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Associação Insular de Animação Sociocultural. Um olhar reflexivo sobre o 
presente e o futuro

Albino Luís Nunes Viveiros

A Associação  Insular  de  Animação  Sociocultural  (AIASC)  nasceu  da 

manifesta  vontade  colectiva  de  um  grupo  de  Animadores  Socioculturais 

insulares. Ela é fruto da continuidade de um trabalho iniciado com um outro 

projecto  associativo  –  a  Delegação  Regional  da  Madeira  da  Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sócio-Cultural (APDASC) – 

no quadro  das práticas  associativas  de Animação na Região Autónoma da 

Madeira. 

O trabalho de continuidade não é um passaporte para a transferência 

dos projectos  desenvolvidos,  ou  em curso,  é  o  início  de  um novo  ciclo  no 

âmbito  da  intervenção  dos  Animadores  insulares  no  panorama  regional.  É 

fundamental a criação de um espaço de reflexão sobre os novos paradigmas 

de intervenção comunitária e de experimentação de outros posicionamentos 

acerca dos conceitos de Animação Sociocultural.  
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O  organismo  associativo  configurado  no  projecto  AIASC  é  um 

compromisso com a Animação Sociocultural no território insular, sem descurar 

a  acção  colectiva  com  outros  territórios  e  com  os  demais  agentes 

socioculturais. Este é um projecto que nos comprometemos a concretizar com 

todos  os  que  partilham  de  uma  visão  ecléctica  do  discurso  e 

consequentemente,  das práticas de Animação Sociocultural.  Esta visão não 

rompe com os nossos argumentos do passado recente, nem com as acções 

empreendidas a favor de todos, pelo contrário, complementa essas iniciativas e 

contribui para uma outra cidadania, a qual, estamos convictos ser alternativa há 

passividade do pensamento crítico e actuante, face a um conjunto de cânones 

que exigem uma revisão estrutural de conteúdos, estratégias discursivas e de 

exercício.

As  utopias  continuam  a  orientar  parte  do  nosso  trajecto,  ideias  que 

acreditamos serem a alavanca da nossa acção colectiva. Um contributo para a 

materialização  da  Associação  Insular  de  Animação  Sociocultural.  Estamos 

conscientes  da  nossa  posição  ultraperiférica,  mas  a  geografia  não  abala  a 

nossa certeza na realização de um projecto global de participação activa dos 

actores da Animação.

O contributo para o estudo, formação, desenvolvimento e divulgação de  

projectos de investigação no domínio da Animação Sociocultural é o objectivo 

norteador do trabalho que a AIASC ambiciona desenvolver desde o território 

insular,  sem  negligenciar  a  correlação  directa  e  estratégica  com  as  suas 

congéneres e outras entidades que revejam na Associação Insular um parceiro 

credível  e  autónomo  para  o  desenvolvimento  de  projectos  no  âmbito  da 

Animação Sociocultural.

A AIASC para concretizar uma acção fortalecedora e de afirmação do 

seu  papel  no  quadro  da  intervenção  associativa  em  matéria  de  Animação 

Sociocultural  e  de  valorização  dos  agentes  da  intervenção  comunitária 

desenvolverá esforços com o intento de:
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- Promover a investigação nos âmbitos da animação sociocultural e na sua inter-relação com  

outras áreas de intervenção;

- Propor, apoiar e organizar iniciativas que visem a investigação e/ou o desenvolvimento do  

objecto da AIASC;

- Articular parcerias para impulsionar o desenvolvimento de grupos de trabalho no âmbito da  

animação no território insular;

 -  Fomentar  o intercâmbio,  a discussão, a cooperação e a comunicação com associações  

nacionais e internacionais que se relacionem com o estudo da animação sociocultural;

- Prestar serviços a entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais no âmbito do  

objecto da AIASC;

- Adquirir,  produzir  divulgar e vender em qualquer tipo de suporte, com conteúdo científico,  

cultural, social, didáctico, lúdico e/ou informativo;

- Proporcionar apoio aos associados.

Os Animadores que estão na génese deste projecto estão conscientes 

de que a acção da AIASC não pode confinar-se apenas ao cumprimento dos 

meios  definidos  nos  Estatutos.  Eles  são  vectores  privilegiados  para  a 

concretização  de  projectos  globais  alternativos,  de  respostas  a  novas 

demandas no território insular, sem negligenciar possíveis acções em outros 

territórios. 

O exercício decorrente do papel que a associação terá que assumir em 

campos  de  intervenção  que  entendemos  serem  também  do  domínio  das 

práticas  da  Animação  Sociocultural  tem  de  sustentar-se  num  trabalho  de 

proximidade  e  de  consciencialização  para  um  conjunto  de  matérias  que 

extravasam os conteúdos coloquiais dos debates sobre as questões centrais 

que nós Animadores, continuamos a reivindicar como única solução para a 

construção de uma consciência de classe.

A nossa visão da Animação Sociocultural e das respectivas práticas na 

sociedade contemporânea transporta-nos para outros níveis  de discussão e 

intervenção  sociocultural  com  as  comunidades  locais.  É  necessário 

(re)descobrir novos sentidos para o trabalho quotidiano à luz dos princípios da 

Animação.
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A  AIASC  na  prossecução  do  seu  objecto  privilegiará  sempre  que 

possível um diálogo construtivo e conciliador de posições divergentes, porque 

entendemos, que a diversidade de pensamento e do exercício são mais valias 

para  um processo  dinâmico e  construtor  de  outros  caminhos da  Animação 

Sociocultural.

O território  insular  constitui  uma outra realidade social  percepcionada 

numa perspectiva de afirmação de outros posicionamentos teóricos sobre o 

debate da Animação Sociocultural  e  de outras faculdades que alimentam o 

espírito  dos  Animadores  Socioculturais.  Continuamos  a  comungar  e  a 

promover o princípio da continuidade territorial e a defende-lo como pilar da 

unidade  nacional,  mas  assumimos  a  ruptura  com  uma  estratégia  de 

intervenção sobre objectos de discussão que são a continuidade de uma linha 

de acção que está provada ser inadequada.

A Associação Insular foi idealizada como um organismo associativo de 

Animação Sociocultural ao serviço dos Animadores. As utopias continuarão a 

irrigar-nos  o  espírito  crítico  e  a  Animação  Sociocultural  será  sempre  o  sol  

nascente  da  centralidade  do  exercício  colectivo  pelo  bem  comum  dos 

Animadores Socioculturais.

www.aiasc.pt

Albino Luís Nunes Viveiros

http://animasocioculturaleinsularidade.blogspot.com
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