferramentas educativas não formais, tais como Roleplaying, Dinâmica de 

grupos, Jogos, Brainstorming, Ferramentas artísticas "Icebreaker". 

 - Promover a iniciativa e a responsabilidade, a capacidade de reflectir e organizar a sua 

própria aprendizagem; 

 - Estabelecer relações de confiança; 



28 

 - Encorajar a participação de alunos e estudantes; 

 - Melhorar a auto-avaliação das suas acções e auto-avaliação 

Não existe um modelo de aprendizagem perfeito, uma vez que não existem Facilitadores perfeitos. 

Existem apenas Facilitadores dispostos a reflectir e investigar, simultaneamente insatisfeitos e 

confiantes, capazes de motivar e de se auto-motivarem. 

Em suma, o Modelo do Tripé Educativo não consiste em incluir 'outras abordagens de aprendizagem' 

nos temas do programa, nem em utilizar novas actividades fora dos temas do programa; a Educação não 

consiste em 'dar voz' às minorias como forma de atenuar ou adiar o conflito à medida que 'aprendem' a 

integrar-se. 

Falar no modelo do Tripé Educativo é, qualquer que seja o contexto, aprender e aprender a 

complexidade dos diferentes pontos de ver em presença, transformando-se e transformando-se com 

eles. O modelo do Tripé Educativo consiste em participar na plena igualdade de oportunidades e direitos 

na construção de uma sociedade baseada na diversidade. 

Falar sobre as diferenças que nos unem em vez das diferenças que nos separam. É para anunciar, com 

Sócrates: Eu não sou ateniense nem grego; sou um cidadão do mundo. 

5. Os Facilitadores do Tripé Educativo - Atitudes 

O Modelo do Tripé Educativo propõe-lhe, como facilitador, estar consciente destas tarefas que se 

seguem, por favor, reflicta sobre cada uma delas e prepare-se com ferramentas Culturais Educativas a 

fim de as cumprir. 

i.             Motivar e orientar - Este é um dos grandes desafios da actividade dos Facilitadores: 

a curiosidade dos alunos ou estudantes, alargando o seu campo de interesses, 

despertando o seu potencial para criar e manter um clima de aprendizagem. 

Manter um elevado grau de motivação e empenho nas tarefas que ainda não 

procuram substituir os alunos ou estudantes, nem fazer perguntas ou dar respostas 

acabadas, Deixá-los levantar questões e atrever-se a dar respostas. 

ii.            Organizar - As propostas de Ferramentas de Educação ou Arte não formais são 

essencialmente da responsabilidade do Facilitador, independentemente do maior 

ou menor grau de participação dos alunos ou estudantes - Um objectivo do 

Facilitador é alcançar com eles um elevado nível de participação que impulsione a 

autonomia. Da mesma forma, o Facilitador será responsável pelos grupos e pela 

distribuição de funções, ou seja, nomear quem, num trabalho, será o facilitador, o 

relator, etc., e manter o princípio da rotatividade. Será muito importante estar 

ciente dos pormenores organizacionais e realistas nos prazos propostos para as 
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actividades. Se as tarefas forem repetidamente irrealistas, o desrespeito geral de 

qualquer prazo. 

iii.           Observar - Através da observação do grupo, o Facilitador assegura que os alunos ou 

estudantes devem desempenhar eficazmente os diferentes papéis, relativos à 

actividade em si, quer os que dizem respeito ao funcionamento do grupo. É de 

importância vital que o Facilitador seja consistente na forma como se dirige a cada 

membro do grupo. 

iv.           Dar feedback assertivo - As actividades propostas enfatizam a avaliação 

regulamentar que acompanha o progresso dos alunos e estudantes e lhes dá 

oportunidades e ferramentas para se auto-avaliarem. A preocupação do Facilitador 

é, na medida do possível, fornecer feedback e, de forma atempada, dar indicações 

sobre o que cada Facilitador pode fazer para melhorar, ajudá-los a reconhecer os 

seus pontos fortes e fracos. Feedback baseado na descrição objectiva do que foi 

observado e tenta equilibrar aspectos positivos e dificuldades sem deixar as 

oportunidades de aumentar o envolvimento e os sucessos. Evitando sempre 

valorizar julgamentos sobre a pessoa que, mesmo quando positivos, condiciona e 

causa motivação externa e dependente. 

v.            Investigação e reflexão crítica - O Facilitador permanece não só cientificamente mas 

também demasiado actualizado. Só então poderá construir propostas eficazes para 

as suas actividades educativas, para ser sensível às dificuldades experimentadas 

pelos alunos ou estudantes". Por outro lado, é o Facilitador que reflecte 

criticamente sobre como comunicar qual é o impacto das metodologias utilizadas 

ou propostas por ele, sobre a satisfação e expectativas dos alunos ou estudantes. E, 

finalmente, envolve os alunos e estudantes no processo criativo para partilhar 

ferramentas educativas dos seus antecedentes culturais, partilhando entre si 

conhecimentos mais profundos.  
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Modelo de Tripé Educativo - Implementação  

Modelo de Tripé Educativo - Sessão de Plano 

Esta Proposta de Plano de Sessão é meramente indicativa, cada grupo de facilitadores pode encontrar 

outros planos de sessão que melhor se adaptem aos seus projectos de Modelos de Tripés Educativos. 

Importante é que eles baseiem os seus projectos no que é mencionado no capítulo anterior sobre "Os 

Facilitadores do Tripé Educativo - Competências e Atitudes". 

Antes da sessão de Formação é importante desenhar o Plano de sessões do Modelo do Tripé Educativo. 

O plano da sessão de formação, num ambiente de aprendizagem participativa, é um roteiro muito útil 

mas nunca poderia ser um obstáculo à abertura dos Facilitadores às mudanças provenientes das 

expectativas e/ou necessidades dos alunos e estudantes. Além disso, este guia propõe que as 

actividades educativas devem ser instrumentos de educação não formal e de arte e cultura, significa 

instrumentos activos e participativos com um momento final de balanço ou avaliação. 

Destacamos por etapas as diferentes fases do plano da sessão. Este plano está dividido em 5 partes 

diferentes: 

i.             Recolher informação - Esta etapa baseia-se na resposta a essas perguntas: 

a.   Qual é o contexto da sessão? - Informação sobre a sessão os seus objectivos, 

programa, actividades, população alvo e organizações envolvidas na sessão; 

b.  Porquê? Quais são as expectativas dos Facilitadores? - Isso significa ter uma ideia 

clara que é esperada pelos Facilitadores, a fim de os ajudar a definir os objectivos da 

sessão; 

c.   Quais são as expectativas dos alunos ou estudantes? - Isso significa ter uma ideia 

clara que é esperada por eles e como recolher essas expectativas (poderia ser o 

objectivo da primeira sessão), a fim de ter um elevado nível de participação na 

sessão; 

d.  Para quem? - Definir a população alvo para ter um programa mais adequado com 

eles, nunca esquecendo a adaptabilidade no contexto da formação; 

e.  Quais são os talentos e necessidades da população alvo? - Essa resposta pode ser 

construída por uma avaliação prévia no que diz respeito ao modelo participativo; 

ii.            Objectivos, Conteúdos e Avaliação Específicos do Design - Esta etapa, que constitui 

o 'coração' do processo de planeamento, é crucial para o Modelo do Tripé 

Educativo. Construir com relativa autonomia, adaptado às expectativas dos alunos 

ou estudantes, talentos, interesses e ritmos. Esta etapa baseia-se na resposta a 

essas questões: 
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a.   Para quê? - A resposta poderia dar-nos a sessão Objectivos específicos. 

b.  Que conteúdo? - A definição dos conteúdos é uma ferramenta importante tanto 

para o Facilitador como para os alunos ou estudantes (principalmente o Facilitador 

Formal). Isso ajuda os Facilitadores a levantar questões evitando dar respostas ou 

transmitir conhecimentos, sabendo que devemos ter-nos preparado para participar 

na discussão porque o conhecimento é um dos conhecimentos em presença 

durante a sessão. 

c.   Como Avaliar? - Não há educação sem avaliação. Mas esta actividade poderia ter os 

mesmos resultados se realizada de uma forma participativa. Todos os actores e 

planos devem ser auto-avaliados hetero-avaliados. Na 

iii.           Programa da Sessão - Esta etapa baseia-se na resposta a essas perguntas: 

a.   Onde? - O local de formação é muito importante na educação não formal e nos 

contextos artísticos a adaptação é sempre possível, mas ter uma ideia clara sobre o 

local dar aos Facilitadores a possibilidade de escolher actividades adequadas, ou 

outros contextos para actividades; 

b.  Quando? - A linha do tempo dá também uma ajuda importante para escolher as 

nossas actividades pedagógicas; 

c.   Linha do tempo - Definiu todos os itens mostrados anteriormente a tempo de 

espalhar o conteúdo na linha do tempo. O programa poderá ser revisto no final da 

próxima etapa. 

iv.           Ferramentas Pedagógicas - Este passo baseia-se na resposta a essas perguntas: 

a.   Como? - De acordo com a definição dos conteúdos, os Facilitadores devem agora 

definir a estratégia para escolher as ferramentas pedagógicas. Os Facilitadores 

poderiam propor alguns deles, mas os alunos e estudantes poderiam definir alguns 

durante as sessões. 

b.  Como dar início à sessão - Após a parte de boas-vindas, recomenda-se começar com 

uma apresentação e actividade seguida da recolha das expectativas dos alunos e 

estudantes sobre a sessão. Depois de o Facilitador apresentar o programa de 

formação, o Facilitador poderá utilizar este momento para abrir o programa às 

mudanças provenientes dos alunos e dos estudantes. 

c.   Vá mais fundo no conteúdo - Siga para uma actividade genérica a fim de tentar, em 

pequenos grupos, alcançar um terreno comum. 

d.  Debriefing Após a apresentação dos resultados do trabalho em pequenos grupos a 

todos os participantes é o momento do debriefing. Este momento requer boas 
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capacidades de comunicação para os Facilitadores como facilitador da discussão. 

Por último, este poderá ter um momento para destacar as sugestões e 

recomendações levantadas durante o Debriefing. 

v.            Avaliação - O primeiro aspecto a ser clarificado quando se fala de avaliação na 

educação não formal é necessariamente um processo contínuo de avaliação e auto-

avaliação. O foco não está certamente na classificação, mas no aumento do 

conhecimento e desenvolvimento da competência - a ponte entre o conhecimento 

e a acção. É, contudo, crucial reconhecer que para que o projecto tenha uma 

reflexão determinante e directa sobre a aprendizagem, é importante ter uma 

estratégia de avaliação para Avaliar e Auto-avaliar se os alunos e estudantes 

alcançaram os resultados de aprendizagem. A escolha de ferramentas de auto-

avaliação em contextos de educação não formal é uma das tarefas dos Facilitadores. 

As actividades de avaliação são mais eficazes e dão mais espaço aos inputs de auto-

avaliação. 

 

 

[1] Modelo de Tripé Educativo nomeou-os Facilitadores (Professores, Trabalhadores Juvenis e Artistas) 

 






