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Apelo a comunicações 

 
5º Congresso Internacional da AIFRIS - LILLE 

 
02-05 de Julho de 2013 

no 
l’IRTS Nord/Pas de Calais 

rue Ambroise Paré   59120  LOOS-lez-LILLE 
 

« Construção, transformação e transmissão dos saberes:  
objectos em jogo para a intervenção social ? » 

 
 
A ambição do próximo Congresso da AIFRIS é a de contribuir na produção de uma 
representação actualizada, aberta e plural do modo de elaboração e de propagação 
dos saberes (nas suas diferentes dimensões e concepções), a partir de contributos de 
profissionais, utentes, formadores, estudantes e investigadores trabalhando no 
campo da intervenção social. 
« Quem » constrói, transforma, transmite os saberes ? Como ? Para quê ? Em que 
situações e contextos ? Quais são os objectos em jogo na intervenção social ? Trata-
se de questões que se encontram no cerne deste congresso cuja especificidade é a 
de cruzar múltiplos pontos de vista oriundos de vários horizontes societários e 
nacionais. 
 
O questionamento acerca dos saberes não é, de facto, novo : acompanha desde a sua 
origem a prática do trabalho social em todos os países. É um tema de pesquisa e alimenta 
regularmente a literatura, as jornadas de estudo e diversos colóquios. Como mostrou a 
sociologia das profissões, a questão dos saberes é consubstancial da própria existência das 
profissões, do modo como estas se constituem, autonomizam, distinguem e regulam, 
portanto do modo como se produzem ou reproduzem. 
 
De forma alguma fixados, estes saberes inscrevem-se numa história e numa evolução 
permanente, alimentadas pela necessidade de adaptações a um contexto em transformação 
e a novas situações, por injunções institucionais, por tecnologias, por capitalizações de 
experiências profissionais, pelo avanço na sua explicitação e formalização, bem como pelos 
cruzamentos efectuados entre as práticas da intervenção e da formação e os resultados de 
investigação. 
 
Numa época caracterizada pelo afrouxamento das certezas ideológicas e a necessidade de 
novas elaborações, e numa altura em que os progressos da informática e das 
telecomunicações permitem um acesso e uma partilha instantânea da informação de um 
canto a outro do planeta, trata-se de afirmar a necessidade de manter vivo o debate, 
nomeadamente acerca dos saberes, da sua pertinência, da sua actualidade, da sua 
legitimidade, da sua complementaridade, do seu cruzamento, da sua selecção ou da sua 
instrumentalização. O que fazer com a massa de saberes à qual temos acesso ? Como 
discriminar o correcto e o errado, o essencial e o acessório ? Em que consiste o equilíbrio a 
manter entre uma abordagem clássica dos saberes e da aprendizagem e o recurso a novas 
ferramentas ? Quais são os saberes a validar ? Em função de que usos ? Mais 
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fundamentalmente: o que transmitir e por quem ? E como encarar numa nova perspectiva a 
função da transmissão que até agora assegurou o fundamento da cultura e do viver em 
sociedade ? Estas são questões de fundo que é preciso ter a ousadia de defrontar sem 
tabus. 
 
Para organizar o debate, três eixos são propostos, que correspondem a três grandes 
processos: a construção, a transformação e a transmissão dos saberes. Esta distinção é, 
claro, artificial, dado que estes processos são passíveis de serem apreendidos na sua 
intersecção. Trata-se por assim dizer de sugerir um ângulo de abordagem. 
 

Eixo 1 : Construção dos saberes e objectos em jogo para a intervenção social 

Trata-se aqui de explorar as modalidades de elaboração e de validação dos saberes 
ensinados e operacionalizados na intervenção social. Os contributos esperados 
neste eixo poderão centrar-se quer na evocação de saberes precisos num campo 
específico, quer em reflexões mais transversais de tipo epistemológico ou 
metodológico, bem como ainda na relação de investigações sobre objectos 
particulares, a evidenciação de lógicas situadas ou inovadoras… 
 
Quais são os saberes e tipos de saberes mobilizados pela intervenção social 
contemporânea ? Quais são os saberes legítimos ou, ao contrário, os que são 
desqualificados ? Quais são os actores ou instâncias que os produzem, formalizam e 
validam ? De acordo com que processos e procedimentos ? Serão estes saberes 
oriundos do próprio campo da intervenção social, derivados ou até impostos por 
outros campos ? Qual é o lugar acordado à investigação científica, à peritagem 
plural, à experiência profissional prática, à experiência de vida ? Como estas 
questões são equacionadas nos diferentes contextos nacionais ? 
 

Eixo 2 : Transformação dos saberes e objectos em jogo para a intervenção 
social 

Embora não desligado do anterior, este eixo incide mais especificamente sobre a 
questão dos saberes emergentes ou, ao contrário, a da obsolescência « natural » ou 
« forçada » de certos saberes, bem como sobre as modalidades, por vezes não 
isentas de rivalidades, do seu reconhecimento (papel desempenhado pelo diploma, 
pela validação das aquisições oriundas da experiência, etc.). Os contributos 
esperados neste eixo poderão portanto alimentar a discussão sobre mudanças 
observadas ao nível dos conteúdos, dos seus efeitos, os acordos e os desacordos 
que daí resultam, bem como ainda sobre a maneira de os controlar, orientar, 
contornar ou implementar. 
 
Quais são as transformações efectuadas ? Em que contextos ganham forma e 
sentido ? A que problemas respondem ? Em que aspectos contribuem na redefinição 
das profissões, ao seu reforço ou à sua fragilização ? Existe uma hierarquia dos 
saberes ? Como se manifesta ? Quem a promove ? Em que medida as 
transformações dos saberes documentam mudanças sociais ? 
E ainda: como se processa a despistagem da produção de novos saberes ? Quem 
assume e tira proveito desta função ? Como emergem as práticas inovadoras e 
criativas no seio do social e são acolhidas pelas instituições sociais e formativas ? 
Que impactos têm estas novas práticas sobre as profissões do serviço social ? Quais 
são as suas formas de legitimação e de reconhecimento ? 
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Eixo 3 : Transmissão dos saberes e objectos em jogo para a intervenção social 

Este eixo interroga prioritariamente os conteúdos e as modalidades de formação em 
intervenção social, procurando definir melhor as opções tomadas no domínio dos 
conhecimentos (selecção, valorização). Permite igualmente abordar os métodos e os 
dispositivos de formação – metodologias, estratégias de progressão lógica dos 
conteúdos (“ruban pédagogique”) e de retoma e consolidação de adquiridos 
(“tuilage”), métodos activos ou expositivos, troncos comuns, novas tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), formação aberta e a distância, 
acompanhamento personalizado, etc. Trata igualmente de questionar as estratégias 
de troca e de difusão seguidas pelos formadores, bem como pelos actores de 
terreno, por meio, por exemplo, de comunidades de prática. Os contributos 
esperados neste eixo visam assim dinamizar uma partilha acerca do que significa 
hoje ensinar, formar e, mais genericamente, transmitir saberes, sendo abordados 
também, por exemplo, os objectivos prosseguidos e as dificuldades que se levantam. 
 
De que forma as formações definem os saberes úteis do ponto de vista da 
intervenção ? Que tipos de profissionais se esforçam estas por produzir ? Como 
capitalizam os conteúdos dos conhecimentos elaborados e difundidos pelos 
formadores profissionais ou por quem intervém pontualmente na qualidade de 
“perito” ? Quais são os modelos e os dispositivos de formação que parecem 
corresponde melhor aos desafios lançados à intervenção social pelas sociedades 
contemporâneas ? Qual é o lugar ocupado pelos actores de terreno na transmissão 
dos saberes ? Será lícito falar de competências de base no domínio da intervenção 
social ? Se assim for, quais são? Estas competências são próprias a determinados 
sectores e níveis ou são passíveis de serem partilhadas pelo conjunto das profissões 
do campo da intervenção social ? Inicialmente, como abordar os pré-requisitos à 
entrada nestas formações ? Que lugar é atribuído aos saberes já detidos pelos 
formandos, anteriores à formação ? Que “limiares mínimos” devem ser acordados 
nos processos de avaliação e de validação dos saberes ? Como conciliar saberes 
gerais e saberes especializados ? Que lugar acordar à criatividade, ao olhar crítico, 
bem como à engenharia social ? Como são geradas tensões entre diferentes tipos 
de saber ? Como se posicionam as instituições de formação perante modelos não 
formais ? 

 
 
 
Submissão de respostas ao Apelo a comunicações 
 
Estudante, profissional, utente, formador, investigador de diferentes países, a AIFRIS 
convida-vos a contribuir neste retorno reflexivo da intervenção social sobre si mesma. 
 
Para diversificar as abordagens, os comunicantes deverão optar por um dos três eixos, bem 
como entre duas formas de comunicação: relato de investigação ou relato de uma inovação 
no domínio da pedagogia ou da intervenção social. 
Os critérios de avaliação serão idênticos para ambos, mas os conteúdos das exposições 
poderão ser diferentes: dados de terreno ou bibliográficos, por um lado, e dados 
experimentais, por outro lado. 
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Para facilitar a elaboração e submissão de comunicações, a comissão científica permanente 
disponibiliza-se para acompanhar e apoiar a pessoa ou o grupo de pessoas que 
manifestariam este desejo. 
 
As propostas de comunicação devem ser apenas e exclusivamente submetidas on line, no 
site AIFRIS ( www.aifris.eu ), antes do dia 15 de Janeiro de 2013 (consultar o tutorial 
disponibilizado on line). 
A avaliação das propostas é realizada de forma continua pela comissão científica, que 
acompanha o ritmo das suas submissões. O resultado de avaliação será notificada por e-
mail, cerca de um mês após a data da sua submissão. 
 
O texto da proposta, que não ultrapassará 4000 caracteres (espaços incluídos), deverá ser 
inserido no campo previsto para o efeito no formulário de submissão on line. A proposta 
constitui um resumo da comunicação que, uma vez aceite, será publicado sem alteração 
nas « pré-actas » do congresso, documento impresso e difundido em 600 exemplares, 
entregues ao conjunto dos participantes. 
À semelhança dos congressos anteriores, estes resumos serão publicados on line. A 
proposta deverá conter uma bibliografia (max. 2000 caracteres) e uma apresentação do/s 
autor/es (max. 300 caracteres). 
 
A comunicação poderá ser apresentada por uma equipa composta por um máximo de 3 
pessoas; no entanto, qualquer que seja o número de intervenientes, o tempo atribuído será 
de 20 minutos por comunicação. Uma mesma pessoa só pode apresentar, individualmente 
ou em equipa, um máximo de duas comunicações. 
 
Todos os interessados em submeter uma proposta de comunicação, em nome individual ou 
em regime de co-autoria, deverão primeiro registar-se no site www.aifris.eu. As pessoas já 
registadas deverão completar informações em falta. 
 
A AIFRIS tem por vocação reforçar a visibilidade em língua francesa dos trabalhos de 
investigação e de inovação no domínio da intervenção social. Os autores que terão recebido 
a notificação de aceitação da sua proposta deverão entregar on line ( www.aifris.eu ), em 
formato PDF, antes do dia 01 de Junho de 2013, o texto definitivo da sua comunicação 
(5000 – 10000 caracteres), que será imediatamente publicado on line. 
 
Os autores poderão inserir um resumo em inglês (50 – 100 palavras) de forma a facilitar a 
sua localização pelos motores de pesquisa anglófonos. A AIFRIS disponibiliza um serviço de 
tradução de resumos e palavras-chave. 
 
Os autores devem ter diligenciado o seu registo e ter regularizado o pagamento da sua 
inscrição antes do dia 01 de Junho de 2013. 
 
De forma a garantir boas condições de realização do congresso e a facilitar a inscrição on 
line nos workshops, os autores que não cumpram os prazos acima fixados (entrega do texto 
definitivo, pagamento da inscrição) verão anuladas a aceitação da sua proposta de 
comunicação e a sua publicação nas «pré-actas» do congresso, e não serão autorizados a 
apresentar a sua comunicação. 
 
As actas do congresso não serão publicadas em suporte papel. Após o congresso, os 
autores interessados poderão entregar um artigo mais extenso (30000 caracteres), em 
formato PDF.	  Uma vez entregue o artigo em língua francesa (condição sine qua non), os 
autores podem ainda, se assim o entenderem, entregar uma segunda versão, redigida 
noutra língua da sua escolha. 
 
A AIFRIS mantém ligações com uma rede de revistas, de forma a dinamizar a difusão dos 
conhecimentos no vasto campo da intervenção social. 

 
Traduzido em português por Michel G. J. Binet (ISSSL-ULL)  Revisão final: David Monteiro (CLUNL) 


