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Apelo a comunicações 

 
AIFRIS – Congresso no Porto, 7 a 10 de Julho de 2015  

 
Multiplicação das precariedades: que intervenções sociais?  

 
	  
Os paradigmas da inovação e do progresso tecnológico prevalecem num mundo em que a 
economia, dominada pela finança e subjugando o político, aprofunda cada vez mais as 
desigualdades.  
As empresas devem constantemente adaptar-se e exigem dos seus trabalhadores mais 
eficácia, mais flexibilidade e mobilidade, à custa de um desemprego estrutural em 
crescimento. Se a condição de muitos trabalhadores não é muito invejável, a dos 
desempregados e das pessoas em situação de vulnerabilidade torna-se dramática uma vez 
que os Estados-nações, igualmente submetidos às lógicas do mercado, operam cortes 
maciços nas políticas sociais. Este contexto sociopolítico e económico altera o laço social e 
constitui um terreno fértil para a pobreza generalizada e a ascensão dos extremismos.  
Estas transformações submetem os trabalhadores sociais a fortes tensões. Por um lado, 
estão na primeira linha para ouvir os apelos, para constatar os sofrimentos daqueles que 
são afectados por estas mutações societais, para os levar não só a melhor entender o que 
está em jogo, como também a enfrentar e superar poderosos constrangimentos.  
Por outro lado, têm que responder a exigências crescentes de eficácia e de medição dos 
desempenhos, num contexto de restrições orçamentais a todos os níveis, de privatização da 
responsabilidade pública e de mercantilização dos serviços. A dominação por lógicas de 
gestão pela gestão gera violências no seio das organizações e da sociedade no seu 
conjunto. Traduz-se, entre outros, por um aumento das tarefas, uma aceleração do ritmo de 
trabalho, a implementação de dispositivos de avaliação fundada em critérios burocráticos, 
uma redução dos recursos afectos à investigação sobre as práticas, uma homogeneização 
dos percursos das pessoas ou grupos acompanhados, uma forte tendência para fazer recair 
nos indivíduos a responsabilidade pelas privações que vivenciam. 
Este congresso pretende ser um lugar de reflexão e debate a respeito do sentido, dos 
desafios e dos modos de intervir do trabalho social neste contexto de precariedades e 
constrangimentos múltiplos.  
O respeito pelo valor e a dignidade da pessoa humana, o objectivo de uma sociedade mais 
justa, mais solidária constituem alguns dos fundamentos do trabalho social. A sua 
implementação não é possível sem articular entre si saberes complexos. Que alquimia 
realizar entre saberes teóricos, metodológicos, saberes fazer e saberes práticos? Que lugar 
atribuir à criatividade da acção, à astúcia, à arte do contornamento e a outras “artes de 
fazer”? 
Que mudanças o trabalho social pode provocar? Haverá motivos e condições para que as 
acções de tipo comunitário retomem força? Como promover iniciativas com propósitos 
colectivos, visando o desenvolvimento da capacidade de acção dos públicos fragilizados e, 
mais amplamente, a activação do laço social, da solidariedade e da cidadania? 
Como evitar que a prática do trabalhador social fique reduzida à simples execução de 
tarefas ou de prescrições? Como torná-la cada vez mais reflexiva? Como reinventá-la ou, 
até mesmo, reencantá-la? 
 
Para organizar os debates, propomos três eixos principais: 
	  



Appel à communication  PORTO  2015            2 

Eixo 1: Génese económica, política e social da multiplicação das precariedades: os 
desafios para a	  intervenção social 
 
Tratar-se-á aqui de explorar como é que as dinâmicas económicas e sociais actuais, assim 
como as evoluções das políticas públicas contribuem para a multiplicação das 
precariedades e, simultaneamente, pesam sobre as práticas de intervenção social. 
Quais são as consequências destas evoluções quanto às oportunidades das populações 
socialmente vulneráveis em matéria de educação, emprego, alojamento, saúde, etc. e 
quanto às suas condições e modos de vida? 
Estarão estas evoluções a modificar as lógicas de gestão das organizações onde trabalham 
os profissionais da intervenção social? Como é que influenciam a leitura dos problemas 
sociais? Será que comprometem a concretização de valores fundamentais do trabalho social 
com fins democráticos, tais como a justiça social e a solidariedade? Será que provocam 
mudanças nas práticas? Quais serão os seus impactos sobre a formação e a investigação 
no campo da intervenção social? Estaremos a assistir a uma recomposição da intervenção 
social, da identidade e do estatuto dos interventores sociais? Estaremos a participar nesta 
recomposição? A promovê-la? Que desafios tais evoluções lançam às organizações 
profissionais? 
	  
Eixo 2: A criatividade das práticas quando o poder dos interventores sociais sofre 
fortes limitações 
 
As comunicações esperadas neste eixo centrar-se-ão sobre os modos de intervenção face 
aos problemas concretos, sobre as artes de fazer dos profissionais, sobre os meios que 
mobilizam para resistir à individualização dos problemas e das soluções, para implicar os 
públicos fragilizados nas intervenções que lhes são dirigidas, para evitar que a 
estandardização e a rotinização das práticas invalidem a construção de relações com os 
indivíduos fragilizados, para construir verdadeiras parcerias entre profissionais, instituições e 
utilizadores dos serviços. 
Quais são os saberes, as experiências e os lugares de troca necessários para que 
investigadores, formadores e interventores sociais continuem a mobilizar-se? Como evitar o 
abandono dos fundamentos democráticos da intervenção social? Como evitar que os 
profissionais tratem os indivíduos como se fossem responsáveis pelas vulnerabilidades que 
os afectam? Como evitar a marginalização ou exclusão dos utilizadores dos serviços dos 
processos de decisão que lhes dizem respeito? Como evitar a reprodução das dominações 
que pesam sobre eles? Como contrariar as lógicas de fragmentação e redução das suas 
necessidades? 
O recurso à astúcia e ao contornamento face aos constrangimentos pode ser aqui 
analisado, tais como os modos de entrar em resistência, as novas formas de implicação, o 
saber como proceder … 
Como reforçar as competências dos actuais profissionais para que possam preservar a sua 
identidade profissional? Como preparar os futuros profissionais para evitar que se 
transformem em meros executantes de prescrições institucionais? 
 
Eixo 3: Reinventar a intervenção social comunitária para recriar os laços sociais e 
desenvolver a cidadania 
	  
Este eixo deverá permitir desenvolver reflexões e trocas a respeito da concepção, 
implementação/experimentação e avaliação das acções de tipo comunitário. Proporcionará 
a oportunidade de debater a importância da investigação-acção e de outras metodologias 
centradas na promoção da acção colectiva, no desenvolvimento do poder de agir dos 
públicos fragilizados e na implicação dos profissionais e das organizações de que 
dependem o desenvolvimento social e a redução das desigualdades. 
Que modos de acção privilegiar para que os profissionais e os decisores assumam uma 
leitura teoricamente fundamentada e concertada dos problemas que requerem uma 
intervenção social? Como influenciar o funcionamento das organizações? Como implicar o 
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conjunto dos actores institucionais – profissionais, administradores e decisores políticos – 
numa lógica de inovação e empowerment que vise não a responsabilização exclusiva das 
populações vulneráveis mas a criação de novas formas de parceria entre cidadãos e 
poderes públicos? Como convencer os decisores da necessidade da investigação em 
trabalho social? O que implementar para que as populações fragilizadas possam ser 
consideradas interlocutores privilegiados, possam unir-se e intervir? Que dispositivos criar 
para que os destinatários da intervenção social participem na avaliação das intervenções? 
Que acções promover, que actores implicar para evitar que a vulnerabilidade económica 
destrua os laços sociais e acentue a desvalorização simbólica? Que lugar existe hoje na 
formação para a intervenção social comunitária? Faz sentido repensar a formação neste 
domínio? 
 
 
Para responder ao apelo a comunicações: 
	  
O Congresso acolherá propostas de comunicações provenientes de investigadores, 
formadores ou profissionais da intervenção social ou da acção educativa. 
Com o objectivo de diversificar as abordagens, os autores de comunicações deverão 
escolher entre os três eixos, mas também entre duas formas de comunicação: apresentação 
de uma comunicação relacionada com uma investigação ou uma inovação em matéria de 
pedagogia ou de intervenção social ou animação de um fórum. 
Os critérios de avaliação serão semelhantes, mas os materiais apresentados podem diferir 
entre dados de terreno ou bibliográficos, por um lado, e dados de experimentações por outro 
lado. No caso de um fórum, o projecto de animação indicará a temática ou o assunto a 
debater, no mesmo formato da comunicação. 
Para favorecer o acesso à comunicação, o Comité Científico permanente está disponível 
para acompanhar a pessoa ou a equipa de pessoas que o desejarem na formalização da 
sua comunicação. 
 
As propostas devem ser introduzidas on line em francês, no site da AIFRIS (aifris.eu), e 
somente desta maneira, antes do dia 2 de maro de 2015 (recomenda-se a leitura do 
modo de utilização disponível no site). As avaliações serão efectuadas pelo comité científico 
serão comunicadas por e-mail cerca de um mês após a data de submissão da proposta 
completa. 
A proposta deve comportar um máximo de 4000 caracteres incluindo os espaços e ser 
integrada no quadro previsto para este efeito no site. É constituída por um resumo da 
comunicação que, caso seja aceite, será publicado nas pré-actas do congresso, documento 
impresso, comunicado ao conjunto dos participantes e difundido em 600 exemplares. Estes 
resumos serão publicitados no site, tais como os dos congressos anteriores (Cf. Aifris.eu). A 
proposta deverá ser acompanhada por uma bibliografia com um máximo de 2 000 
caracteres e por uma apresentação do(s) autor(es) com um máximo de 300 caracteres. 
 
Uma comunicação pode ser apresentada por uma equipa de 3 pessoas no máximo, mas, 
qualquer que seja o número de intervenientes, o tempo atribuído é de 20 minutos por 
comunicação. Uma mesma pessoa não pode apresentar mais do que duas comunicações, 
sozinha ou em equipa. Cada sessão de atelier (1h30) comportará três comunicações. 
 
O desenrolar de um fórum, que reúne mais pessoas do que um atelier, incide sobre um 
assunto que o(s) animador(es) introduz(em) a fim de lançar o debate (máximo de 20  
minutos), aberto a todos os participantes durante 1h30. 
 
Todas as pessoas que desejem participar com uma comunicação (autores e co-autores) 
devem começar por criar uma conta no site aifris.eu.  
As pessoas que já possuem uma conta na base de dados serão convidadas a completar as 
informações em falta. 
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A AIFRIS tem a missão de tornar visíveis trabalhos de investigação e inovação em matéria 
de intervenção social redigidos em língua francesa. Todos os autores de comunicações 
devem, pois, submeter no site, antes do dia 5 de Junho, o texto completo da sua 
comunicação com cerca de 8 000 a 10 000 caracteres, em formato de texto, que será 
imediatamente tornado acessível a todos no site, designadamente aos congressistas e aos 
responsáveis dos ateliers. 
 
Todos os autores de comunicação terão a possibilidade de submeter um resumo em inglês 
com 50 a 100 palavras, de modo a que a comunicação seja identificável pelos motores de 
busca anglófonos je. Para as pessoas que o desejarem, a AIFRIS poderá assegurar a 
tradução de um resumo em francês com as mesmas dimensões, comportando as palavras 
chave essenciais. 
Todos os autores de comunicações deverão estar inscritos e ter pago a inscrição antes do 
dia 5 de Junho. 
 
Para que o congresso possa desenrolar-se em boas condições, os autores de 
comunicações com propostas aceites mas que não tenham cumprido as exigências de envio 
de texto definitivo e de pagamento da inscrição verão a sua proposta anulada e retirada das 
pré-actas. Não poderão apresentar a sua comunicação no congresso. 
 
Não haverá uma publicação impressa das actas do congresso, mas os autores das 
comunicações que desejarem submeter um artigo mais longo (cerca de 30 000 caracteres), 
antes ou depois do congresso, poderão fazê-lo on line através do mesmo processo. Este 
artigo em formato PdF completará o texto da comunicação e estará acessível on line. 
 
Além deste artigo em francês submetido no site em formato PdF, todos os autores de 
comunicação terão a possibilidade de submeter outro artigo em formato PdF numa língua à 
sua escolha. 


