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3.º PAINEL: VISIBILIDADE E AFIRMAÇÃO DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

(ISCE- Instituto Superior de Ciências Educativas)  

8 de abril de 2017 

 Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas quinze horas e quarenta e cinco 

minutos, decorreu no Anfiteatro do Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE em Odivelas), o 

segundo painel do III ENAS, sob o tema acima referido. A mesa do Painel foi constituída por Ângelo 

Valente, animador sociocultural no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e Luís Barrosa, professor 

de Marketing e Publicidade no ISCE, tendo sido moderado pelo animador sociocultural Bruno Batista, 

elemento da APDASC. Este último começou por referir que, no seguimento da realização do APDASC 

Summit, surgiu a vontade de ser possível debater a visibilidade dos animadores nos locais e contextos 

onde o seu trabalho se insere. 

 Iniciou a sua intervenção o animador sociocultural Ângelo Valente apresentando um vídeo 

onde mostrou algumas das atividades que o Centro Comunitário desenvolveu ao longo do ano. Tentou 

passar a ideia que o trabalho do animador será mais reconhecido se ganhar visibilidade extra-entidade 

onde decorre. Nesse sentido, a comunicação e o marketing são essenciais para poder mostrar o 

trabalho realizado pelas instituições. Sobre o conceito “Multiplicar a felicidade, dividindo-a”, a gestão da 

equipa é realizada pelo animador e por uma gerontóloga, tendo como base a simplicidade e a 

assertividade. Reforçou que a equipa recorre essencialmente a duas ferramentas para poder dar 

visibilidade aos seus projetos e aos trabalhos dos utentes: vídeo e fotografia. Esses objetos 

promocionais são promovidos, recorrendo a diversas redes sociais, todas elas de carácter gratuito. Estes 

meios permitem uma maior expansão dos trabalhos e atividades realizadas. E permitem um feedback 

alargado e um trabalho na autoestima dos utentes. Mas também permitem novas formas dos utentes 

exprimirem as suas emoções. O animador finalizou a sua apresentação, de forma a demonstrar a forma 

como as técnicas “inovadoras” que são desenvolvidas no Centro Comunitário podem mudar a forma 

como os utentes encaram o seu dia-a-dia, apresentando um vídeo sobre um utente que passou pelo 

Centro Comunitário. Referiu ainda alguns projetos em desenvolvimento ou mesmo em execução. 

 Seguiu-se a intervenção do professor do ISCE, Luís Barrosa, que realçou a ideia da animação 

como um serviço, uma vez que produtos existem muitos, serviços existem poucos. Lares teremos 

muitos, mas serviços de qualidade teremos poucos. Ou seja, mais do que existirem as infraestruturas 

têm de existir serviços. E, acima de tudo, mais do que produtos “feitos”, há que desenvolver estratégias 

para devolver a decisão aos utentes. Coloca a questão “o que posso contribuir, não fazendo – mas 

ajudando o cliente a fazer?”. Será essa a premissa de um trabalho de qualidade. 

 Nessa estratégia de devolver a consciência e a ação aos utentes, explicou um projeto que 

desenvolveu, com um financiamento europeu, e que pretendeu desenvolver a região do Barroso – Trás-

os-Montes. Teve como princípio não impor modelos externos, mas sim ouvir a população residente e 

perceber o que deve ser desenvolvido, e de que forma. A ideia de se perceber e promover o que é o 

animador, e que ferramentas tem, passa por: saber ouvir, trabalhar em rede – com as entidades que 

constituem a comunidade; saber (re)inventar os modelos. Dessa interligação com outras entidades, 
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surge então a Agência Local de Desenvolvimento: toda a rede local está envolvida, nesse aspeto, o 

animador poderá ser aquele que põe todas as estruturas a dialogar entre si. O trabalho entre estruturas, 

mas sempre devolvendo a decisão aos interessados – às populações – pode, em si, ser uma marca. Uma 

forma de dar visibilidade reforçada ao trabalho sustentado. 

 A professora Ana da Silva interveio para afirmar que a ideia de rede já é muito antiga e que esta 

pode funcionar sem ser necessária uma posição de marca. O contraponto de Luís Barrosa vem da noção 

de poderes igualitários. E a noção de marca potencia o trabalho e dá maior visibilidade. O objetivo dos 

projetos de animação deve ser, como o próprio nome indica, “animar” um território. E isso é ensinar as 

pessoas a pensar, desenvolver uma massa crítica, aproveitar o capital humano. O animador e técnicos 

que intervêm no social devem aplicar-se na (re)construção do projeto de vida dos indivíduos: seja num 

idoso em final de vida, seja numa criança em processo de descoberta do seu ‘eu’. A gestão das 

expectativas, do ‘sonho’, a transformação dos capitais negativos em positivo, a descoberta das 

potencialidades.  

 O animador sociocultural Bruno Batista interveio para apelar à reflexão sobre o que serão os 

animadores socioculturais no futuro. “Seremos redes – elos de ligação? Não há ainda um trabalho 

aprofundado disso, o gerir ligações entre profissionais. Se calhar, será esse o pensamento macro da 

animação”. 

 Da plateia, surgiu o debate e o reforço de que, mais do que pensar pequeno, há um 

afunilamento das potencialidades, dos âmbitos de ação, das valências em que os animadores podem 

atuar. O exemplo do trabalho desenvolvido pelo animador Ângelo Valente mostra que é possível 

descobrir novas formas de intervir e de pensar a animação. Mas este animador defendeu que, contudo, 

a visibilidade não pode ser um objetivo em si. Serve sim como plataforma para chegar às redes próximas 

dos utentes, para construir pontes e receber um retorno e envolvência da comunidade. 

 Foi encerrado o painel com as seguintes conclusões. Mais do que as atividades em si, que são 

desenvolvidas em inúmeros contextos, o que pode diferenciar é a marca e/ou conceito que estas 

abrangem. Dar uma identidade e imagem às atividades, trabalhar a sua visibilidade, dar uma dimensão 

que pode “beber” às ideias do marketing. Trabalhar as atividades e projetos, em rede com parceiros e 

quem pode dar notoriedade, pode e deve ser um trabalho dos animadores. 

 Uma vez que este campo da visibilidade do trabalho do animador sociocultural é ainda um 

território pouco explorado, a direção da APDASC apresentou uma proposta que visa aumentar a 

visibilidade dos Animadores Socioculturais: a criação de um Grupo de Trabalho que labore a questão da 

visibilidade da Animação Sociocultural a diversos níveis, local e globalmente. A criação desse grupo de 

trabalho seria posta à votação no Plenário Final. 

 Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrado este painel, do qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.  

A Presidente da Mesa 
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