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ANÁLISE CRÍTICA DO TEXTO: “ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA
O QUE É? COMO SE FAZ? QUEM FAZ?”1

Dr. Bruno Miguel Martins Calheiros Trindade
Animador Cultural

Animação Comunitária – Factor de Desenvolvimento

O Homem é um ser activo que se distingue pela cultura, pela sua capacidade
de aprendizagem e da transmissão dessa aprendizagem, com um potencial enorme
de criação e transformação. Contudo a Educação permanente visa apetrechar as
pessoas de saberes a nível intelectual e técnico e capacitar as pessoas para
viverem activamente na sociedade com uma aprendizagem ao longo da vida,
permitindo um progressivo equilíbrio entre o saber e o saber – fazer; sendo para isso
necessária motivação pessoal para que vencem a inércia, rompam com a apatia e o
desânimo.
A Animação Sociocultural surge como uma forma de educação não formal,
aberta e centrada nos interesses e necessidades da comunidade, vista como uma
acção pedagógica que visa despertar a razão, a tomada de consciência de si e das
suas potencialidade e das condições necessárias à actualização dessas mesmas
potencialidades e dos mecanismos que impedem e facilitam a sua realização.
Proporcionando a criação de uma sociedade mais equilibrada, mais justa sem
atropelos, uma sociedade mais racional tendo em conta a verdade, o bem e o belo.
A Animação Comunitária deve ser encarada de uma forma sociopedagógica que
visa a transformação social e o desenvolvimento através da participação,
apresentando um conjunto de métodos e técnicas específicas. Com intuito de uma
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intervenção estruturada “não como calha”, “como dá jeito” ou de improviso, mas sim
estruturada na interacção social, na psicologia do individual e de grupo e nos
conflitos de interesses.
Na Animação Comunitária torna-se essencial o domínio da educação e da
cultura do indivíduo, pressupondo uma aprendizagem contínua e uma transmissão
dessa mesma aprendizagem. É com esta postura que é permitido acompanhar as
mudanças, confrontar-se com a incerteza, desenvolver a capacidade de viver com o
transitório de o analisar e não se deixar derrotar, este processo de crítica é a
capacitação de cada indivíduo e do grupo na construção de uma sociedade mais
equilibrada.
Construindo assim uma sociedade diferente, aproveitando melhor os
recursos, sentir-se bem na sua própria pele, participando com os esforços de outros,
fluir a vida em tempo de trabalho ou de ócio implicando a capacidade de ler o real,
compreende-lo,

critica-lo,

imaginar

e

criar

alternativas

em

forma

de

sociopedagógicas e potencializar a animação cultural as populações para a prática
cultural. Visando a participação, respeito estimular a manifestação dessas diferenças
e uma compreensão critica e da sua transformação.
Mas contudo não adianta fechar os olhos ao que está ai, não adianta criticar
sem propor alternativas viáveis, devidos as indústrias culturais enquanto difusoras
de outros costumes, valores, conhecimentos, proporcionam a milhões de pessoas
de todo o mundo acerca de uma realidade cada vez mais alargada e de nos
impingirem produtos de qualidade duvidosa e sujeitas as leis do mercado.
Cabe-nos a nós cidadãos/consumidores uma possibilidade de escolha em
que a cultura social contribua para o nosso desenvolvimento socioeducativo.
A Animação Cultural tem como finalidade o conhecimento da realidade social,
sendo um suporte ideológico as acções a promover.
Pretende-se com a Animação Cultural a transformação social por processo de
consciencialização da comunidade no sentido de maior autonomia e mudança
através da participação efectiva de todos e de cada um.
Os Agentes de Animação Cultural tem como função ser um “provocador” que
tem em vista “desencaminhar” as pessoas das rotinas, desafiando-as para encontros
de reflexão e como facilitador desses encontros em intuito proporcionar uma melhor
interacção e uma melhoria de qualidade de vida social, física e psíquica.
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1.1 Análise da Realidade

A análise da realidade deve ser feita com a participação da comunidade de
conhecer as mais-valias e as fragilidades com o objectivo de se actuar
inteligentemente nos aspectos naturais, sociais, económicos, educativos, recreativos
e de saúde. Promover a própria observação e estimular a participação dos
elementos do grupo com o intuito de conhecer as expectativas e receios e o
conhecimento da realidade, o mais importante é a comunidade participar na gestão
do seu presente e do seu futuro.
O Animador deve ter a capacidade de nunca perder o contacto com o real,
ser inteligente e eficaz, procurar alternativas possíveis, viáveis, caminhando devagar
mas seguramente e inventar e ordenar necessidades, pesando bem os riscos e as
possibilidades e as variáveis com o objectivo de projecto viável.

1.2 Planificação

Na planificação é necessário hierarquizar as necessidades e fazer as
escolhas das acções a desenvolver, tendo atenção as possibilidades reais.
Definir objectivos claros e tê-los sempre presentes para evitar a dispersão e a
improvisação como um desafio à criatividade dos agentes.
As actividades planificadas e desenvolvidas, tem como objectivo o
desenvolvimento social, cultural e educativo, como intuito de promover uma
educação não formal, em que os aspectos lúdicos e recreativos estejam presentes,
desta forma o Feedback e essencial para a avaliação do trabalho desenvolvido a
avaliação das actividades realizadas.

Animador, Precisa-se

A formação técnica do Animador permite uma facilitação na utilização das
técnicas e práticas para uma melhor análise da realidade social e material,
desenvolver projectos e gerir recursos materiais e humanos, dinâmica de grupos e a
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avaliação.
Contudo os Animadores são agentes especializados cujas funções abrangem
uma diversidade de opções, desde a formação das pessoas, à formação de grupos,
à animação comunitária e cultural. As funções do Animador foram-se alterando e
moldando perante as necessidades diferenciadas que surgiram no tempo e no
território.
O Animador tem a função de organização do tempo, da gestão dos recursos
humanos, financeiros e materiais, ao promover grupos e favorecendo o seu
desenvolvimento através da comunicação, quer a nível interno como externo.
Contudo o Animador está a assumir a função de estabelecimento de
relações. Na sua função de educador o Animador proporciona ferramentas que
facilitam a aprendizagem individual e colectiva, na função de investigação o
Animador utiliza métodos científicos para o desenvolvimento da sua actividade.
Por esse motivo o Animador é peça essencial no desenvolvimento social,
educativo, económico e cultural.

Reflexão Critica

A Animação tem como função o desenvolvimento pessoal e social do ser
Humano, utilizando métodos e técnicas específicas de uma forma estruturada e
planificada. Com o intuito do domínio cultural e educativo, proporcionando a
aprendizagem contínua e a transmissão de valores.
A Animação tem como finalidade o conhecimento da realidade social e
pretende alcançar a mudança através da participação de todos os agentes.
A Animação Sociocultural surge de uma forma de educação não formal,
aberta e centrada nos interesses e nas necessidades da comunidade e na
transmissão valores sociais, culturais e educativos.
Para entender a importância da Animação Sociocultural na comunidade é
necessário considerar a perspectiva tridimensional que a rodeia: a dimensão etária infantil, juvenil, adultos e terceira idade - define os públicos alvos da acção do
Animador -; a dimensão territorial (espaço rural ou espaço urbano) onde se
desenvolve essa mesma acção; e, por fim, a pluralidade de âmbitos de intervenção
4
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com

Revista “Práticas de Animação”

Ano 3 – Número 2, Outubro de 2009

que o Animador pode desenvolver, no desempenho da sua acção que faz com que a
Animação Sociocultural se proponha gerar processos de participação social. Durante
as 3as Jornadas Internacionais de Animação Sociocultural em 2006, Ander-Egg na
sua intervenção sobre o fortalecimento de uma cidadania activa destacava:
“Mediante a participação podem alcançar-se objectivos imediatos, a médio e a longo prazo.
No imediato é uma forma de estimulação vital que desenvolve em cada indivíduo, grupo ou colectivo
que participa (…) um aumento da auto-estima na medida em que assumem responsabilidades em
actividades que incidem no meio mais próximo. A curto prazo. Estimula a iniciativa e a
responsabilidades pessoal (…) A longo prazo, um processo participativo permite que cada pessoa,
grupo ou comunidade seja obreiro do seu presente e se faça responsável por seu futuro, ao tomar
parte nas decisões que afectam de maneira directa ou indirecta ao entorno imediato onde desenvolve
a sua vida”.

Sendo o Animador um “provocador” e proporcionar uma melhor interacção e
uma melhor qualidade de vida social, física, educativa e cultural, através da
definição de objectivos para desenvolver as actividades com a envolvência do grupo,
cuja função abrange uma diversidade de opções desde a formação, organização do
tempo, a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros e promover a
aprendizagem individual e colectiva.
“O animador sócio – cultural é o agente que põe em funcionamento, que facilita e dá
continuidade à aplicação dos processos de animação. Este dinamizador da mobilidade social está ao
serviço de uma instituição pública ou privada de carácter administrativo ou associativo e de modo
voluntário ou profissional, promove a intervenção sócio – cultural na comunidade em que actua. O
seu trabalho técnico apoia-se na relação pessoal com os destinatários, a sua integração no grupo e o
de facilitar nele os processos de coesão, vivências ou experiências e tomar posições activas sobre o
meio em que se realiza a animação.” MARTINS (1995)

Reflexão Critica para o Futuro

A Animação Cultural é e vai ser um desafio contrastante para o animador
sociocultural, porque implica constante interacção e intervenção social, no grupo ou
na sociedade e na melhoria da qualidade de vida e proporcionar alternativas, seja a
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nível social, cultural ou profissional.
Contudo a Animação Cultural é uma metodologia participativa que implica
uma envolvência e interacção da comunidade/grupo, com intuito de uma motivação
e promoção de ocupação dos tempos livres de uma forma lúdica, recreativa e
cultural e promovendo a melhoria da qualidade de vida e bem-estar físico e mental.
Neste processo de intervenção com vista à participação das pessoas no seu
próprio processo de desenvolvimento, está patente o saber e o fazer profissional do
Animador. Há que ter em conta que o Animador deve articular as dimensões
estruturadoras da Animação Sociocultural (dimensão do social, da cultura, da
educação, e do desenvolvimento) com a finalidade de estabelecer as condições
necessárias à participação activa das pessoas.
O saber profissional do Animador revela-se nas metodologias utilizadas para
a implementação de projectos e programas. Não existem “receitas” na Animação
Sociocultural para a resolução dos problemas mas métodos organizados que
permitem encontrar a resposta mais adequada, ou a mais conciliante à resolução de
cada problema/necessidade.
Para isso, há que estabelecer um conjunto de procedimentos racionais e
organizados que através de um conjunto de actividades visam alcançar os
objectivos, que inicialmente e conjuntamente com os destinatários, se delinearam.
Um projecto de Animação Sociocultural significa criatividade, inovação e
liberdade. Um projecto tem o sentido de alterar e modificar a realidade e alcançar
uma realidade desejável, fruto do contributo de todas as pessoas. Cabe ao
Animador a capacidade de (re)colher informações e indicadores da realidade.
De forma equilibrada, ele deve mediar os dados recolhidos, as expectativas e
interesses de modo a construir um plano de mudança com o indivíduo/comunidade.
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