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1. Introdução 

 

 Este estudo é apresentado no âmbito do Mestrado em Política Social e pretende analisar o 

papel da habitação social como instrumento de combate às situações de pobreza e exclusão social. 

Os temas da pobreza e exclusão são desde sempre um interesse pessoal, sendo igualmente os 

conceitos do relatório de estágio da licenciatura em Política Social.  

  

 Parece-nos um tema central na criação de novas políticas sociais, políticas que permitam 

determinar formas de apoio à habitação eficientes e eficazes. Actualmente, a habitação é a maior 

despesa no rendimento de muitas famílias, que sentem grande dificuldade em obter e manter as suas 

habitações. Se pensarmos que os rendimentos no nosso país são baixos e escassos, a habitação e 

os seus custos promovem situações de pobreza e exclusão social. Por isto, e com a evidente 

escassez de propostas de intervenção e a gradual desregulação do financiamento e dos custos da 

habitação, torna-se fundamental a investigação académica para desenvolvimento da teoria, assim 

como para a existência de verdadeiras políticas de combate à exclusão social. Deste modo, a 

motivação da presente investigação é não só o avançar da teoria, mas também o avanço das 

políticas sociais, que permitem conceder uma base científica à acção nesta área. 

  

Pode dizer-se que o princípio orientador da presente investigação é a relação dos conceitos de 

pobreza, exclusão social e habitação social. Se as opções de financiamento da habitação fossem 

eficientes e esta despesa tivesse um menor peso no rendimento das famílias existiria a hipótese de 

um real aumento do rendimento disponível para outras despesas, para efeitos de poupança ou 

acesso a novas dimensões de consumo e serviços. 

 

Assim urge a necessidade de uma política de habitação que considere uma avaliação das 

soluções e dos instrumentos adoptados e novas propostas de apoio ao financiamento da habitação. 

Para tal é necessário que a investigação científica aposte nesta temática e é deste modo o nosso 

objectivo criar um contributo simples, rigoroso e claro ao avaliar a relação entre a existência de 

habitação social e a diminuição da exclusão social das famílias.   

 

A dissertação desenvolvida nas próximas páginas inicia-se com um capítulo referente às 

questões metodológicas da investigação. Seguidamente, apresentamos uma reflexão teórica sobre 

os mais importantes conceitos e teorias de pobreza, exclusão social e habitação social. A vertente 

empírica inicia-se com uma contextualização do local de estudo e continua com as perspectivas dos 

moradores do bairro em questão. Por último, são discutidos os resultados e obtidas as conclusões 

para apresentarmos finalmente as nossas propostas de intervenção. 
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2. Questões metodológicas 

 

2.1 Objecto de estudo 

 No planeamento de uma pesquisa é essencial a clara definição do objecto de estudo e dos 

respectivos conceitos-chave para essa investigação. O objecto de estudo não é mais do que aquilo 

que se quer investigar (Carmo et al,1998), transmitindo de forma quase imediata a resposta a 

questões de quem, o quê, onde e quando quero investigar.  

 Na presente investigação o objecto de estudo é a habitação social como instrumento de 

combate à pobreza e exclusão social das famílias. O estudo será conduzido tendo em consideração a 

perspectiva das famílias que obtiveram habitação social há pelo menos um ano e que vivem no Bairro 

Alves Redol, no concelho do Barreiro. A condução da recolha da informação contou com o apoio da 

Câmara Municipal do Barreiro, especificamente com o técnico da Divisão da Acção Social no Sector 

da Habitação, responsável pelo Bairro Alves Redol. À perspectiva das famílias será adicionada a 

observação realizada no Bairro Alves Redol. 

 O objecto de estudo é, assim, de tipo observatório social, uma vez que faz uma análise e 

diagnóstico de necessidades de problemas sociais, nomeadamente problemas de desorganização 

social. Contudo são apresentadas propostas na área das políticas públicas, a nível meso e macro, 

para as áreas da pobreza, exclusão social e da habitação social.   

Este objecto de estudo foi definido de acordo com os critérios de familiaridade do objecto, 

apresentando-se como uma continuidade com o estudo descritivo realizado no relatório de estágio da 

licenciatura em Política Social e o critério de afectividade, que mais uma vez motivou uma 

investigação na área dos fenómenos da pobreza e exclusão social (Carmo et al,1998). 

 De acordo com o objecto, os conceitos-chave da pesquisa são então a pobreza, a exclusão 

social e a habitação social, que serão operacionalizados nas suas dimensões e indicadores nos 

seguintes capítulos.  

 

2.2 Pergunta de partida 

A melhor maneira de começar uma investigação é criar uma pergunta de partida que tente 

exprimir ao máximo as intenções da investigação. Esta pergunta deve ser simples, clara, directa, 

exequível e pertinente (Quivy et al, 1992). 

Nesta investigação a pergunta de partida é “Quais as perspectivas das famílias sobre as 

alterações provocadas pela habitação social na sua situação de exclusão social?”. 

 

2.3 Objectivos da investigação 

Depois de elaborada a pergunta é central a elaboração dos objectivos da pesquisa. Estes 

objectivos podem ser encontrados após a identificação do tema, da definição do problema de 

pesquisa e finalmente da identificação dos principais conceitos (Moreira, 1994). 

Nesta investigação, os objectivos são: 
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 Descrever os conceitos e teorias de pobreza e exclusão social e especificar a dimensão 

da habitação; 

 Descrever a habitação social como instrumento de apoio ao financiamento da habitação; 

 Identificar as diferentes populações-alvo que beneficiam da habitação social; 

 Perceber o que pensam as famílias sobre a sua situação de exclusão antes e após a 

obtenção de habitação social e se consideram que esta conduziu à diminuição da 

exclusão social; 

 Apresentar propostas alternativas de instrumentos de apoio ao financiamento da 

habitação e de combate à pobreza e exclusão social.  

 

2.4 Hipóteses de Trabalho 

Apesar de estarmos perante um estudo descritivo formulamos um conjunto de hipóteses de 

investigação que consideramos importantes para a resposta à pergunta de partida e condução do 

trabalho de campo e que são também o resultado de algumas leituras exploratórias realizadas: 

 

 Existe exclusão social nestas famílias mesmo após a atribuição de habitação social; 

 A atribuição de habitação social potenciou novos domínios de exclusão ou  

reforçou aspectos já existentes. 

 

2.5 Métodos e técnicas adoptados 

Numa investigação social o método científico tem de ser necessariamente a base de todo o 

procedimento. A presente investigação é uma investigação qualitativa. Este paradigma qualitativo 

significa que estamos perante uma pesquisa centrada na compreensão do fenómeno da pobreza e 

exclusão social, de forma subjectiva, sem controlo sobre o objecto de estudo, obtendo dados próximo 

das famílias, procurando a descoberta e exploração do objecto de estudo a partir da realidade destas 

famílias, ou seja, o conhecimento surge de dentro para fora.  

É um estudo não generalizável e holístico, apostando na obtenção de dados reais e 

profundos e mais centrado no processo e na dinâmica do que nos resultados a obter (Reichardt e 

Cook, 1986 cit in Carmo et al,1998). 

Apenas uma investigação qualitativa permitiria a obtenção das opiniões e perspectivas das 

famílias sobre a sua situação de exclusão social, tendo em conta a multidimensionalidade do 

fenómeno em estudo e o tipo de dimensões e indicadores que implicam subjectividade, compreensão 

de processos sociais e relações sociais (Moreira, 1994) e exigem profundidade e proximidade com as 

famílias. Tal como afirma o mesmo autor, a escolha do qualitativo torna-se óbvia com a obtenção do 

problema de pesquisa (Moreira, 1994). 

A escolha do método de investigação torna-se central, visto que é através deste modelo que 

a investigação parte da pergunta inicial e chega às conclusões (Yin, 1994). Como tal, a investigação 

tem, quanto ao método, a forma de estudo de caso, que permite obter dados de um fenómeno actual 

no seu próprio contexto, quando não existem limites definidos entre o fenómeno e o seu contexto, 
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utilizando múltiplas fontes de dados (Yin, 1994). Outros investigadores definem o estudo de caso em 

comparação a outros métodos de investigação, defendendo que ele é o menos construído, o menos 

limitado e o menos manipulável, o que faz deste modo de investigação respectivamente, o mais real, 

o mais aberto e o menos controlado (Léssard-Hébert et al, 2008). 

Segundo Yin (Yin, 1994) o estudo de casos exige três passos: uma primeira planificação; a 

recolha e análise de dados de um estudo de casos únicos; e a análise multicasos. Na planificação é 

essencial a teorização do objecto de estudo, ou seja, procurar teorias existentes e formular as 

questões de pesquisa para depois proceder à selecção dos sujeitos e à definição dos protocolos de 

recolha de dados (aquilo que se vai procurar e como). É importante referir que o desenvolvimento da 

teoria tem um papel importante no estudo de caso e para ultrapassar os problemas que deste advém 

é aconselhada a pesquisa de literatura do tema, discussão de tópicos ou ideias com colegas ou 

professores, colocar a si mesmo questões pertinentes sobre a problemática e a relevância do estudo 

e o que se espera retirar da investigação (Yin, 1994). 

Na segunda fase, através de entrevistas, observação e análise documental, elaboram-se 

individualmente os vários estudos de caso, para na terceira fase demonstrar os resultados comuns, 

recapitular a teoria e redigir o relatório (Yin, 1994).  

 O estudo de caso permitirá obter respostas de como influenciou a habitação social as 

condições de vida das famílias e a sua situação de exclusão social, pois o método permite através de 

uma atitude compreensiva (De Bruyne et al,1975 cit in Léssard-Hébert et al,2008) uma análise em 

profundidade do objecto de estudo.  

A validade interna e o rigor da investigação, factor determinante nos estudos de caso, são 

garantidos através da triangulação, ou seja, a combinação de metodologias num mesmo estudo 

(Patton,1990 cit in Carmo et al,1998). Nesta investigação há diferentes triangulações: 

 de dados, partindo de uma variedade de fontes de dados; 

 de teorias, pesquisando e utilizando várias perspectivas teóricas para a análise de 

dados e interpretação dos fenómenos; 

 metodológica, utilizando várias técnicas de investigação. 

 

Para além da triangulação, a validade é garantida também pela codificação de dados,  

da proximidade do objecto de estudo e da documentação de procedimentos. A fidelidade da pesquisa 

surge com as notas tomadas no trabalho de campo e a documentação científica (Léssard-Hébert et 

al,2008). 

 

As técnicas a adoptar são: 

 Pesquisa documental 

Pesquisa das principais teorias e investigações conduzidas de acordo com a temática; 

 Observação não-participante 

Criação de um guião de observação e condução de momentos de observação do bairro; 

 Entrevista semi-directiva 
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Aplicação de entrevistas a quatro famílias e tratamento dos dados obtidos.  

 

Pesquisa documental 

A pesquisa documental inicia-se com algumas leituras exploratórias, que permitem uma 

primeira abordagem às temáticas e perceber o que já foi escrito sobre o tema para, assim, perceber a 

pertinência do nosso contributo (Quivy et al, 1992). Estas primeiras leituras foram principalmente na 

temática da habitação social e de teses de mestrado já apresentadas, visto que as temáticas da 

pobreza e exclusão social tinham sido recentemente desenvolvidas no relatório de estágio da 

licenciatura. 

Esta pesquisa documental iniciou-se com bibliografias de documentação já publicada, que 

conduziu a outras obras nas temáticas da pobreza, exclusão social e habitação social, existentes nas 

bibliotecas de algumas universidades (ISCSP, ISEG, Universidade Aberta, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Universidade Lusíada) e municipais, também com forte apoio de sítios na 

internet, essencialmente para publicações oficiais (Governo, Diário da República, da União Europeia, 

da ONU
 
e artigos científicos disponíveis). 

 Durante os meses da investigação foi igualmente importante a pesquisa nos meios de 

comunicação social, através do apoio dos “Alertas do Google”, que permitiram obter informações 

diárias com as palavras-chave “pobreza”, “exclusão social” e “habitação social”, tendo sempre em 

consideração as motivações não-científicas deste tipo de suporte documental. As estatísticas foram 

fontes procuradas, através dos últimos censos e de números de cariz governamental disponibilizados.  

Para a triagem da informação foi elaborado um suporte de fichas de leitura
1
, que permitiu 

organizar a seleccionar a informação. 

 

Observação não-participante 

A observação é simultaneamente uma prática da linguagem comum (Carmo et al,1998) e 

uma técnica científica de recolha de informação. Para utilizar a observação como técnica de recolha 

de dados é importante recorrer a técnicas de observação que evitem ao máximo a interferência da 

equação pessoal do investigador (Quivy et al,1992). Para tal, foi elaborado um guião de observação
2
, 

onde foram identificados e inseridos, em todos os momentos de observação, os dados importantes a 

reter e analisar. Para a construção do guião procedeu-se inicialmente à operacionalização dos 

conceitos-chave, que permitiu obter dimensões e indicadores de observação (Carmo et al, 1998). 

Foram também consideradas conversas informais nas habitações ou na rua, visto que o 

número de pessoas e habitações que observamos foi bastante superior ao número de famílias 

entrevistadas.   

É importante observar a acção em diferentes momentos do tempo e empreender uma 

observação sistemática (Moreira, 1994). Esta técnica vai permitir obter dados sobre as condições 

habitacionais das zonas de habitação social em estudo.  

                                                
1 Ver anexo I 
2 Ver anexo II 
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No método de estudo de caso, a observação tem a vantagem de ser real, uma vez que 

observa os eventos em tempo real, apresentando contudo algumas desvantagens como exigir muito 

tempo, selectividade e reflexão profunda para a interpretação dos dados (Yin, 1994). 

 

 Entrevista 

De acordo com Quivy, o que distingue a entrevista dos outros métodos é a aplicação de 

processos de comunicação específicos e de interacção humana, permitindo retirar desta técnica de 

recolha de dados informações bastante ricas  (Quivy, 1992). 

A entrevista semidirectiva é conduzida através de uma lista de tópicos e não de um guião 

de entrevista rígido com perguntas precisas
3
, existindo assim livre expressão do entrevistado e escuta 

atenta e activa do entrevistador. É uma entrevista mista, pois tem perguntas abertas e liberdade de 

resposta, mas tem uma série de tópicos que são necessários abordar, sem importância de ordem ou 

momento (Quivy, 1992). Algumas técnicas que acompanham as entrevistas com livre expressão do 

entrevistado são a reformulação (retoma final do discurso do entrevistado que demonstra a escuta 

activa) e iniciar a entrevista através de uma questão aberta que dê liberdade de resposta (Pourtois e 

Desnet,1988 cit in Léssard-Hébert et al,2008). No método de estudo de caso, a entrevista apresenta 

as vantagens de permitir obter dados profundos e de se dirigir directamente aos temas pretendidos 

(Yin, 1994). 

A escolha deste tipo de entrevista recai no método acima referido e nos conceitos-chave da 

investigação, pois o conceito de exclusão social é multidimensional e há um conjunto de dimensões 

que têm de ser abordados para a questão ser analisada com rigor. Contudo, é necessário que exista 

liberdade de resposta, uma vez que se trata de dimensões que exigem um elevado grau de 

profundidade. 

Para evitar fontes de enviesamento é importante abordar os mesmos temas com todos os 

entrevistados e explorar cada tópico com idêntico pormenor (Moreira, 1994) e os dados recolhidos 

devem ser escritos e, mais tarde, codificados ou formatados, para finalmente serem interpretados 

(Léssard-Hébert et al, 2008). 

É importante salientar que numa entrevista de grupo, o entrevistador não se pode concentrar 

apenas no entrevistado que está a falar, mas sim na reacção de todos os outros (Van der Maren, 

1987 cit in Léssard-Hébert et al, 2008), ou seja, é importante considerar as sinergias, os processos 

grupais, dinâmicas e envolvimento emocional. 

 

2.6 Amostra 

Esta é uma amostra não probabilística, onde os indivíduos, tal como afirma Carmo “são 

seleccionadas de acordo com um ou mais critérios julgados importantes pelo investigador tendo em 

conta os objectivos do trabalho de investigação” (Carmo et al,1998:192). 

Tendo em conta a população moradora do Bairro Alves Redol, a amostra é então o conjunto 

de indivíduos que vivem em habitação social há pelo menos um ano. Assim, esta é uma amostra por 

                                                
3 Ver anexo III 
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conveniência, visto que estamos perante um grupo de indivíduos escolhidos intencionalmente por 

estarem disponíveis (Carmo et al,1998). A amostra desta investigação são 4 famílias do Bairro Alves 

Redol. Consideramos que mais entrevistas não significam maior qualidade ou mais informação, pois 

não é por tal que os dados se tornam representativos e, por outro lado, porque existe um número 

limitado de interpretações da realidade, pois cada experiência é individual, mas essas experiências 

fazem sempre parte de um processo social que é comum (Bauer e Gaskell, 2000).  

Esta amostra não é representativa nem generalizável à população, colocando-se problemas 

também de validade externa, mas é um tipo de amostra que permitirá obter dados específicos e 

profundos sobre as famílias em estudo, também devido às técnicas escolhidas. Numa pesquisa 

qualitativa, o objectivo não é “contar opiniões”, mas explorar as diferentes representações do assunto 

(Bauer e Gaskell,2000). 

 

2.7 Análise de dados 

Na análise de dados qualitativa o investigador tem de considerar simultaneamente as suas 

competências técnicas e as suas capacidades e qualidades pessoais, como as suas capacidades de 

registo de dados (Moreira, 1994). Naturalmente que toda a questão da equação pessoal do 

investigador deve ser tida em conta e controlada, para evitar influências pessoais na investigação, 

nomeadamente controlar a orientação teórica do investigador, as variáveis sociológicas como a idade 

e o sexo, e variáveis individuais (Moreira, 1994). 

A análise de conteúdo das entrevistas permite obter as perspectivas das famílias, através da 

análise e descodificação de significados dos discursos dos entrevistados. A análise será conduzida a 

partir de categorização que, segundo Bardin é “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e seguidamente, por reagrupamento segundo o 

género (analogia), com os critérios previamente definidos.” (Bardin, 2003:117), ou seja, é necessária 

uma primeira diferenciação de várias categorias, obtidas através dos vários domínios de exclusão 

social e os respectivos indicadores, organizadas em grelhas de análise sobre os conteúdos para o 

posterior reagrupamento e organização dos dados. 

 

Reflexão crítica 

Tendo em conta o objectivo da investigação de obtenção da perspectiva das famílias sobre a 

sua própria situação, a metodologia qualitativa parece-nos uma óbvia escolha. Relativamente às 

técnicas escolhidas, e uma vez que existem estudos e investigações anteriores muito relevantes era 

essencial uma profunda e organizada pesquisa documental dos investigadores destes trabalhos. 

As entrevistas fornecem as informações directamente pelas famílias sobre as suas 

percepções e opiniões e a observação permite-nos verificar as características territoriais 

directamente. A análise de conteúdo decorre naturalmente com o tipo de dados obtidos, pois é 

necessário codificar e interpretar o que é dito pelas famílias. 

A amostra final e o local de estudo não correspondem aos definidos inicialmente, uma vez 

que os recursos previstos não se confirmaram, acabando as escolhas de investigação por ficar 
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dependentes do factor tempo. Assim, e depois da aceitação do projecto pela Divisão de Assuntos 

Sociais da Câmara Municipal do Barreiro, e tendo em conta que o tempo era escasso, optámos por 

realizar menos entrevistas, mas com maior exactidão e rigor.  
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 3.1 Pobreza e Exclusão Social 

 3.1.1 Diferenciação/aproximação conceptual 

 Na maior parte dos discursos e investigações da actualidade os conceitos de pobreza e 

exclusão social são utilizados simultaneamente, nalguns casos com alguma aproximação conceptual 

e noutros casos reforçando a sua diferenciação. Apesar do debate sobre os conceitos de pobreza e 

exclusão social se ter iniciado na década de 1960, os conceitos foram utilizados de forma semelhante 

até 1980 para avaliar pessoas e grupos desfavorecidos da sociedade, com duas perspectivas de 

análise distintas: a tradição anglo-saxónica e a tradição francesa. 

 Segundo Graham Room a tradição anglo-saxónica trabalha mais a questão da pobreza e os 

aspectos distributivos e a tradição francesa centra-se nos aspectos relacionais, ou seja, na exclusão 

social (Room, 1995 cit in Bruto da Costa, 2007). As questões da pobreza e da exclusão social 

deixaram de ser discutidas como francesas ou britânicas para passarem a ser questões europeias, 

quando o conceito de exclusão foi introduzido num documento oficial da União Europeia, na década 

de 1980.  

 Um marco importante da discussão destes conceitos foi o seminário da Comissão Europeia 

em Alghero (Itália), em 1989, que contava com Peter Townsend e Robert Castel e centrou a 

discussão na definição de exclusão social e na diferenciação de pobreza e exclusão. A discussão não 

obteve conclusões precisas sobre a definição de conceitos, mas foi determinante para o início das 

investigações. Mais tarde, em 2001, foi organizado um seminário europeu em Antuérpia sobre 

Indicadores de Inclusão Social e os temas foram novamente debatidos. 

 Uma distinção interessante centra a pobreza numa abordagem distributiva de cima para baixo 

e a exclusão social numa abordagem de dentro para fora. Assim, a pobreza preocupar-se-ia com um 

modelo vertical de distribuição de recursos, oportunidades e motivações, em que os que têm mais 

estariam no topo e os que têm menos na base do modelo. Já a exclusão centrar-se-ia na força das 

relações e laços sociais que se estabelecem entre a pessoa-família-sociedade (Bruto da Costa,2008). 

Se analisarmos a pobreza como uma situação de falta de recursos, podemos centrar a 

exclusão social na relação que é estabelecida e no acesso aos sistemas sociais geradores de 

rendimento. Por outro lado, se a pobreza for vista como privação de algo que não permita a 

satisfação de necessidades básicas, a exclusão social traduz a fraca ou inexistente relação que 

existe com os sistemas sociais que dizem respeito a essas necessidades (alimentação, habitação, 

educação, etc.). 

É importante considerar que a pobreza é uma forma de exclusão social, mas que a exclusão 

social pode não implicar necessariamente formas de pobreza, como por exemplo, idosos excluídos 

da sociedade e problemas de preconceitos contra minorias (Bruto da Costa,2008). 

Na verdade, os conceitos estão relacionados e não faz sentido separá-los totalmente num 

enquadramento teórico, mas é preciso ter sempre em conta que são conceitos diferentes e que os 

próprios conceitos não são universais, não reunindo consenso entre os investigadores. Talvez por 

estarmos perante fenómenos tão complexos não é possível uma universalidade e linearidade 
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conceptual e consideramos que todos os conceitos se complementam, ajudando à compreensão do 

fenómeno (Bruto da Costa,2008). 

 

 3.1.2 Pobreza 

A pobreza tem inúmeros conceitos e perspectivas de análises, não sendo possível o 

desenvolvimento de todas as teorias que consideramos importantes, pelo que faremos uma breve 

contextualização.  

 Alguns investigadores portugueses definem pobreza como “a situação de privação por falta 

de recursos” (Bruto da Costa, 2007:28), privação que é múltipla nos vários domínios da vida das 

pessoas (alimentar, habitacional, de saúde, educacional, etc.), é multicausal, em que o exemplo mais 

comum é o desemprego que influencia as condições de habitação, de alimentação, etc., é cultural, 

pois cria uma cultura da pobreza e tende a seguir as mesmas fases do ciclo de vida do indivíduo: 

 modifica os seus hábitos, comportamentos e valores; 

 transforma a sua cultura; 

 adquire estratégias de sobrevivência; 

 a revolta inicial cede ao conformismo;  

 baixa o nível de aspirações; 

 enfraquece a capacidade de iniciativa e a auto-estima; 

 altera-se a rede de relações; 

 perda de identidade social e eventualmente de identidade pessoal; 

 perda de poder. 

(Bruto da Costa, 2007). 

 

Contudo, a pobreza não diz respeito apenas à vertente material, considera igualmente uma 

situação existencial, ou seja, elementos de ordem psicológica, social, cultural, espiritual, etc. (Bruto 

da Costa,2008). Esta referência é importante, pois pobreza não é sinónimo de privação, ou seja, a 

privação como não satisfação de necessidades pode existir por variadas razões, uma dessas 

podendo ser a pobreza. Podemos afirmar é que a privação e a exclusão são consequentes da 

existência de pobreza. 

Por outro lado podemos resolver os problemas de privação de um indivíduo/família sem ter 

impacto sobre a falta de recursos, com apoios materiais ou monetários que satisfazem necessidades 

básicas, mantendo-se em situação de dependência de meios extraordinários e não obtendo recursos 

através de fontes de rendimentos consideradas correntes, persistindo o problema da falta de 

recursos.  

 

Um estudo de 1992 de João Ferreira de Almeida e outros investigadores portugueses 

considera quatro domínios de pobreza: 

 Condições de habitação 

- Falta de conforto habitacional 
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- Altos níveis de insalubridade 

- Superlotação habitacional 

- Inadequação geral do alojamento 

 

 Condições de saúde 

- Esperança média de vida mais curta 

- Maiores níveis de mortalidade infantil 

- Menor recurso a serviços médicos 

- Maior risco de contrair doenças 

 

 Educação 

- Níveis de escolaridade mais fracos e tardios 

- Abandono escolar 

- Maior índice de reprovações 

 

 Emprego/desemprego 

- Difícil acesso ao mercado de trabalho 

 

 Para estes investigadores, estes domínios geram modos de vida relativamente solidificados e 

tipificados. São exemplos: 

 Destituição  

 Próximo do limite de sobrevivência, com escassez de alimentação, más 

 condições de higiene, saúde e habitação, onde os indivíduos não participam na 

 comunidade e não procuram recursos na comunidade; 

 

 Restrição 

Muito baixos rendimentos, em que a escassez determina as formas de consumo, 

estratégia de vida é a sobrevivência quotidiana; limitado conhecimento e 

reivindicação de direitos e apoios; 

 

 Dupla referência 

Modo de vida dos imigrantes pobres, que têm referências de Portugal e do seu outro 

país; 

 

 Poupança 

Modo de vida rural, onde o objectivo é manter e se possível alargar o património 

familiar; 

 

 Convivialidade 
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Produção de formas de sociabilidade exuberantes e ritualizadas e valorização do 

prazer de conviver; famílias de rendimentos incertos, com actividades pouco lícitas; 

formam comunidades de residência, com actividades de base local; são os mais 

capazes de intervir e reivindicar; 

 

 Investimento na mobilidade 

São os pais que tentam dar aos filhos escolaridade prolongada que lhes permita um 

melhor acesso ao mercado de trabalho; tem resultados na mobilidade de 2ªgeração; 

 

 Transitoriedade  

Famílias que não estão em pobreza há tempo suficiente para se inserir num grupo; 

são os “novos pobres”. 

 

(Almeida et al, 1992 cit in Amaro,2001; Almeida, 1994) 

 

A perspectiva de Oscar Lewis 

Tendo em conta a perspectiva de que a pobreza é uma situação onde existem determinadas 

características, Lewis desenvolveu a teoria da subcultura da pobreza. Para Lewis, os indivíduos e 

famílias vivem no seu ambiente determinadas características que originam uma subcultura própria 

com elementos específicos e que criam um estilo de vida e padrões de vida próprios (Lewis, 1968 cit 

in Carmo, 2007).  

O seu estudo desenvolveu-se com famílias do México, Porto Rico e Nova Iorque e concluiu 

que a causa da pobreza está no indivíduo e na cultura que ele em sociedade produz. Lewis defende 

que esta subcultura mantem-se porque é a forma destas famílias fazerem face aos problemas do 

quotidiano. Para o autor as características da pobreza são: 

 Alojamento sobreocupado; 

 Falta de privacidade; 

 Gregarismo; 

 Incidência elevada de alcoolismo; 

 Uso de violência na decisão de controvérsias; 

 Frequente uso de violência física na educação das crianças; 

 Iniciação sexual precoce; 

 Uniões livres ou casamento consensual; 

 Incidência relativamente alta de abandono da mulher e das crianças; 

 Pequena capacidade para se autodisciplinar e planear o futuro. 

 

Apesar de ter sofrido diversas críticas, esta é uma perspectiva ainda adoptada para a 

explicação da pobreza, através das várias reformulações que foram sendo feitas à teoria de Lewis.  
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A perspectiva cíclica da pobreza 

A pobreza é cíclica e passa de uma geração para outra. Por exemplo, se uma criança  

nasce numa família pobre a sua alimentação, instrução, cuidados de saúde, habitação, etc. vão ser 

condicionados pela situação de pobreza da sua família e, portanto, vai também ser um indivíduo 

pobre. Esta é a teoria que explica de forma mais directa a reprodução da pobreza e a sua 

persistência. 

Mesmo dentro de um mesmo ciclo de vida, a pobreza é cíclica. Se considerarmos que um 

indivíduo quebrou uma ligação com o sistema de educação e formação profissional, isto vai 

condicionar o seu sucesso profissional e, conjugado com a situação do mercado de trabalho, 

determina o sector económico em que o indivíduo se vai inserir. Desta forma, é vulnerável a 

empregos precários e ao desemprego, terá um salário baixo e ficará em situação de pobreza. De 

outro ponto de vista, o mesmo indivíduo se ficar desempregado, uma vez que não tem formação 

profissional, terá dificuldades na reconversão profissional e tenderá ao desemprego de longa duração 

(Bruto da Costa, 2007). 

  

 Pobreza subjectiva  

 Este é um conceito de pobreza especialmente importante para a presente investigação, visto 

que a pobreza aqui é considerada de acordo com a percepção de pobreza dos indivíduos que a 

vivem, ou seja, é a consideração que a sociedade tem da pobreza e consultando o juízo de valor dos 

que experimentam a pobreza que define o conceito (Bruto da Costa,2008). Outros que são 

considerados na pobreza subjectiva são as considerações dos cientistas sociais e da sociedade em 

geral (Bruto da Costa,2008).   

 De acordo com Piachaud (Piachaud,1987 cit in Bruto da Costa,2008) existem duas variantes 

na perspectiva subjectiva: aquilo que a sociedade considera que deve existir no nível mínimo (o nível 

de pobreza desejado); e o que a sociedade está disposta a pagar em impostos ou outros para 

diminuir a pobreza (nível de pobreza financiável). De acordo com os óbvios juízos de valor e validade 

que advém deste nível de pobreza desejado, o ideal seria sem dúvida perguntar antes que 

rendimento é preciso para não se enfrentar nenhum tipo de privação. 

 A crítica tende a ser focada na falta de cientificidade da opinião dos indivíduos, mas se o 

método científico estiver presente com rigor, a recolha da opinião dos indivíduos pode ser a melhor 

forma de obter dados que permitam compreender e avaliar o fenómeno. Um dos aspectos positivos é 

que parece ser uma perspectiva da pobreza mais democrática e com respeito pela cidadania (Veit-

Wilson,1987 cit in Bruto da Costa,2008), visto que ouve as pessoas e recolhe as suas opiniões. 

 

Pobreza objectiva 

Esta perspectiva avalia em concreto as condições de vida dos indivíduos e famílias (Bruto da 

Costa,1989), ou seja, não se fundamentando em opiniões dos indivíduos ou grupos, mas em dados 

reais, materiais ou estatísticos. Naturalmente que existem sempre considerações de carácter 
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subjectivo, como sejam, escolhas do investigador na direcção a tomar, escolha de parâmetros e 

indicadores. 

Esta avaliação pode ser feita de forma absoluta ou relativa.  

 

Conceito absoluto de pobreza 

Este conceito foi desenvolvido por Charles Booth e Seebhom Rowntree e considera o limiar 

de pobreza “despesa mínima necessária à manutenção de mera saúde física” (Rowntree, 1971 cit in 

Bruto da Costa,2008), ou seja, o rendimento ou despesa requerido para uma pessoa satisfazer o 

conjunto de necessidades consideradas básicas (alimentação, vestuário, habitação, transportes, etc.) 

(Bruto da Costa,1989). Assim, o conceito admite a existência de um conjunto universal de 

necessidades básicas e quem não tiver acesso a esses bens e serviços vive em pobreza, 

independentemente da época ou país. 

Rowntree afirma que as famílias em pobreza absoluta têm rendimentos apenas para a 

simples eficiência física. Este é o seu conceito de pobreza primária. Considera ainda o conceito de 

pobreza secundária quando afirma que estas famílias teriam rendimento para a manutenção de 

eficiência física, se esses rendimentos não fossem direccionados para outras despesas, 

consideradas úteis ou não (Bruto da Costa,2008). Mais tarde, Rowntree considerou que avaliar a 

manutenção meramente física é insuficiente e admitiu outras necessidades, nomeadamente, sociais e 

culturais (Bruto da Costa,2008). 

Contudo, esta foi uma crítica de outros autores ao conceito, o facto do conceito analisar de 

forma linear e universal as necessidades e de não traduzir a complexidade das necessidades da vida 

social, para além de não considerar as diferenças de contexto, que existem entre as várias culturas e 

países, e as mudanças no tempo (as alterações de custos, as novas necessidades) (Bruto da 

Costa,2008). 

 

Conceito de pobreza relativa 

Este conceito foi desenvolvido por Peter Townsend, que considera pobreza um fenómeno 

relativo, possível de definir apenas em comparação com a situação da sociedade em geral. O autor 

entende que é um fenómeno relativo, pois pobreza não é igual em todos os países, nem em todas as 

épocas, portanto temos sempre de comparar a situação em estudo com a restante sociedade em que 

se insere (Townsend, 1979 cit in Bruto da Costa,1989). 

Assim, para Townsend pobres são os que não têm recursos para terem a dieta, participar nas 

actividades e ter condições e comodidades que são da maioria das pessoas ou que são admitidas 

pela sociedade a que pertencem (Townsend, 1979 cit in Bruto da Costa,2008). O que é relevante e 

inovador neste conceito são as referências aos recursos, em vez da tónica no rendimento, o contexto 

social definir as necessidades e a sua satisfação (o que significa que são admitidas todas as 
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necessidades da vida social), a pobreza relacionar-se com recursos disponíveis e não com condições 

de vida e a exclusão apresentar-se como característica da pobreza (Bruto da Costa,2008)
4
.   

 

3.1.3 Exclusão social 

Considerando que a exclusão social considera as relações e laços sociais que se 

estabelecem entre o indivíduo/família e a sociedade e, por outro lado, visto que esta se centra no 

nível de acesso a determinados sistemas sociais, importa agora avaliar alguns dos conceitos e 

teorias desenvolvidos mais relevantes.  

Antes de mais, considera-se que nos estudos de exclusão social há uma distinção conceptual 

entre autores, entre quem considera exclusão o processo final de marginalização e quem considera o 

próprio processo que conduz à exclusão. 

Uma perspectiva central da temática é de Robert Castel que vê exclusão social como “a fase 

extrema do processo de «marginalização», entendido este como um percurso «descendente», ao 

longo do qual  se verificam sucessivas rupturas na relação do indivíduo com a sociedade (Castel, 

1990 cit in Bruto da Costa,2007:10). Nestas rupturas sucessivas o indivíduo vai sofrendo um 

“desligamento”, nomeadamente, com o mercado de trabalho até atingir a situação de exclusão social. 

O autor adoptou a noção de desafiliação: o risco de ruptura total de ligação familiar e social, depois 

do percurso de sucessivas rupturas já acima referido. 

Esta noção, assim como as noções de desapropriação, desqualificação e desinserção são 

explicativas da multidimensionalidade do fenómeno da exclusão social. A desapropriação traduz a 

degradação da condição de assalariado, a diminuição da protecção ao trabalhador (protecção social, 

direito ao trabalho, força dos sindicatos) e a perda de estatuto social (a pertença a um território 

comum, grupo social), pelo que as pessoas ficam isoladas e dependentes, vivendo uma 

individualização negativa e um enfraquecimento das redes de sociabilidade, assim como da 

motivação para estabelecer relações sociais e procurar emprego, pelo que o indivíduo reivindica a 

protecção social e torna-se cada vez mais dependente, surgindo quase uma inempregabilidade 

(Paugam,1995 cit in Clavel,2004). 

A desqualificação social acentua as vivências acima referidas e define uma ruptura 

progressiva dos vários laços sociais (familiares, extrafamiliares, profissionais) e mesmo com o 

mercado de trabalho (Paugam,1991 cit in Clavel, 2004), verificando-se as sucessivas rupturas 

definidas por Castel no seu conceito de exclusão social. A noção de desinserção centra-se na 

questão simbólica e relacional do processo de exclusão e relaciona o campo económico com o 

campo social. 

Todos estes conceitos defendem que a noção de exclusão é o fim de um processo e, 

portanto, não explica nem define como se processa o percurso dos indivíduos excluídos, que é 

essencial para empreender políticas e projectos de combate. 

  

                                                
4 Ver no anexo IV maior desenvolvimento da teoria. 
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Castel considera ainda as situações de pobreza e exclusão  através de dois vectores: um eixo 

de integração (não integração no mercado de trabalho) e um eixo de inserção (não inserção numa 

sociabilidade sócio-familiar). A partir destes distingue três zonas:  

 a zona de integração, onde o indivíduo tem a garantia de um trabalho permanente e 

suportes relacionais sólidos, há a integração do indivíduo pelo trabalho; 

 a zona de vulnerabilidade social, onde existe precariedade do trabalho, fragilidade 

relacional e apoios sociais pontuais ou crónicos; 

 a zona de desafiliação, que conjuga ausência de trabalho com isolamento social 

(perda de laços estruturantes), onde a perda de emprego é intermitente ou definitiva. 

(Castel,1991 cit in Fangueiro, 2005; Castel,1995 cit in Clavel,2004) 

 

A partir destas zonas define “quatro modalidades de existência social” verificáveis no 

esquema seguinte: 

 

Esquema 1 – Modalidades de existência social 

 

 

INTEGRAÇÃO 

 

  Ordem do trabalho  Ordem sócio-relacional 

   

Autonomia      Estabilidade 

 

 

 Dependência      Turbulência 

 

DESAFILIAÇÃO 

 

Fonte: Adaptado de Castel, 1991 cit in Fangueiro, 2005:34 

  

Assim, quanto mais próximo da dependência na ordem do trabalho e da turbulência na ordem 

sócio-relacionais, mais próximo está da desafiliação (Fangueiro, 2005).  

 

Ainda considerando a perspectiva da exclusão enquanto processo final de marginalização de 

Robert Castel, Alfredo Bruto da Costa e outros investigadores portugueses consideraram central 

para a sua investigação encontrar primeiramente um referencial, que definisse o que é estar excluído. 

Para estes investigadores, se falamos de exclusão social, falamos então de exclusão da sociedade e, 

portanto, o referencial é a sociedade. Assim, têm de ser considerados os diferentes sistemas sociais 

que compõem a vida social, baseando a sua metodologia de investigação numa perspectiva 
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sistémica da vida social, considerando todas as esferas da vida social (Bruto da Costa,2008). Nesta 

perspectiva, exclusão social traduz-se na relação que o indivíduo tem com os referidos sistemas 

sociais básicos, ou seja, o acesso do indivíduo aos vários domínios da vida social. A privação deste 

acesso é a negação dos direitos civis, políticos e sociais e, portanto, a negação da cidadania (Join-

Lambert,1995 cit in Clavel,2004). 

Apesar de existir uma diferenciação teórica essencial para a compreensão do fenómeno, 

naturalmente os domínios sociais considerados são interdependentes e coexistem, muitas vezes 

sobrepostos. O exemplo mais explícito desta questão é o desemprego, que implica a falta de acesso 

a rendimentos, enfraquecimento de relações sociais e mudanças na identidade social e mesmo de 

auto-conceito.  

A questão do desemprego é, aliás, a mais central na questão da exclusão, visto que traduz 

várias rupturas com a sociedade. O trabalho tem variadas funções, pois assegura o rendimento que 

nos permite satisfazer necessidades disponíveis noutros domínios da sociedade, é revelador de 

estatuto e posição social de acordo com a actividade que exercemos, gera solidariedades e pertença 

a um grupo que produz a existência de relações sociais, dando um sentido à vida, permitindo a 

integração social e a coesão social. Colocando a questão de outra forma, o desemprego é factor de 

empobrecimento, de insegurança social, de perda de estatuto, solidariedades e laços sociais, de 

identidade e de sentido para a vida e até da contextualização da personalidade no tempo e no 

espaço, pois deixam de existir rotinas, como acordar à mesma hora ou o regresso a casa. De um 

ponto de vista social macro, quanto maior o desemprego, menor a coesão social, logo maior a 

insegurança social (Castel, 1995 cit in Clavel,2004).  

Por outro lado, existem diversos níveis de exclusão social, ou seja, o indivíduo não tem que 

estar excluído de todos os domínios para ser considerado em situação de exclusão social e, para 

além disso, pode existir acesso a um domínio, mas este acesso ser frágil ou estar enfraquecido. A 

fronteira entre inclusão e exclusão social não é rígida e, portanto, o modelo seguidamente 

apresentado é aberto, permitindo a introdução de novas dimensões e indicadores.  

Os domínios sociais considerados são: 

 

 O domínio social, que identifica a relação e inserção do indivíduo em diversos sistemas, 

sejam grupos, comunidades, redes sociais. Estes sistemas sociais podem ser imediatos e 

restritos (família, vizinhança), intermédios (pequena empresa, associação desportiva e 

cultural, grupo de amigos, comunidade cultural) ou amplos (comunidade local, mercado de 

trabalho, comunidade política); 

 O domínio económico que se caracteriza pela inclusão nos mecanismos geradores de 

recursos (o salário pela inclusão no mercado de trabalho, as pensões e o sistema de 

segurança social e os activos); a possibilidade de aquisição de bens e serviços para um 

eficaz funcionamento em sociedade; e o sistema de poupanças (poupança para fazer face a 

eventualidades); 
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 O domínio institucional, que considera o sistema prestador de serviços, o acesso do 

indivíduo aos sistemas educativo, de saúde, de justiça, de habitação, o acesso à informação 

e conhecimento (a infoexclusão) e as instituições relacionadas com direitos cívicos e 

políticos, como sejam o sistema burocrático e instituições relacionadas com a participação 

política (acesso ao voto e à nacionalidade). Neste domínio o acesso não está relacionado 

com a capacidade financeira que permita “comprar” os serviços; 

 O domínio territorial que diz respeito a situações de exclusão social abrangentes a todo um 

território e não só a um conjunto de pessoas ou famílias. São exemplos os bairros 

degradados, que estão excluídos das cidades, de certas freguesias ou concelhos rurais, 

excluídos de um país, ou de países inteiros, excluídos do desenvolvimento do resto do 

mundo. A intervenção nestes casos passa pela promoção de todo o território, dos seus 

equipamentos sociais e habitação; 

 O domínio das referências simbólicas é a parte subjectiva da exclusão, pelo que exprime 

as perdas que o indivíduo excluído sofre e que são agravadas com a permanência na 

situação de exclusão, traduzindo-se nos sistemas de referências identitárias (auto-conceito, 

auto-imagem, sentimento de pertença a grupos, perspectivas de futuro, capacidade de 

iniciativa, motivações) e construção de memórias individual e colectiva (identificação com 

história familiar, com símbolos locais, regionais e nacionais).  

(Bruto da Costa, 2007; Bruto da Costa,2008). 

 

 De uma forma geral, a pobreza pode ser vista como a falta de recursos para a satisfação de 

determinadas necessidades, a presença de determinadas crenças, padrões e estilos de vida ou 

comparando a situação de um grupo de indivíduos com outros. Já a exclusão social está relacionada 

com a relação e o acesso que o indivíduo ou grupo mantem com os vários domínios que compõem a 

vida social
5
. 

 Qualquer que seja a perspectiva, a pobreza e a exclusão social estão sempre associadas a 

uma falta de acesso, seja a recursos, seja a um estilo de vida dominante ou a várias instituições que 

fornecem bens e serviços essenciais. O facto de um grupo de indivíduos ter este acesso e outro 

grupo não ter cria uma desigualdade no acesso a bens e serviços, que se pode traduzir numa relação 

de poder desigual e que cria diferenças.  

  

Se considerarmos como condição da cidadania a possibilidade de acesso a bens e serviços 

pelos cidadãos (Sposati,1998), então a falta de poder e esta impossibilidade de acesso à vida social é 

a negação da cidadania. A exclusão social traduz-se então na não realização dos direitos civis, 

políticos e sociais e, portanto, não podemos considerar que existe o exercício de cidadania dos 

indivíduos excluídos.  

 Uma questão importante em matéria de cidadania coloca-se no número de pessoas a que 

nos referimos nas investigações e estatísticas, pois quanto maior a incidência de exclusão menor é a 

                                                
5 Ver anexo V para desenvolvimento de outras teorias de exclusão social. 
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materialização da cidadania real (Ruivo,2000). Assim, com o aumento do número de indivíduos 

excluídos deixamos de poder falar da existência de cidadania e, portanto, de cidadãos, o que traduz 

reflexos importantes ao nível da estrutura da Democracia e da vivência social tal como está definida. 

 Alguns autores defendem que à medida que diminui o exercício desta cidadania formal 

emerge uma cidadania informal ou não oficial, que é própria da vivência relacional dos grupos e 

portanto que se passa dentro destes (Ruivo,2000). Contudo, e apesar de toda a formalidade conter 

no seu oposto informalidades, desta cidadania promover solidariedades e poder conduzir à 

construção de uma cidadania oficial, esta cidadania informal não poderá nunca substituir os direitos 

sociais básicos a que todos deveríamos ter acesso. 

 

 Para além do conceito de cidadania, a exclusão social tem por patamar a igualdade e a 

equidade e para combatê-la é preciso sempre apostar na autonomia, qualidade de vida, 

desenvolvimento humano e equidade (Sposati,1998). 

 

 3.1.4 Causas da pobreza e exclusão social 

 Apesar da já desenvolvida necessidade de diferenciação conceptual de pobreza e exclusão 

social para distinção dos fenómenos, a explicação das causas não é diferenciada, visto que pobreza 

e exclusão social se referem a um mesmo problema social, muitas vezes afectando as mesmas 

pessoas. Naturalmente que é preciso referir uma vez mais que nem todos os indivíduos excluídos são 

indivíduos pobres. 

Uma vez que o mundo actual é globalizado e interdependente é importante referir 

primeiramente o fenómeno da globalização enquanto causa de exclusão social, assim como a 

internacionalização do comércio, do capitalismo e das aplicações financeiras (Pochmann,s/data). 

Apesar de não podermos estabelecer uma relação directa entre globalização e exclusão social, e não 

fazermos considerações sobre a viabilidade do sistema económico, social e cultural vigente, sabemos 

que a globalização gerou simultaneamente um aumento de riqueza e bem-estar de uns e aumento de 

pobreza e desconforto de outros. Mesmo não sendo causa directa, não será indiferente para estes 

estudos termos a estatística de um terço da população mundial e perto de 20% da população 

portuguesa se encontrarem em situação de pobreza. Se a pobreza e exclusão social se 

desenvolveram a partir de processos de globalização económica, a solução para estes fenómenos 

pode estar igualmente numa globalização de direitos sociais e de estilos de governação, seja a nível 

internacional/global ou dentro de um mesmo país (Clemente et al,2002). 

Se não podemos directamente apontar a globalização como causa da pobreza e da exclusão 

social, já a ordem cultural dominante, o modelo de desenvolvimento adoptado, o sistema de poder 

político e as opções políticas em geral são claras causas dos fenómenos (Alves cit in Carmo, 1996). 

Nas últimas décadas, as escolhas da nossa sociedade passaram por uma economia aberta de 

mercado com a aposta num conjunto de políticas sociais que atenuassem as desigualdades e 

reforçassem a igualdade e a justiça social, através de um sistema reformista, com uma conotação 



A habitação social como instrumento de combate à Pobreza e Exclusão Social:      
estudo de caso no Bairro Alves Redol  

Joana 

Simões 

 

20 

 

nem tão liberal como os iniciais defensores do liberalismo, nem tão socialista como os que outrora 

lutaram contra a economia de mercado.  

Contudo, também este sistema reformista e intervencionista foi causa de pobreza e exclusão 

social por variadas razões, nomeadamente, pela presença de situações de crise económica e de 

crises políticas (Bruto da Costa,1989), que derivam da existência da abertura dos mercados, da 

expansão do capitalismo e da Democracia enquanto sistema político e opção da sociedade. Nestas 

situações ocorrem fases de instabilidade que afectam os cidadãos e, regra geral, a eficiência da 

protecção social e do funcionamento do mercado de trabalho e instituições próximas dos cidadãos.  

Mesmo quando ocorrem alterações nestas instituições referidas, como as mudanças 

educacionais e laborais, reestruturações do sistema nacional de saúde ou da justiça ou alterações no 

sistema de segurança social (Bruto da Costa,1989), estas tornam-se causas de exclusão, porque 

mesmo que por curto ou médio prazo, existe um hiato de exclusão social directa nos cidadãos ou 

mesmo de perda de direitos. Podemos afirmar que, de uma maneira geral, todo o modelo de 

desenvolvimento adoptado pelo país é causa de exclusão social, uma vez que condiciona o 

desenvolvimento de todas as necessidades que o Estado deve satisfazer aos seus cidadãos (Alves 

cit in Carmo, 1996). 

 

Do ponto de vista do desemprego enquanto factor individualizado de exclusão social, as 

mutações e a modernização económicas e as reestruturações da economia (Clavel,2004) obrigam ao 

fecho de actividades económicas que empregavam por vezes centenas de trabalhadores, que não 

tendo qualificação profissional ou académica ou encontrando um mercado fechado e diminuto não 

conseguem resolver a sua falta de trabalho. Esta questão deve-se essencialmente a uma 

desindustrialização e ao fim de actividades organizadas em torno da actividade industrial. Muitas 

vezes são indivíduos que sempre exerceram aquela actividade, sendo muito difícil a sua 

requalificação, ou que enfrentam o desemprego com uma idade em que as empresas já não 

contratam, ficando num espaço vazio entre o emprego e a reforma
6
. 

A requalificação dos trabalhadores para ocuparem vagas no sector terciário e mesmo  na 

emergência de um sector quaternário, ligado às actividades e serviços relacionais e de informação, 

seria a medida por excelência a adoptar (Clavel,2004). Na verdade, o crescimento económico está 

bastante desligado do emprego, devido às novas tecnologias, pois é perfeitamente possível ter lucro 

considerável com menos trabalho (Clavel,2004) e esta questão não pode ser ignorada para não 

criarmos falsas medidas e políticas. 

Também as novas formas de gestão das empresas são factor de exclusão, pois mesmo 

quando não é a sua missão, o objectivo da empresa é gerar lucro. A procura do lucro tem levado 

muitas vezes à procura do aumento da produtividade e, para esta, a flexibilidade e a selectividade da 

mão-de-obra tem sido exigida ao mercado de trabalho. Não só estas excluem inúmeros indivíduos 

que ou não têm as características para ser seleccionados ou não podem ter esta flexibilidade, como 

excluem os indivíduos que são escolhidos, que por fuga ao desemprego, muitas vezes obedecem às 

                                                
6 Ver anexo VI com características e números de desemprego 
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exigências das empresas, ocupando posições para as quais são sobrequalificadas, auferindo 

menores rendimentos, trabalhando mais por menos (Clavel,2004).  

Mas não só o emprego é factor de exclusão, portanto é importante referir, mesmo que 

brevemente, que o aumento gradual da desigualdade social associado ao fraco crescimento 

económico nacional provocam as desigualdades no acesso às várias instituições sociais 

responsáveis por bens e serviços essenciais, como a saúde, a educação, a justiça, a habitação que 

são ineficientes e de difícil acesso a todos os cidadãos. Apesar de muitos destes serviços serem 

considerados direitos sociais, sabemos que a sua universalidade não foi traduzida na vida social real, 

mas artificialmente através de medidas de política social. Para além disto, fraco crescimento 

económico traduz-se em menor orçamento desviado para políticas sociais e, portanto, menor 

investimento em instituições que promovem a integração social dos indivíduos (Bruto da Costa,2008; 

Serra,2002).  

 A ordem cultural e social dominante é invariavelmente causa de pobreza e exclusão social, 

uma vez que esta reproduz determinados mecanismos sociais, organização social, estilo de vida e 

cultura dominantes, estrutura de poder, que geram e reproduzem a pobreza e exclusão (Alves cit in 

Carmo, 1996; Bruto da Costa, 2007). 

 

 Apesar da exclusão social ser sempre consequência de mecanismos económicos, sociais, 

culturais e políticos de uma sociedade, as causas da pobreza e exclusão social podem igualmente 

ser analisadas de um ponto de vista mais individualizado. Nesta perspectiva, a pobreza e exclusão 

advém acima de tudo da ruptura que existe com o mercado de trabalho, o desemprego, e com o 

sistema social, a vida familiar e ligações sociais, como sejam o aumento da taxa de divórcio, o 

aumento de famílias monoparentais, a taxa de abandono de crianças, o aumento do número de 

idosos isolados ou residentes em lares, e mesmo as opções habitacionais, pois uma vez com fracos 

rendimentos são oferecidas a estas famílias habitações degradadas e em territórios eles próprios de 

exclusão (Alves cit in Carmo, 1996). 

Também a pobreza é causa de exclusão e em todas as causas supracitadas, seja alterações 

económicas, de gestão de empresas ou o desemprego, a mais imediata consequência que têm é o 

aumento da pobreza. A pobreza pode existir, no entanto, por escassez de recursos, como acontece 

por exemplo na África central, ou por existir um volume considerável de recursos mas este não estar 

convenientemente distribuído, causando desigualdade social e pobreza, como é o caso do Brasil, 

Portugal e outros países europeus. Estes altos índices de desigualdade provocam uma quebra na 

expectativa dos indivíduos de obter melhores condições de vida, que por sua vez se tornam pouco 

produtivos no trabalho e se submetem aos recursos existentes e à vulnerabilidade sem os questionar. 

A miséria estrutural e as fracas exigências da população conduzem inevitavelmente à exclusão 

social, aqui não por razões estruturais, mas porque os próprios cidadãos não reivindicam os seus 

direitos e não procuram sair das situações de pobreza e exclusão, até que, e segundo Mónica Gomes 

(e outros autores) “A sociedade abandona a família e a família abandona a sociedade.” (Gomes et 

al,2005). 
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Este ciclo referido gera uma passividade junto de algumas populações, que se sentem 

abandonadas por um Estado Social ineficaz e que continuam a considerar da responsabilidade única 

do Estado a solução dos problemas da pobreza e da exclusão (Fernandes,1991). Estes indivíduos 

não têm já motivação e participação para exercer a sua cidadania, e se já estão excluídos dos direitos 

sociais que não são plenamente desenvolvidos, auto excluem-se, entregando-se a uma total 

dependência tanto do Estado, como de uma marginalidade social que lhes confere as únicas 

identidade e representações sociais que conhecem. Como afirma António Fernandes, estes 

indivíduos sentem-se excluídos de toda a actividade democrática e, portanto, não participam desta 

(Fernandes, 1991).  

Todos estes factores têm consequências que são comuns, como o aumento da desigualdade 

entre os cidadãos e mesmo entre os países. Para além disso, crescem a injustiça social, a 

passividade e a inibição à mudança. A consequência mais geral dos fenómenos em questão é a 

deteoração do capital humano e, sem um capital humano rico e desenvolvido, existe uma quebra de 

desenvolvimento nos países.   

Contudo, e tal como analisado no capítulo referente a conceitos e teorias de pobreza e 

exclusão, se não podemos falar de uma única categoria de pobre e de excluído, não podemos 

considerar uma única causa. Temos simultaneamente na sociedade, famílias afectadas pela 

conjuntura económica e a crise de emprego, os “novos pobres”, famílias que herdaram a pobreza, a 

pobreza intergeracional, e os indivíduos excluídos em situação de toxicodependência, que não são 

pobres, mas excluídos. Esta multidimensionalidade e pluriconceptualidade dos fenómenos em 

estudo, não permite uma análise das causas directa e tipificada, mas uma análise geral da conjuntura 

e das opções da sociedade.  
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3.2 Considerações sobre habitação 

3.2.1 Políticas de Habitação: estudos e desenvolvimentos 

 Nas questões de habitação, tal como em todas as questões da política social, parece-nos 

essencial o recurso aos estudos e práticas sobre a temática e o conhecimento de políticas já 

adoptadas. Especificamente na temática da habitação, os conceitos e práticas são transdisciplinares 

(Kemeny,1991 cit in Serra,2002) e os estudos de habitação são “o estudo das instituições sociais, 

políticas, económicas, culturais e outras e as relações que constituem a provisão e utilização de 

alojamentos.” (Kemeny,1991 cit in Serra,2002:76). A multidisciplinaridade exigida e a complexidade 

da implantação de medidas são dos principais argumentos na dificuldade do desenvolvimento dos 

estudos e consequentemente das políticas sociais de habitação. Uma política social de habitação 

implica fortes especificidades e intervenções personalizadas. 

 Em Portugal, podemos verificar quatro fases distintas de políticas de habitação. Numa 

primeira fase, até 1974, as políticas estavam dirigidas à promoção do arrendamento e foram 

adoptadas medidas como o congelamento das rendas. As restantes áreas estavam maioritariamente 

baseadas no livre funcionamento do mercado. Depois, com o 25 de Abril de 74 e até 86, o Estado 

passou a intervir mais na habitação e adoptou o crédito bonificado, o que permitiu um maior acesso a 

habitação própria. Houve uma maior oferta pública de habitação e a promoção de rendas moderadas, 

habitações cooperativas e do arrendamento em geral. 

 A partir de 1986 e até 1993 deu-se uma maior dinamização da iniciativa privada e 

cooperativa, devido a um maior favorecimento da aquisição de habitação. Surgem as habitações 

secundárias e também o Instituto Nacional de Habitação para regular a intervenção do Estado na 

área da habitação. Foram promovidos a habitação a custos controlados, o arrendamento e a 

poupança, nomeadamente através das contas poupança-habitação. 

 Em 1993 surgiram mais objectivos de natureza social e houve, por isso, uma mudança de 

paradigma. Foi elaborado o PER (Programa Especial de Realojamento), entre outros programas de 

realojamento, assim como sistemas de apoio ao arrendamento (para jovens ou rendas apoiadas). 

Surgiram habitações sociais para venda: CDHs (contratos de desenvolvimento para habitação), a 

habitação cooperativa e habitação municipal (Serra,2002). 

 O facto é que as políticas de habitação têm tido pouca expressão nas políticas sociais nos 

vários Estados
7
, pois apesar de ser reconhecida como direito social, a habitação tem menor 

reconhecimento nas responsabilidades do Estado e, mesmo quando existiram propostas, as medidas 

foram mais artificiais do que reais. 

 Por outro lado, as questões fundiárias e imobiliárias têm aqui um papel central. Depois, os 

níveis de emprego público proporcionados pelas políticas na habitação são substancialmente 

inferiores aos da educação e saúde, portanto limitar o desenvolvimento da habitação não “ataca” 

empregos da classe média.  

                                                
7 Quando nos referimos a Estados neste enquadramento falamos essencialmente da realidade europeia, visto que 

a realidade extracontinental é diferente da história de produção habitacional europeia. A própria história da 

habitação dentro da Europa tem variações, que serão referidas quando pertinente.  
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Consideramos que a classe média exerce, aliás, uma posição muito importante nestas 

questões da habitação. Para além desta questão do emprego, a classe média fica geralmente 

excluída das políticas sociais de habitação. Podemos dizer que existe mais uma política de habitação 

social do que uma política social de habitação, ficando a classe média sem apoios e orientações na 

procura e manutenção de habitação. A classe média é também importante porque é regra geral a 

classe reivindicadora de direitos e muitos serviços e direitos são desenvolvidos e implementados 

pelas exigências desta classe por melhores condições de vida. Já os mais desfavorecidos são 

tendencialmente pouco reivindicativos sobre as instâncias públicas e não podem geralmente suportar 

despesas de construção e manutenção, o que associado à exclusão da classe média provoca o 

desinteresse pelas políticas de habitação (Serra,2002). 

A pouca aposta nas políticas de habitação leva a uma maior privatização da habitação do que 

na saúde ou educação e se existe uma menor intervenção do Estado, as pessoas e famílias ficam 

com menos protecção social e portanto numa situação de desvantagem e desfavorecimento. Uma 

política de habitação não pode ser apenas direccionada para as populações mais carenciadas, não 

pode excluir a classe média, nem pode deixar totalmente de parte os detentores de capital, as 

classes mais ricas. É facilmente compreensível que todas estas condições são bastante difíceis de 

cumprir. A intervenção do Estado não tem sido fácil na área da política de habitação, devido também 

às fronteiras económicas e políticas do Estado, o que tem dificultado a elaboração e o sucesso de 

estratégias comunitárias, o que a juntar às limitações sociais do mercado tem provocado algumas 

crises de habitação.  

Foi elaborado um estudo na OCDE, em 1988, que relacionava o grau de intervenção do 

Estado no sector da habitação em quatro mecanismos diferentes: 

 

Tabela 1 – Grau de intervenção do Estado no sector de habitação 

Países Controle do crédito Isenções fiscais Empréstimos do Estado  Construção 

Finlândia Elevado Elevado Elevado Elevado 

França Elevado Elevado Médio Elevado 

Suécia Elevado Elevado Elevado Médio 

Reino Unido Médio Elevado Fraco Elevado 

Espanha Médio Médio Fraco Médio 

Portugal Fraco Médio Fraco Fraco 

 

Fonte: Adaptado de OCDE,1988 cit in Serra,2002:135 

 

Podemos analisar que enquanto alguns países têm uma estratégia concreta quanto às 

políticas de habitação, Portugal apresenta um desempenho fraco, apenas concedendo algumas 

isenções fiscais. Por exemplo, apesar de não apostar no controle do crédito, nos empréstimos 

directos, o Reino Unido aposta directamente nas isenções fiscais e nos apoios à construção, sendo 
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esta a sua estratégia. Países como a Finlândia, com alta produtividade e orçamentos, apostam de 

forma elevada na generalidade das medidas para criar opções para os seus cidadãos.  

Por outro lado, o orçamento para as políticas sociais é baixo, e deste, o orçamento desviado 

para as políticas de habitação é bastante insuficiente, como se pode ver no seguinte quadro. 

 

Tabela 2 – Percentagem do orçamento de Estado para as políticas sociais (1999) 

Serviços Gerais de Administração Pública 6,4 

Defesa Nacional 3,4 

Educação 12,3 

Saúde 11,1 

Segurança e Assuntos Sociais 9,4 

Habitação e equipamentos colectivos 2,0 

Outros serviços colectivos e sociais 1,0 

Serviços económicos 5,3 

Outras funções 49,2 

Fonte: Adaptado de Ministério das Finanças, Conta Geral do Estado cit in Serra,2002:136 

 

 Deste modo, verificamos que os sectores da educação, saúde e segurança social têm os 

maiores orçamentos, enquanto a política de habitação tem a menor percentagem de orçamento das 

políticas sociais
8
. 

 As ineficazes políticas de habitação e o predomínio do privado conduziram às características 

do parque habitacional que actualmente existe em Portugal. Uma destas principais características é a 

existência de maior número de alojamentos do que agregados familiares e a qualidade das áreas ser 

bastante aceitável. O que acontece é que estes alojamentos não estão bem distribuídos, existindo 

grande número de alojamentos vazios, segundas residências e, simultaneamente, muitas famílias 

sem habitações e sem rendimentos para arrendar ou obter habitações, ou seja, um desajustamento 

entre a procura e a oferta de habitação.  

 Outras características são importantes, como a ocupação desordenada do solo, sem 

planeamento estratégico, a existência de muitas habitações inestéticas e insalubres, a falta de 

equipamentos, infra-estruturas e espaços exteriores e a deficiente qualidade de construção. 

O alojamento social foi sempre direccionado para as populações mais carenciadas por uma 

obrigação constitucional que, na maior parte das vezes, foi visto como um instrumento de autoridade 

sobre as populações. Existindo esta obrigação legal, a habitação social foi definida como “habitação 

de custos controlados (HCC) promovida com o apoio financeiro do Estado, nomeadamente pelas 

Câmaras Municipais, Cooperativas de Habitação, Empresas Privadas, IPSS destinadas à venda ou 

arrendamento e que obedeçam aos limites da área bruta, custo de construção e preços de venda 

fixados.” (Portaria nº828/88,29 de Dezembro cit in Castro,2004:52)
9
.  

                                                
8 Ver anexo VII a evolução de algumas políticas de habitação 
9 Tendo já sido previamente definida pela Portaria nº. 580/83 (PELARIGO, 2005) 
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Em 1997, passam a ser consideradas habitações a custos controlados as promovidas com o 

apoio estatal, com limites e valores estabelecidos, que sejam para realojamento de populações, 

estabelecendo limites de área bruta, custos de construção e preços de venda, com base nas 

respectivas RTHS, recomendações técnicas para habitação social (Pelarigo,2005). 

A habitação social, seja denominada habitação a custos controlados em contratos de 

desenvolvimento para habitação, municipal, cooperativa, para venda ou aluguer, traz sempre consigo 

o excesso de burocracia e funcionalismo, o distanciamento das  especificidades locais e comunitárias 

e, por vezes, das escolhas e opções de vida das populações (Serra,2002).  

 

3.2.2 Evolução da habitação social portuguesa 

Os primeiros bairros sociais foram construídos nos anos 20, sendo apenas inaugurados nos 

anos 30, devido ao início de industrialização portuguesa dos anos 30 e 40 e o êxodo das populações 

do campo para a cidade, apesar da tentativa de promoção da vida do campo por parte dos 

governantes. Esta construção continuou nas décadas de 50 e 60, em Lisboa e Porto, nomeadamente, 

Olivais
10

, Alvalade (Lisboa) e Viso (Porto). 

Nos anos 30 e 40 a aposta foi na construção, através do Programa das Casas Económicas 

(1933), em Lisboa e Porto, o Programa das Casas de Renda Económica de 1945 (para alojamento da 

classe média), a política fundiária de Duarte Pacheco de 1930 a 43 e o congelamento das rendas em 

1943, visto que a urbanização era crescente e a população que se mudava para as cidades era 

maioritariamente composta por operários empobrecidos. Foi igualmente lançado o Programa das 

Casas Desmontáveis, em 1938, que estabelece uma fase de transição no acesso às casas 

económicas. Havia muita necessidade de quantidade e qualidade de habitação, já que os fogos não 

chegavam para todos os habitantes e a sua qualidade, conforto, a disponibilidade de equipamentos e 

infra-estruturas eram discutíveis. 

 

Esta necessidade levou o sector privado da habitação à especulação fundiária e imobiliária. 

Esta “privatização” do sector habitacional conduz à construção clandestina, bairros que surgem a 

partir dos anos 60 com a massiva chegada de famílias do mundo rural às cidades e, dez anos mais 

tarde, das antigas colónias portuguesas, sem condições de aceder ao sector privado. 

 

A necessidade de regulação e de melhoria das condições de vida das populações era exigida 

e surge na década de 70 a primeira Lei de Solos, decretos sobre licenciamento urbanístico, plano de 

urbanização e planos para construção clandestina. Contudo, estas medidas não tiveram o sucesso 

pretendido, devido à forte presença de sectores privados na habitação, situação reforçada com a 

mudança de regime político e consequente chegada de população emigrante e imigrante, que estava 

nas antigas colónias.  

É contudo nos anos 70 que surgem diversos projectos no âmbito do Fundo Fomento à 

Habitação, como a promoção directa, a comparticipação das obras, a promoção cooperativa, o 

                                                
10 Ver anexo VIII o bairro dos Olivais 
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programa SAAL, a auto-construção, os empréstimos às câmaras municipais, a promoção privada, as 

casas pré-fabricadas pela Comissão para o Alojamento de Refugiados, e o PRID, Programa de 

Recuperação de Imóveis Degradados.  

O programa SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local) surgiu depois do 25 de Abril de 1974. 

O projecto juntou arquitectos, juristas, geógrafos, moradores de bairros degradados para o 

planeamento e construção de habitações em conjunto. Foi uma medida eficaz e elogiada, 

inclusivamente por outros países da Europa (Cannatàa e Fernandes,2003). Foi uma nova forma de 

conceber o espaço, que favorecia a participação activa popular e tinha como principal objectivo 

satisfazer as necessidades das populações, que se organizaram em comissões locais 

(Fernandes,2006)
11

. O programa SACHE, solidariedade e amizade, cooperativa de habitação 

económica, surge em 1976 e define-se como um grupo de amigos e vizinhos pertencentes à classe 

média-alta, com ideais e objectivos comuns, que concretizaram no terreno as suas ambições de vida 

colectiva, construindo as cooperativas de Aldoar, no Porto
12

. Este programa teve três fases, 

terminando a última já depois do ano 2000 e abrindo as habitações para outras classes sociais e fora 

já do grupo de amigos. 

 

Dez anos mais tarde, em 1984, foi criado o Instituto Nacional da Habitação para regular a 

habitação com interesse social com municípios, cooperativas de habitação e empresas privadas (em 

Contratos de Desenvolvimento de Habitação). Nesta altura foi também relevante o apoio de carácter 

humanitário da United States Agency for the International Development (US aid), que ajudou na 

resolução de algumas carências habitacionais vividas no pós-25 Abril (Bernardo,1999 cit in 

Coelho,2004). 

Apesar destas medidas e apoio, e devido à pressão demográfica nas cidades e à fraca 

intervenção pública existia, assim, nos anos 80, nas principais cidades, bairros dormitórios, 

clandestinos e mesmo bairros de lata, tanto nos centros como nos subúrbios que agora cresciam, 

para além do número elevado de famílias que praticavam alojamento partilhado ou sobrelotado. O 

número de famílias sem capacidade de aquisição ou arrendamento de habitação cresceu 

exponencialmente e excluiu todas estas pessoas do sector da habitação
13

, criando uma crise no 

modo de vida urbano (Bruto da Costa,1989), que foi reforçada desde esta altura, que não encontra 

solução aparente e que actualmente é sentida e afecta todos (Bruto da Costa,1989). 

Nos anos 90, a partir de 1993, surge o PER, Programa Especial de Realojamento, cujo 

objectivo era o fim das barracas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto até 2000, apoiando-se 

nos financiamentos europeus. Foi estimada a necessidade de 50 000 fogos, uma vez que foram 

contabilizadas 43 518 famílias e 146 000 pessoas a viver em barras. Apesar de ser um grande 

projecto, Portugal não tinha ainda experiência específica e o programa acabou por actuar nos efeitos 

                                                
11 Ver anexo IX 
12 Ver anexo X 
13 Só o número de migrantes africanos que chegaram das antigas colónias portuguesas para as cidades de Lisboa 

e Porto e respectivos subúrbios ascendeu ao meio milhão, caracterizando-se por ser população desalojada, pobre, 

em busca de melhores condições de vida (Silva e Bruto da Costa (coords.),1989) 
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e não nas causas dos problemas, e os esforços para evitar consequências sociais (segregação 

social, isolamento, desigualdades) não foram suficientes. Também não foi suficiente a construção de 

infra-estruturas, equipamentos e acessibilidades e foram quebrados laços de vizinhança e amizade, 

que constituíam uma solidariedade importante para a sobrevivência de algumas pessoas. Ao 

contrário do SAAL, o PER não recorreu à participação activa e não ouviu as necessidades das 

populações e, por outro lado, concentrou-se nas questões materiais e ignorou aspectos sociais.  

Outros programas iniciados nos anos 90, no âmbito do INH (Instituto Nacional de Habitação) 

e do IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), são por 

exemplo a promoção municipal para venda, para realojamento ou para arrendamento, a promoção 

cooperativa e a promoção por empresas privadas em contratos de desenvolvimento para a habitação; 

os programas SOLARH (solidariedade e apoio na recuperação de habitação), RECRIA, RECRIPH E 

REHABITA.  

 

 3.2.3 Mecanismos de promoção da habitação 

 As intervenções na área habitação podem ser do Estado, do Mercado ou da Comunidade 

(ou construção sem promotor). As intervenções do Estado têm como objectivo eliminar o factor lucro 

para promover a universalidade do direito à habitação, em situações de insolvência, habitação 

precária ou realojamento, baseadas no valor da equidade (Serra,2002).  

 As políticas de habitação seguidas por Portugal têm duas consequências: a classe média fica 

excluída destas políticas, ficando entregue a si própria na procura de habitação e aos créditos 

bancários;  e a classe mais baixa fica isolada, à parte das outras classes, uma vez que tem uma 

política, ela própria excludente, só para si. Esta habitação social, ou habitação de custos controlados, 

é muitas vezes promovida a partir dos CDHs, os contratos de desenvolvimento para habitação, seja a 

promoção do Estado/Autarquias, do Mercado ou da Comunidade. 

  A promoção pública pode ser directa ou indirecta. A promoção directa é realizada através 

de: 

 construção directa; 

 aquisição de alojamentos do sector privado; 

 apropriação pública de fogos devolutos pelo Estado ou autarquias. 

 

 Todos estes fogos são para posterior arrendamento ou propriedade da habitação. A opção 

entre o arrendamento ou a casa própria continua a ser uma questão debatida. Se a casa própria 

permite um maior desenvolvimento do sector da habitação e a expansão do investimento, também 

beneficiam os orçamentos familiares, devido à libertação de uma parte do rendimento total no 

pagamento global da casa, o que permite realizar outras despesas, para além de que o sistema de 

crédito comporta baixo risco. Outras razões apontam para a casa própria ser uma aspiração natural 

do indivíduo e criar uma independência das famílias. Contudo, sabemos que os créditos são 

geralmente longos e que o pagamento global da habitação que permite outras despesas é muito 

demorado. Para além disso, o baixo risco dos créditos tornou-se também discutível. Por último, 
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cientistas sociais afirmam que o que importa nos sentimentos positivos do indivíduo relativamente à 

habitação é o sentimento de apropriação, identidade pessoal e sentimento de pertença, o que não se 

relaciona necessariamente com posse da casa. 

 No arrendamento há sempre uma relação de dependência do inquilino, mas não exige uma 

contratualização de muito longa duração, gerando uma maior liberdade. Contudo é preciso que o 

Estado controle os processos especulativos que influenciam as rendas e garanta a qualidade das 

habitações (Serra,2002). Em Portugal, o parque habitacional de arrendamento é escasso e pouco 

controlado, pelo que as taxas de propriedade são elevadas. 

 

  A promoção indirecta é realizada por: 

 incentivo à promoção de alojamentos dos privados ou semipúblicos, através de: 

o subsídios à construção; 

o facilidades no acesso ao crédito; 

o benefícios fiscais; 

 

 regulação do mercado habitacional na produção e consumo através da criação de condições 

para a construção dos privados com o intuito da acessibilidade social (limitação de valores), 

através de: 

o promoção do arrendamento; 

o congelamento de rendas; 

o limitação de rendas e indexação da renda à inflação; 

o regulação dos despejos; 

o estabilização de contratos de arrendamento.  

 

 Algumas medidas de promoção indirecta podem ser orientadas para o consumo, como por 

exemplo: 

 o aumento da capacidade de solvência das famílias, através dos subsídios ao arrendamento 

e à aquisição de casa própria, como os créditos bonificados; 

 as facilidades fiscais na aquisição, como as amortizações; 

 apoiando a reabilitação de habitações e a auto-construção, através da cedência de terrenos 

ou comparticipando financeiramente (Serra,2002).  

  

 Outras medidas indirectas de promoção habitacional dizem respeito à descentralização de 

decisões para o poder local/autarquias e a definição de um quadro de urbanização e regras de 

urbanismo pelo Estado, que facilitam um contacto mais directo com as pessoas para assim responder 

melhor às suas necessidades (Clavel,2004).  

 Apesar da maior diversidade que permite, as políticas de promoção indirecta exigem, 

normalmente, uma capacidade mínima de solvência, e portanto afastam as populações mais 

carenciadas, para além de que não promove mecanismos que travem as actividades especulativas, 
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apenas artificializa os custos. Tem-se verificado ainda que os subsídios públicos facilitadores  têm 

sido aplicados em habitações de luxo, o que subverte por completo os objectivos iniciais.  

 A promoção pública de habitação tem sido muito irregular em Portugal, tendo relevância entre 

1977-84, onde foram construídos 5 mil unidades por ano, cerca de 15% do total da habitação, não 

excedendo a partir daí os 10%. Os mecanismos com maior relevância em Portugal são, sem dúvida, 

do sector privado. Sabemos que entre 1971-93, 2/3 da totalidade de fogos construídos pertencem à 

promoção privada. 

  

 A promoção cooperativa caracteriza-se por serem “sociedades sob a forma cooperativa que, 

com carácter permanente, constroem ou reparam edifícios” (Volume de 1993 das Estatísticas da 

Construção e Habitação cit in Serra,2002:146). O fraco apoio e reconhecimento do poder público 

durante o Estado Novo, conduziu as cooperativas de habitação a actuar de acordo com as regras de 

mercado. O 25 de Abril de 1974 quebrou este paradigma e foram reconhecidos os méritos e 

potencialidades do mecanismo, passando de 200 fogos em 1974 para 4 mil em 1993, cerca de 6% 

dos alojamentos. Contudo, continuam a existir muitos entraves à constituição das cooperativas, 

nomeadamente, devido à burocracia, aos fracos apoios do Estado, pouca liberdade de actuação e 

pouca diferença jurídica entre cooperativa e sociedades comerciais (Serra,2002). 

 O seguinte gráfico ajuda-nos a perceber as diferenças de volume de construção de acordo 

com os vários agentes. 

 Gráfico 1 – Habitações construídas segundo o tipo de agentes (1971-1993) 

 

Fonte: INE, Estatísticas Industriais; Estatísticas da Construção e da Habitação cit in Serra,2002:151 

 

 Podemos verificar, tal como já tinha sido referido, que quase 60% das habitações são de cariz 

privado e apenas 7% são promovidas pelo Estado ou Autarquias. Quase 30% pertence a outros 

organismos privados e apenas 3% a cooperativas e 0,30% a empresas públicas. Assim, o sector 
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particular (promoção particular, organismos privados e instituições privadas sem fins lucrativos) 

perfazem um total de 88% da promoção da habitação. 

 Outras questões que se têm colocado nos projectos de apoio às famílias na área da 

habitação é o tipo de ajuda. A discussão coloca-se entre o apoio à construção ou o apoio às 

famílias. No apoio à construção existem vantagens de baixar o custo do financiamento e da produção 

para ser acessível às populações com menos recursos, o que requer acompanhamento permanente 

e um trabalho social “caso a caso”. A ajuda às famílias é dada directamente para que possam adquirir 

ou alugar alojamento social comum (Clavel,2004), cujo objectivo é também não realizar mais 

construção de qualquer tipo de habitação social.  

 A questão talvez mais colocada é entre a opção mercado público ou mercado privado, uma 

vez que ainda questionamos se é mais eficiente o Estado e poder local recorrerem ao mercado 

privado para uma melhor satisfação das necessidades das populações, uma vez que o mercado 

privado tem formas e experiência de gestão mais eficazes e eficientes.  

  

 A auto-construção implica a participação activa dos respectivos moradores e foi durante 

muito tempo um mecanismo relevante de habitação no nosso país, apesar do fraco apoio e 

regulamentação estatal. Este mecanismo tem revestido formas de grande solidariedade e a 

capacidade de conseguir recursos e apoios de forma gratuita baseadas na entreajuda e 

conhecimentos de vizinhos e amigos. Fernando Casas defende que em Portugal existe uma 

construção auto-gerida (Casas,1986 cit in Serra,2002), baseada em indivíduos com empregos 

permanentes ou sazonais, tempo disponível depois do trabalho, famílias extensa ou cooperação entre 

vizinhança, poupança antecipada, importantes métodos de organização e tecnologias apropriadas. 

Existem também casos de auto-construção espontânea, como são exemplo as barracas e os bairros 

de lata. Devido ao fraco apoio estatal, não existem casos de auto-construção dirigida, visto que esta 

implica direcção de entidade pública. 

 

 A construção clandestina é a construção exercida sem autorização camarária, sendo por 

isso ilegal e informal. Estas habitações são regra geral precárias, sem condições de habitabilidade, 

normalmente, em espaços urbano-industriais. Estas populações, vendo-se sem condições de 

pertencer ao espaço urbano formal, optam por este tipo de construção, o que traduz a incapacidade 

do Estado de controlar não só o mercado imobiliário como o fenómeno da construção clandestina. 

Por outro lado, é sintoma do desenvolvimento do país, do tipo e formas de urbanização (Serra,2002). 

 

 3.2.4 Importância e organização da habitação 

 Na presente investigação, quando falamos de habitação e de habitação social falamos 

essencialmente de habitação no espaço urbano, ou seja, nas cidades. Podemos tentar definir a 

cidade como um espaço simultaneamente territorial e da população, ou seja, é um quadro físico com 

determinados objectos e é a unidade da vida colectiva que contem todas as relações que são 

estabelecidas (Grafmeyer,1994). A cidade caracteriza-se por ser um aglomerado urbano 
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(Grafmeyer,1994), um espaço de anonimato, embora seja um espaço privilegiado de troca e 

cooperação, permitido pela densidade populacional.  

Por oposição ao mundo rural, podemos caracterizar a cidade por ser um espaço onde 

predomina a heterogeneidade, o culto da moda e não do conservadorismo, o individualismo, a 

dependência de conhecimentos e meios devido à especialização de serviços e os comportamentos 

de consumo (Cabrita,1995). 

Não sendo um espaço de grande aprofundamento da temática das cidades é, contudo, 

importante referir que as cidades se formaram essencialmente a partir da industrialização crescente. 

Em Portugal, a urbanização e industrialização foram tardias, pelo que não existem taxas urbanas 

significativas, o que gerou a pequena dimensão dos espaços, e um maior crescimento da população 

activa urbana do que as taxas de concentração, uma vez que a urbanização se deu nas zonas rurais 

e a população não se concentrou como noutros países (Gama,1987 cit in Serra,2002), o que 

inviabiliza muitas medidas adoptadas noutros países onde houve forte desenraizamento devido ao 

êxodo rural e não se mantiveram tantas relações de vizinhança
14

. Gama fala de três tipos distintos de 

urbanização em Portugal: a metropolitana (Lisboa e Porto, até aos anos 70); a difusa nas regiões 

intermédias (norte, centro litoral e Algarve, após 1974);  e por concentração (nas zonas interiores, 

com o desenvolvimento das vias de comunicação) (Gama, 1993 cit in Serra,2002).  

 

A maior parte da habitação produzida está invariavelmente dependente das cidades e das 

características do espaço urbano e uma vez que a habitação envolve diversas vertentes da vida 

individual e social, o conceito de habitar depende também da perspectiva adoptada para a definição. 

Contudo, sabemos que ter uma morada é indispensável para todas as situações humanas, não sendo 

possível obter documentos identificativos, exercer direitos cívicos ou ter um emprego sem ter uma 

morada (Clavel,2004). 

De uma forma geral, a habitação é sempre um espaço de reprodução humana, na 

perspectiva de força de trabalho, e de reprodução de relações sociais e económicas, subjacente ao 

modelo de sociedade que vigora (Serra,2002). Numa perspectiva sociogeográfica, a habitação pode 

ser vista como a área física de contornos flexíveis onde existem relações de vizinhança, “locais-

abrigo” fixos ou móveis para as populações e ainda o espaço que o indivíduo delimitou, apropriou e 

deu contornos pessoais, espaço que o acompanha e o protege (Cabrita,1995). 

A habitação exerce diversas funções, entre as quais: 

 Abrigo; 

 Reprodução biofisiológica; 

 Espaço de lazer e de compensação de insatisfações (do trabalho, das relações 

sociais); 

 Espaço de segurança e privacidade; 

                                                
14 Se forem muito fortes, as relações de vizinhança podem mesmo substituir o Estado social, formando quase 

uma sociedade-providência, que assume as funções sociais do Estado. Naturalmente, estas nunca são exercidas 

com a mesma eficiência e, a longo prazo, o Estado “desliga-se” destas funções e penaliza o desenvolvimento das 

políticas sociais (B.Sousa Santos,1993 cit in Serra,2002). 
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 Espaço de exercício de liberdade e autonomia; 

 Espaço de posse, de apropriação de território; 

 Espaço de definição de status social; 

 Definição de posição e classe social; 

 Espaço onde o indivíduo desenvolve a sua interioridade e identidade pessoal e social 

(realização da imagem idealizada de si próprio); 

 Definição do estatuto jurídico de propriedade; 

 Espaço de organização da vida individual, familiar e social. 

(Cabrita, 1995; Serra,2002). 

  

 Apesar de não ser função, o espaço habitacional é igualmente um espaço de confirmação 

das desigualdades sociais, de difusão de ideologias, responsável pela divisão técnica e social do 

espaço (como as acessibilidades) e, de um modo geral, traduz a organização da vida social 

(Serra,2002), visto que é o espaço de desenvolvimento de actividades individuais ou em família, seja 

tarefas quotidianas domésticas, necessidades sanitárias, descansar e recuperar energias, 

alimentação, relações sociais, aprovisionamento de bens e consumo privado (Cabrita,1995). O 

mesmo autor refere a importância do indivíduo saber distinguir entre a privacidade do alojamento (e 

as actividades que aí devem ser desenvolvidas) da exterioridade da vizinhança (Cabrita,1995), pois 

existem por vezes famílias ou zonas residenciais onde esta privacidade não é explícita e as 

actividades privadas da família são partilhadas por todos. 

 Como já foi referido, é um espaço de desigualdades sociais, reforçado pela presença do 

sistema capitalista, uma vez que é um espaço de competição de agentes económicos e sociais pela 

obtenção dos melhores espaços, dos mais valorizados (Guerra, 2001 cit in Fernandes,2006). 

Como já foi referido, o espaço onde habitamos implica uma área onde estabelecemos 

relações de vizinhança e relações sociais. Alguns estudos confirmam que estas relações devem 

permitir aos indivíduos sentir e ter segurança física e psicológica, estabelecer relações comunitárias e 

de vizinhança, que permita a participação na vida colectiva e o desenvolvimento da identidade social, 

afirmar a sua autonomia e liberdade pela adequada apropriação do espaço e dos equipamentos, ter 

mobilidade geográfica e social mesmo que limitada à vizinhança, desempenhar as actividades da vida 

quotidiana, para satisfazer necessidades, para o consumo e afirmação da vida familiar e social 

(Cabrita,1995). 

Ainda relativamente à relação com o exterior, o mesmo autor refere a importante influência 

que existe da qualidade e satisfação com o alojamento na qualidade e satisfação dos espaços 

exteriores, podendo existir mais cuidado com os espaços exteriores pela qualidade da habitação ou, 

inversamente, a rejeição global do espaço tanto interno como externo (Cabrita,1995). Podemos 

afirmar ainda que a inserção da vida social na habitação influencia a inserção dos indivíduos e 

famílias na vida social. 
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 3.2.5 A habitação como dimensão da pobreza e exclusão social 

A exclusão social é observável por uma análise da configuração do espaço urbano e da 

divisão social do espaço, ou seja, as diferenças de bairros residenciais e de habitações entre 

classes e as funções e actividades económicas que existem em cada espaço (presença e tipo de 

actividade económica e serviços, necessidades de consumo, existência de lazer, de actividades 

culturais) (Clavel, 2004).  

A lógica de mercado livre que impera na questão da habitação tem óbvias influências nas 

populações mais pobres e também na questão da habitação social. Desde a industrialização que é 

preciso proporcionar às massas urbanas zonas de habitação qualificada com lógica de produção 

industrial, mas em vez desta aposta, a produção de habitação tem respondido antes a questões 

especulativas que têm como objectivo grandes lucros e investimento mínimo – o máximo de eficiência 

(Cannatà e Fernandes,2003).  

As populações que não podem responder às exigências do mercado livre ficam excluídas no 

acesso à habitação e, por outro lado, o poder central e local fica numa situação enfraquecida nas 

acções políticas que concebe para resolver uma necessidade social de todos: ter um tecto. Para além 

disso, e como em todo o sector da construção, a opção pela construção de habitação social tem 

muitas vezes factores de relançamento da economia e mecanismos de estabilização, mais do que 

argumentos de cariz social (Serra,2002). 

Mas não é só a construção o único agente envolvido no processo habitacional. Em todo este 

processo estão envolvidas as empresas de construção, mas também os agentes fundiários, 

imobiliários e financeiros (bancos, outras empresas), que têm interesses próprios e, naturalmente, 

procurando satisfazer as suas necessidades e objectivos. 

 

Para além da influência de todos os agentes, no preço final de qualquer habitação estão 

incorporados os custos de produção, os custos do solo e o lucro (Serra,2002). Na construção de 

bairros de habitação social, o lucro nunca terá sido um dos objectivos e a estratégia procurada foi 

desde sempre encontrar apoios vários que minimizassem a especulação nos restantes custos. 

Logo de início, a escolha do espaço, passou muitas vezes por terrenos que foram já 

anteriormente rendibilizados com outras actividades e tornando-se por isso menos dispendiosos e 

geralmente isolados (Clavel,2004). Os preços do solo variam com: 

 o uso final do solo;  

 a divisão do espaço urbano em zonas (zona industrial, comercial, residencial);  

 a criação de novos usos do solo, pois é alvo de especulação financeira e por isso de 

aumento dos preços (um terreno agrícola que passe a zona residencial é valorizado);  

 factores externos infra-estruturais e regulamentares, como a acessibilidade (estradas, 

transportes públicos), proximidade de equipamentos e serviços, proximidade de 

actividades económicas (fábricas, serviços).  
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 Um único factor pode influenciar a alteração do valor do solo, seja a proximidade de serviços 

ou uma zona residencial de luxo que o aumente, ou a proximidade de uma auto-estrada, uma fábrica 

ou um bairro social de população mais pobre que o diminua (Clavel,2004). Facilmente se depreende 

duas situações: é criada uma hierarquia de preços do solo e caberá à construção de habitações 

sociais os solos menos valorizados nessa hierarquia, pois o seu objectivo principal não é o lucro. 

Outras duas consequências são relevantes, como o impacto sobre os orçamentos familiares, uma vez 

que terão de compensar o isolamento com custos de transportes; e o facto do custo do solo estar 

incorporado no preço da habitação, inviabiliza projectos de auto-construção e promoção por 

administração directa. Por outro lado, este preço do solo dificulta do mesmo modo a acção pública do 

Estado, aumentando a possibilidade de existirem expropriações e reivindicação de direitos de 

preferência por parte do poder central, dificultando a relação do agente fundiário com as empresas de 

construção e com o capital em geral. 

Numa lógica onde reina o capital, as populações excluídas que ocuparão estas habitações 

estão excluídas também do mercado fundiário e portanto “ (...) não têm nenhum poder para escolher 

a sua habitação nem a sua localização.” (Clavel,2004:61). 

 

Tendo em conta que neste tipo de habitação há muitos apoios financeiros e materiais, os 

custos de construção são tendencialmente mais baixos (comparando com outros bairros 

residenciais), visto que os materiais e opções de construção são mais baratos e de menor qualidade. 

Este tipo de opções passam por todos os materiais de construção, tamanho de casas, divisões, que 

traduzem uma menor qualidade habitacional. Estas são acompanhadas de fragilidades de 

ordenamento do território e de características arquitectónicas e sociais deficitárias ou inestéticas. 

Esta qualidade inferior é factor de exclusão social e o aspecto físico dos bairros sociais contribuem 

para a estigmatização das populações  (Clavel,2004).  

Apesar das habitações estarem preparadas com equipamentos fixos (banho, água, 

electricidade), as famílias por vezes não suportam as despesas referentes a conforto e equipamentos 

de habitação, porque o rendimento não lhes permite ou porque não direccionam rendimento para 

essas despesas. Para além da degradação interna e externa dos edifícios, as ruas estão muitas 

vezes inacabadas, com buracos e faltam os equipamentos sociais e outras infra-estruturas. Faltam 

equipamentos para crianças e jovens, como creches, jardins-de-infância, escola, actividades de 

tempos livres e desportivas, para idosos, centros de dia e lares, equipamentos e infra-estruturas na 

área da saúde, como posto de socorros, centros de saúde, hospitais. Simultaneamente, há escassez 

de espaços verdes, espaços de lazer e de sociabilidade, gerando uma monofuncionalidade 

residencial do espaço, visto que o fraco ordenamento do território planeou apenas habitações. 

 

As habitações são muitas vezes sobrelotadas, o que reproduz falta de privacidade, de 

espaços comuns familiares, espaços para as crianças estudarem, etc. As habitações não são, na 

generalidade, construídas tendo em conta as características sócio-económicas das famílias. O caso 

inverso pode acontecer, como no caso dos idosos, em que a lotação é fraca, não significando essa 
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situação menor exclusão, uma vez que existe isolamento e solidão, com pouco acesso a 

determinadas necessidades e fracas relações sociais. 

O próprio bairro encontra-se isolado do resto da cidade ou do subúrbio, uma vez que não 

existem neste equipamentos nem actividades que levem população não-moradora a deslocar-se ao 

bairro e, por outro lado, as acessibilidades são escassas, nomeadamente estradas e transportes. 

Tudo isto isola o local, vivendo um dia-a-dia em si mesmo, com pouco contacto com o exterior. Por 

isto, a realidade do bairro é, para muitas pessoas, a única realidade que existe, pelo que a 

identificação social e as representações sociais se formam a partir daqui. 

 

Existem muitas vezes nestas zonas residenciais relações de vizinhança fortes com sistemas 

de cooperação e entreajuda (Bruto da Costa et al,1985), principalmente quando, em situações de 

realojamento, são respeitadas as antigas relações de amizade e vizinhança. Quando estas relações 

não são reproduzidas (característica de realojamentos antigos) cria-se o “mau ambiente de bairro” e, 

se existirem diferentes moradores que não têm hábitos semelhantes, a adaptação e integração 

podem ser bastante difíceis (Bruto da Costa et al,1985). Também os hábitos que existiam antes nas 

populações, em bairros de barracas ou outros, são transportados para as novas habitações, como 

estender a roupa em cordas na rua, cozinhar nas varandas, produzir hortas em apartamentos, que 

podem criar tensões entre vizinhos e traduzir uma imagem negativa do bairro.  

Uma função social importante em zonas de habitação social são as comissões de moradores 

e as associações recreativas e desportivas, que muitas vezes são responsáveis pela dinamização 

das únicas actividades e espaços de recreio e convívio disponíveis.  

Quando existem estas características, não podemos falar de um acesso às várias dimensões 

da vida, como a saúde, a educação, as várias instituições necessárias ao desenvolvimento da 

integração social
15

 e, portanto, não podemos verificar uma plena integração social.  

 

Características da população moradora 

A principal característica das famílias de áreas urbanas degradadas é, naturalmente, a 

presença de características económicas e financeiras que não lhes permitem obter ou arrendar 

habitação conforme os preços do mercado. Mas outras características existem que saem do foro 

económico. Um estudo da década de 80 em Lisboa, Porto e Setúbal revelou que estas famílias vivem 

grandes dificuldades de integração social e económica. Para além disso, a formação escolar e 

profissional é escassa, pelo que obtém trabalhos precários de baixos salários, vivendo situações de 

desemprego. Os fracos rendimentos não lhes permitem aceder a grande parte de bens e serviços, 

bem como sustentar as despesas de habitação como renda, água, luz (Bruto da Costa,1989). 

O mesmo estudo refere que as populações destas áreas revelam uma indiferença face aos 

problemas do local onde habitam por variadas razões: esses não são os maiores problemas que 

enfrentam, não têm expectativas de mudança, ou mesmo porque não sabem como mudar e não 

sentem que exista ajuda pública para esta mudança. Toda a situação de estigmatização existe 

                                                
15 Cf. Capítulo 4.2 Pobreza e Exclusão Social 
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actualmente num estado tão avançado, que não existe reivindicação formal para a melhoria das 

condições de vida e, por outro lado, as populações de bairros não degradados não vêem a existência 

de uma solução, persistindo o problema. 

Os círculos de pobreza em que estas famílias vivem são outra característica relevante, já 

que em muitos casos os pais destes indivíduos já eram pobres, funcionando a pobreza como herança 

social (Bruto da Costa,1989). 

 

 Consequências sociais: estigmatização e marginalização sociais 

A diferenciação social do espaço urbano divide os indivíduos entre classes sociais, 

participando na definição do seu estatuto e posição sociais. A habitação, como já foi referido 

anteriormente é, para além das outras funções, a definição do status social, portanto, as classes mais 

pobres, que têm as habitações nas zonas mais baratas e menos desejadas das cidades, têm o menor 

estatuto social. 

As questões relacionadas com as opções de construção e dos solos geram formas de 

segregação socioespacial, ou seja, o espaço é isolado do resto da cidade, os estatutos socio-

económicos são claramente separados e a visão negativa existente do espaço provoca a  

estigmatização pelas pessoas fora do bairro. Para além disso, falamos de bairros muitas vezes 

uniformes, ou seja, facilmente identificáveis como bairros sociais. A homogeneidade interna, 

provocada pela arquitectura socio-económica, conjugada com a heterogeneidade de outros espaços 

da cidade conduzem à espacialização da pobreza (Augusto,2000 cit in Castro,2004) e à 

categorização das populações moradoras. A segregação socioespacial participa na formação de “um 

terceiro mundo interno” (Santos,1993 cit in Sebastião,1998:32), como se fosse um país à parte dentro 

do país desenvolvido e, na maior parte das vezes, relativamente escondido.  

 

O Sociólogo Gilbert Clavel explica esta separação dos indivíduos em duas vertentes: é 

socioeconómica e simbólica. A habitação social revela a posição económica do indivíduo na 

estrutura que existe, mas também traduz o estatuto social, as diferenciações sociais, as relações 

sociais estabelecidas e a posição marginalizada dos indivíduos perante os outros estatutos. 

Metaforicamente, é como se ao vender a habitação, vende um determinado estatuto social, que é 

diferente se habita no centro da cidade ou na periferia, de acordo com o tipo de habitação, com a 

proximidade de determinadas actividades socialmente (des)prestigiantes, com as escolas próximas 

para os filhos frequentarem, os espaços comerciais, etc. Um dos indícios de exclusão social é assim 

o habitat e as condições de alojamento (Clavel, 2004). 

 

Tudo isto contribui para a estigmatização social, marginalidade e a guetização das zonas, 

que são vistas como zonas de exclusão social. Se não existe acesso aos sistemas sociais básicos e 

se existe uma separação de cidadãos, então estes são espaços de promoção da exclusão social, que 

não só não resolvem os problemas das famílias, como podem promover a exclusão social em 

domínios onde não existia. Contudo, não podemos afirmar que bairro de habitação social é sinónimo 
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de exclusão social e sabemos que a visão que existe nos outros cidadãos ou mesmo na comunicação 

social é uma visão negativa, que define por si só, muitas vezes, o estatuto social do indivíduo, mesmo 

sem ter qualquer conhecimento sobre os restantes domínios da sua vida. 

Se a zona habitacional é o espaço onde o indivíduo desenvolve a sua interioridade e 

identidade pessoal e social, esta estigmatização vai influenciar a formação das identidades 

pessoais, sociais e representações sociais dos indivíduos. A identidade
16

 resulta sempre da posição 

social, pois faz-se no contexto de quadros e representações sociais que produzem efeitos sociais 

reais, e a exclusão, representações sociais sobre os moradores de bairro social e a própria acção das 

instituições sociais podem conduzir à formação de identidades negativas. Assim, estes indivíduos 

podem adoptar uma posição de aceitação das diferenças, do status, da exclusão e valorização dos 

critérios de distinção de classes, assumindo uma passividade em relação à mudança ou de 

tentativas marginais de mudança e interiorizando o estatuto inferior, fazendo a partir deste as 

percepções sobre as suas próprias capacidades. Os indivíduos não participam nas opções 

habitacionais nem na construção, tendo um papel passivo de beneficiário, o que desenvolve a 

estratégia e a identidade assistencialista. Por outro lado, podem assumir um evitamento, fechando-se 

sobre a esfera familiar e criando estratégias individuais de identidade ou ainda contrariar a avaliação 

que é feita sobre si, conduzindo esta avaliação negativa para os outros grupos sociais, aceitando e 

valorizando a sua situação de excluído, formando uma continuidade da imagem do bairro para a 

imagem pessoal (Paugam, 1981 cit in Fernandes,1991).  

 

Esta identidade pessoal e social é o que faz sobreviver a estigmatização social, pois se esta 

não é mais do que determinadas categorias sociais considerarem como desviantes dos padrões 

dominantes determinados comportamentos, estes cidadãos adoptarem essa identidade significa que 

toda a sociedade aceita e ainda reforça o problema, principalmente se estas identidades individuais 

passarem a constituir identidades grupais, que identifica todo o grupo e contextualiza todas as suas 

actividades e relações sociais. Se a estigmatização, marginalização e segregação sociais existem e 

se mantêm, então nasce uma apatia política e social e uma passividade, já referida, que exclui os 

cidadãos e não permite a adopção de perspectivas de mudança.  

A diferença está no conflito, ou seja, há grupos sociais marginalizados que optam pelo conflito 

e pela formação de movimentos sociais que pretendem a mudança e há grupos que vivem estas 

representações sociais e não buscam o conflito. Muitas vezes, coloca-se também o problema deste 

conflito não ser também dentro do que a sociedade considera normal e ser ele próprio considerado 

desviante.  

 

                                                
16 A identidade pode ser definida como “uma construção social que decorre da representação e que é forjada a 

partir de um contexto social” (Cuche, s/data cit in Fernandes,2006:12). É definida também pelas relações sociais 

que o indivíduo estabelece.  
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A falta de identificação com o espaço habitacional conduz não só à formação de identidades 

negativas, como à não apropriação do espaço
17

 e à inexistência do sentimento de posse, funções 

importantes da habitação. Se não sentimos que o espaço é nosso e a vivência que existe nele não é 

positiva, não existem esforços de manutenção dos equipamentos, infra-estruturas e das relações 

sociais, assim como de promoção do espaço, de vontade de participação em actividades ou 

capacidade de iniciativa para a mudança. Os sentimentos negativos associados levam muitas vezes 

ao contrário, como seja, a negligência do espaço ou mesmo o uso negativo do espaço público, como 

o vandalismo (Bruto da Costa,2007; Fernandes,1991; Fernandes,2006). O seguinte esquema 

desenvolve esta questão da participação, identidade e relações sociais: 

 

Esquema 2 – Identidade, participação e sociabilidades no espaço 

 

Participação 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Identidades          Sociabilidades 

 

Fonte: Adaptado de Augusto, s/data cit in Santos,2004:90 

 

O que o esquema nos indica é a relação de dependência que existe entre estes três 

aspectos. Só participamos no espaço ou na actividade se nos sentirmos identificados com ela e, do 

mesmo modo, só nos sentimos identificados se participarmos. Por outra perspectiva, se não existem 

esta identidade e participação, não podem existir iniciativas colectivas e relações sociais fortalecidas, 

ao mesmo tempo que se estas sociabilidades não fizerem parte da vivência do espaço, não existe 

vontade e iniciativa de participação.  

A visão negativa da zona habitacional e todas as problemáticas acima descritas geram 

também um sentimento de insegurança e imprevisibilidade que, mesmo que o indivíduo não 

desenvolva uma identidade social de excluído, condiciona toda a sua capacidade de agir, até porque 

uma das funções da habitação é ser um espaço de segurança, protecção e privacidade e igualmente 

de exercício de liberdade e autonomia (Sebastião,1998). 

                                                
17 Como apropriação do espaço entendemos práticas através das quais o indivíduo mostra que se relaciona e 

tem uma ligação positiva com aquele espaço, pelo que o espaço tem valor para o indivíduo. É a partir desta 

apropriação que as características do espaço se formam, visto que este é sempre socialmente construído e a 

estrutura espacial é sempre o reflexo da estrutura social (Castro,2004). 
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4.O Estudo Empírico: apresentação e tratamento de dados  

 4.1 O concelho do Barreiro 

 O concelho do Barreiro é onde se situa o bairro em estudo. O concelho situa-se no distrito de 

Setúbal, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo de acordo com os censos de 2001, 79 012 

habitantes residentes. É constituído por oito freguesias (Alto do Seixalinho, Barreiro, Verderena, 

Coina, Lavradio, Santo André, Santo António da Charneca e Palhais)
18

 e como referências 

importantes consideramos o seu terminal rodo-ferroviário e a forte presença de indústrias, muitas já 

encerradas, que originaram os bairros operários, habitações produzidas pelas próprias industrias para 

os seus trabalhadores (como é exemplo a CUF). O encerramento de muitas empresas originou 

problemas de desemprego, agravado por ser população pouco qualificada. A Quimigal foi sempre um 

marco na história do Barreiro, principalmente como transformadora das indústrias do concelho. Existe 

actualmente um Projecto de Reabilitação da Quimiparque, que permite o desenvolvimento não só 

daquela zona degradada, como de todo o Barreiro.  

 O Barreiro é um concelho com as características de região metropolitana de Lisboa, para 

onde as populações se dirigiram para trabalhar nas fábricas, caracterizando-se muita população por 

ser operária, ex-operária ou descendentes de operários fabris, apresentando necessidades sociais 

várias. Actualmente, as actividades económicas mais desenvolvidas são as imobiliárias e de 

construção, as actividades financeiras e serviços, turismo e lazer, agro-indústrias, indústria 

automóvel, transportes e comunicações. O concelho enfrenta dificuldades devido à crise da indústria 

e ao desemprego por esta gerado e o aumento de acessibilidades noutros concelhos (por exemplo, a 

ligação ferroviária Pinhal Novo/Pragal) diminuíram as potencialidades de desenvolvimento do 

concelho do Barreiro. Aliado a estas questões estão a mobilidade e novas acessibilidades, que 

permitem trabalhar longe, tornando o Barreiro tipicamente uma “cidade dormitório”. O concelho 

tornou-se pouco atractivo, pelo que se deram algumas correntes migratórias para outros pontos do 

distrito e do país, em busca de postos de trabalho e qualidade de vida (não deixando de ser mais 

populoso que a média do país). 

 A população acompanha os processos nacionais e está em processo de envelhecimento, 

apesar de ser relativamente mais jovem e mais populoso do que no resto do país. O concelho do 

Barreiro apresenta então uma percentagem de 73% de população acima dos 25 anos, sendo a 

categoria de 65 ou mais anos a maior percentagem de população, tendo visto um aumento de cerca 

de 28% de 1991 para 2001. O índice de dependência de idosos aumentou 6% de 1991 para 2001, 

pelo que em 2001 por cada 100 adultos existem 22 idosos. Na freguesia do Alto do Seixalinho, local 

de estudo, existe o maior índice de dependência de idosos do concelho. A população idosa é 

maioritariamente feminina (57%), contudo a taxa de crescimento da população varia consoante a 

freguesia (Verderena, Alto do Seixalinho, Coina e Barreiro têm uma taxa de crescimento negativa dos 

0 aos 64 anos). 

 A densidade populacional tem diminuído nalgumas freguesias, como no Barreiro, Coina, 

Verderena e Alto do Seixalinho e aumentado noutras, como Lavradio, Santo António da Charneca e 

                                                
18 Ver anexo XI com localização do concelho e freguesias 
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Palhais. A freguesia do Alto do Seixalinho é a freguesia mais populosa do concelho, seguida de 

Lavradio e Verderena e as freguesias de Palhais, Coina e Barreiro são as menos populosas. 

 Também como no resto do país houve no Barreiro, nos últimos anos, um incremento de 

habitação própria e a taxa de cobertura de electricidade, águas, esgotos e infra-estruturas básicas é 

quase total, sendo um concelho marcadamente urbano. 

 

 Relativamente à tipologia de famílias, o concelho do Barreiro apresenta: 

 17,6% de famílias com 1 pessoa; 

 31,8% de famílias com 2 pessoas; 

 28,6% de famílias com 3 pessoas; 

 16,8% de famílias com 4 pessoas; 

 5% de famílias com 5 ou mais pessoas. 

 

 Assim, e de acordo com o que se passa com os restantes concelhos da AML, a maioria das 

famílias são famílias com poucos filhos (monoparentais ou casal com um filho) e pessoas idosas 

isoladas (os idosos são cerca de metade das famílias com um só elemento).  

 É importante referir a elevada percentagem de famílias monoparentais no total das famílias, 

devido ao aumento de modos de vida urbanos, nem sempre traduzindo formas de vulnerabilidade 

económica. Contudo, muitos casos são de pobreza e exclusão social, famílias com rendimentos 

baixos e precariedade laboral.  

 Os casos de pobreza e exclusão social são vários e revestem diversas formas, pelo que os 

apoios sociais são também vários, materiais, não materiais, adequados às diversas realidades
19

, 

existindo a opinião dos moradores de que as respostas sociais são insuficientes. É importante o papel 

da Rede Social para um maior desenvolvimento da acção social e das parcerias e cooperação entre 

instituições, que permitam uma resposta mais eficiente e equitativa das questões sociais. As 

respostas sociais têm de ser necessariamente planeadas e participadas (www.cm-barreiro.pt; 

Diagnóstico Social do Barreiro, www.cm-barreiro.pt).  

 

4.2 O Bairro Alves Redol
20

 

 O Bairro Alves Redol é o local de estudo da presente investigação, onde foram aplicados o 

guião de observação e realizadas as entrevistas. É um bairro de habitação social, de iniciativa 

camarária com comparticipação do Estado para o estudo e construção, sendo esta ajuda de um 

milhão de escudos. Foram obtidos, como empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, os restantes 

800.000$. Situa-se na freguesia do Alto do Seixalinho, surgindo como Bairro Eng.º José Frederico 

Ulrich ou “Bairro das 100 casas”. Foi construído na década de 40 e tem actualmente 92 fogos.  

 As moradias são geminadas, têm 2 ou 3 compartimentos e uma superfície de terreno de 

220m
2
. Os custos de construção no projecto variavam consoante o número de compartimentos e o 

                                                
19 Ver no anexo XII as diversas instituições presentes no concelho do Barreiro 
20 Ver fotografias do Bairro em anexo XIII 
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tipo A ou B, com 2 quartos. Por exemplo, uma moradia com 2 compartimento de tipo A custava 

4.200$ e com 2 compartimento de tipo B custava 4.600$. Com 3 compartimentos rondava os 6.500$ 

e com 4 compartimentos os 8.000$. 

 O primeiro projecto (de 21.08.1940, do Engº António Maria Neves de Carvalho) tinha duas 

soluções: habitações com logradouro (terreno contíguo a uma habitação para agricultura ou outras 

actividades) à frente e habitações para a frente da via pública com logradouro atrás. O objectivo era 

que as famílias, nestes logradouros, com 10 a 15 metros, cultivassem produtos agrícolas. Em muitas 

habitações, estes cultivos mantêm-se, noutras foram aproveitados para garagens ou arrumações. 

 Numa primeira fase de construção, em Outubro de 1949, foram concluídas 68 moradias, 44 

com 2 quartos e um custo de 14.850$ cada, e 24 com 3 quartos e 19.950$ cada. Em 1950, terminou 

a segunda fase de construção, com a construção de mais 32 moradias. As rendas foram propostas 

pela Câmara Municipal do Barreiro e aprovadas pelo Ministério das Finanças, sendo entre 120$ a 

150$
21

. 

 Neste momento o número de casas, consoante o tipo de habitações, é o seguinte: 

 Tabela 3 - Tipos de habitação 

Tipo Quantidade 

T2 35 

T3 54 

Devolutas 3 

Total  92 

 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 

  

4.3 A população do Bairro Alves Redol   

 De acordo com alguns dados recolhidos pelos técnicos da Divisão de Acção Social da 

Câmara Municipal do Barreiro em 2007, apresentamos graficamente uma simples caracterização das 

famílias do bairro Alves Redol. 

 No bairro em estudo, em 92 famílias, 24 dos titulares do direito à habitação têm entre os 61 e 

os 70. A idade dos titulares do direito à habitação pode verificar-se no seguinte gráfico: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 
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Gráfico 2 – Idade dos titulares do direito à habitação  

 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 

 

 A maior parte dos titulares do direito à habitação tem mais de 61 anos, sendo a categoria de 

61 aos 70 as idades em maior número. Existe um elevado número de indivíduos com mais de 80 e 

também entre os 70 e os 80 anos. Estas idades mostram o envelhecimento do bairro, 

correspondendo muitas vezes a indivíduos reformados e isolados. 

 A maior parte dos moradores estão então reformados, pelo que em 92 famílias, 56 titulares do 

direito à habitação estão já reformados. A situação profissional dos titulares do direito à habitação 

observa-se na seguinte tabela: 

 

Tabela 4 - Situação profissional dos titulares do direito à habitação 

Situação profissional  

Empregado 20 

Desempregado 3 

Reformado 56 

A receber RSI 7 

Outras Pensões 1 

Sem dados do agregado ou devolutas 5 

Total  92 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 
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 Das 92 famílias, 56 titulares do direito à habitação estão reformados e 20 estão empregados. 

Das outras categorias, aquela que tem maior expressão, são as famílias a receber rendimento social 

de inserção (7 famílias), que correspondem a cerca de 7,6% das famílias.  

 Sabendo que os idosos reformados são uma categoria social empobrecida e em exclusão e 

que os beneficiários do rendimento social de inserção são famílias com necessidades, podemos 

concluir que os rendimentos dos agregados familiares serão baixos. 

  

 Contudo, verificamos no seguinte gráfico, com maior exactidão, os rendimentos dos 

agregados familiares: 

 

Gráfico 3 – Rendimento dos agregados familiares  

 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 

  

 

 Naturalmente, estes dados não são conclusivos nem exactos, uma vez que sobre 29 famílias 

(quase 32%) não existem dados. 

 Das 63 famílias que forneceram os seus dados, 32 famílias têm um rendimento total inferior a 

€500, o que evidencia o empobrecimento das famílias do Bairro Alves Redol.  

 

 Relativamente ao tipo de família, verificamos que a maior parte das famílias são 

monoparentais, logo seguidas de famílias isoladas. A tabela seguinta apresenta estes números: 
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Tabela 5 - Tipo de família  

Tipos de família  

Isolada 21 

Nuclear com filhos 14 

Nuclear sem filhos 10 

Alargada 17 

Monoparental 25 

Sem dados do agregado ou devolutas 5 

Total  92 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 

 

 Assim, verifica-se que a maioria das família são compostas por mãe ou pai e filhos ou apenas 

por uma pessoa, correspondendo a muitos reformados acima referidos.  

 

 O gráfico seguinte apresenta a escolaridade dos titulares do direito à habitação: 

  

 Gráfico 5 – Escolaridade dos titulares do direito à habitação 

 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2008) Bairro Alves Redol, material não publicado 

 

 A maior parte dos representantes das famílias tem, assim, o ensino primário completo (47 

titulares do direito à habitação) ou são analfabetos (15 titulares do direito à habitação), 

caracterizando-se por uma muito baixa escolaridade. Existe também um grande número de indivíduos 

(18) que não quiseram fornecer os dados.  
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4.4 A observação no Bairro Alves Redol: diário de campo 

 Através da técnica da observação verificamos diferentes dinâmicas no Bairro Alves Redol, 

consoante: 

 A rua do bairro;  

 O momento do dia, verificando-se diferenças da manhã para a tarde e, principalmente, para o 

final da tarde. 

 

 Existem diversas ruas no Bairro Alves Redol
22

, distinguindo-se: 

 Uma primeira rua com as habitações do nº1 ao nº12,  

 Uma segunda rua com habitações do nº21 ao nº 28, 

 Uma terceira rua com habitações do nº29 ao nº 40, 

 Uma quarta rua com habitações do nº41 ao nº48, 

 Duas últimas ruas viradas uma para a outra com habitações do nº49 ao nº100. 

 

 As habitações do nº13 ao nº20 foram demolidas, devido a um incêndio que ocorreu. Os 

blocos habitacionais das primeiras quatro ruas estão virados para o centro e as duas últimas ruas 

estão viradas para o interior do próprio bairro. Esta observação é importante, visto que se verifica 

uma diferença social entre a rua mais antiga do bairro, com os moradores mais antigos, das ruas do 

fim do bairro, com moradores mais recentes. Apresenta-se de seguida o diário de campo. 

                                                
22 Ver mapa do Bairro Alves Redol no anexo X 
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4.4.1 Diário de Campo: observação no Bairro Alves Redol 

 

Dimensões Objectivos de observação                                                                     Observações 

Social - Observar as relações sociais estabelecidas entre os membros do agregado 

familiar 

 

- Observar as relações de amizade e vizinhança estabelecidas na zona 

habitacional 

 

- Observar as actividades realizadas entre amigos e vizinhos 

- Observado em cada família e registado na altura da 

entrevista. 

 

- Foram observadas relações de amizade entre crianças 

que brincavam na rua nas entradas das casas e entre 

moradoras de etnia cigana que estavam juntas na rua a 

passar as tardes, a estender e lavar roupa. 

- Foram observadas relações de vizinhança na zona do 

bairro mais recente, a partir da tarde, estando alguns 

vizinhos à conversa na rua, com as portas de casa 

abertas, ao mesmo tempo que foram observados vizinhos 

com as portas de casa e janelas todas fechadas, que 

passavam sem cumprimentar a vizinhança.   

- Na zona mais antiga do bairro, as casas estão fechadas, 

e os vizinhos passam (principalmente de manhã), 

passando e cumprimentando-se. 

Económico - Observar a quantidade e o tipo de actividades económicas presentes na zona 

habitacional 

 

- Observar a proximidade de actividades económicas que permitam a aquisição 

de bens e serviços (alimentação, médico, atm) 

 

- Actividades económicas dentro do bairro: uma venda 

informal na rua de produtos agrícolas; 

- Não existem outras actividades económicas dentro do 

bairro, contudo imediatamente a seguir ao bairro (do outro 

lado da estrada) existem todos serviços e actividades 

económicas necessários; 
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 - Não existem actividades de aquisição de bens e serviços 

dentro do bairro, mas existe grande proximidade com 

estas actividades. 

Institucional - Observar a proximidade/acesso físico a instituições: centro de emprego, 

escola, centro de saúde/hospital, polícia, biblioteca, cinema, instituições de 

apoio cívico/social (loja do cidadão), associações culturais, acesso a internet 

 

 

 

 

- As instituições que existem dentro do bairro são: uma 

escola primária e uma antiga comissão de moradores (que 

realiza algumas actividades); 

- Estão próximos do bairro: outras escolas, centro de 

saúde, igreja, pavilhão da junta de freguesia (que realiza 

actividades desportivas e culturais para crianças e idosos), 

instituições de apoio cívico; 

- Estão afastados do bairro: centro de emprego, hospital, 

polícia, biblioteca e locais de estudo, cinema e outras 

associações culturais, instituições sociais, acesso a 

internet 

Territorial - Verificar a proximidade da zona habitacional com o “centro da cidade” 

 

- Verificar a proximidade a acessibilidades da malha urbana: estradas, paragens 

de transportes públicos, táxis 

 

 

 

- Observar as condições das habitações: existência e bom funcionamento de 

água canalizada, rede de esgotos, gás e energia eléctrica; condição geral de 

- O bairro é bastante próximo com o centro da cidade - 

imediatamente a seguir (do outro lado da estrada); 

- As acessibilidades que estão dentro do bairro: uma 

paragem de autocarro; 

- As acessibilidades muito próximas do bairro: estradas, 

táxis 

 

- Condições das habitações: bom funcionamento de água 

canalizada
23

, rede de esgotos, gás e energia eléctrica; 

                                                
23 Foram referidos alguns problemas de canalizações pelos entrevistados e conversas informais na rua, mas não foi possível observar esta questão. 
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casas-de-banho, cozinhas, e quartos; diferença entre espaços comuns e 

espaços privados, ocupação das casas (nº de pessoas) 

 

 

 

 

 

 

 

- Observar o estado geral das habitações: condição geral dos prédios 

habitacionais, características arquitectónicas e de construção (em altura), 

salubridade e manutenção,  

 

 

 

 

 

 

 

- Observar a quantidade e tipo de equipamentos e infra-estruturas (espaços 

verdes, equipamentos desportivos e sociais, serviços públicos, recolha de lixo) 

 

 

 

 

casas-de-banho de muito pequena dimensão, cozinhas 

abertas e muito pequenas e quartos muito pequenos, 

alguns sem porta; espaços de muito pequena dimensão e 

com grande proximidade (não existe corredores, espaços 

vazios), não permitindo uma real diferença entre espaços 

comuns e privados (não existe sala de estar, é a própria 

entrada da casa); não existe sobreocupação na maior 

parte das casas. 

 

- Os prédios estão degradados, as fachadas das 

habitações revelam intervenções de pinturas que se 

encontram em degradação, como por exemplo 

descascamento (aumentando gradualmente com a 

aproximação das últimas ruas do bairro) 

- As moradias são de R/c e 1ºandar, sendo baixas, com 

um interior de muito pequena dimensão, mas com quintais 

grandes. 

- A manutenção e salubridade são fracas. 

 

- Cada habitação tem um jardim, mas maior parte deles 

não estão plantados nem arranjados. 

- O único equipamento desportivo é um pavilhão da junta 

antigo (não conhecemos o interior). 

- A comissão de moradores é um edifício com capacidade 

para realização de várias actividades com espaço 
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- Observar as condições dos espaços comuns 

 

 

suficiente. 

- O bairro tem um caixote do lixo e há presença de 

varredores de ruas, pelo que está limpo. 

 

- Os espaços comuns estão limpos. 

- Nos espaços comuns existem apenas algumas crianças 

a brincar na rua. 

- Existe um descampado que corresponde aos antigos 

quintais que foram retirados a algumas casas onde alguns 

moradores estendem roupa, passam as tardes e onde 

existem algumas auto-construções junto às casas. 
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 4.5 As perspectivas de pobreza e exclusão social dos moradores do Bairro Alves Redol 

 Através de uma lista de tópicos para entrevista, foi conduzido com as famílias que se 

descrevem de seguida, um diálogo semidirectivo, baseado nas dimensões de exclusão social 

desenvolvidas por investigadores portugueses: social, económica, institucional, territorial e simbólica, 

dando especial relevância às dimensões social e económica, que correspondem às relações que 

mais conduzem à inclusão/exclusão, as relações familiares e o trabalho. 

 O que se apresenta de seguida traduz a análise das entrevistas realizadas, definindo-se 

como as perspectivas das famílias sobre os variados temas, sendo apenas pontualmente 

complementado com observações realizadas
24

.  

 

 4.5.1 A família Antunes 

 Esta família é composta pela mãe de 69 anos, duas filhas e uma neta, sendo uma família 

monoparental. A entrevista foi realizada na sala que se encontra na entrada das casas. A habitação é 

um T3, tendo então, três quartos, uma sala que corresponde à entrada da casa, uma cozinha aberta, 

uma casa-de-banho e um quintal. Neste quintal, foi construído um muro à sua volta, pelos próprios 

moradores, que não foi retirado pela Câmara. A sua habitação situa-se na última rua do bairro. 

 O agregado familiar Antunes no passado foi composto pela mãe, oito filhos, um neto e um 

genro, ou seja, 11 pessoas. O marido morou pouco tempo nesta casa, pois morreu cedo. A senhora 

Antunes mora há quase 40 anos no bairro e há um ano nesta casa. Este r/c é a sua segunda 

habitação no bairro, pelo que morou num 1ºandar na rua em frente. O rendimento do agregado 

familiar não é conhecido pela Câmara Municipal (e não será igualmente bem definido pela 

investigadora). 

 A entrevista foi realizada à mãe, com a filha presente, que participou raras vezes na 

entrevista. É importante referir que a filha tem 35 anos e um problema de desenvolvimento. Muitas 

vezes, apenas concorda com a mãe, repetindo o final das suas frases. 

 

 Domínio social 

 O agregado familiar da família Antunes variou durante os mais de 30 anos de permanência no 

bairro. Quando foi atribuída a primeira habitação no bairro Alves Redol, o agregado era composto por 

mãe, pai e 8 filhos, tendo falecido depois o pai, ficando mãe e filhos, tornando-se numa família 

monoparental. Mais tarde, a filha engravidou e vieram morar com a restante família o filho e o genro 

da senhora Antunes, pai da criança. Depois, os filhos foram todos saindo e constituindo família, pelo 

que ficaram a mãe, duas filhas e uma neta.   

 A mãe afirma que tem contacto com a família alargada, mesmo aquela que mora mais longe, 

quando questionada directamente.   

 É dada bastante importância à família, de variadas formas. Uma destas é o percurso de vida 

da mãe, que em todas as questões relacionadas com os filhos afirma sempre que tudo fez para 

conseguir alimentar e vestir os filhos e que esta era a sua prioridade, “Criei 8 filhos ali (na 1ªcasa 

                                                
24 Ver anexo XIV: entrevistas 
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onde esteve)... pedi muita esmola! Fui à misericórdia lá em baixo, buscar comer pros meus filhos”. 

Por outro lado, a mãe afirma ter muito apoio dos filhos e um forte sentimento, “Para ser sincera, eles 

são muitos meus amigos, se há alguma coisa qualquer eles acorrem logo ter comigo (...) Uma 

trabalha na misericórdia não pode, também tem filhos, os outros tão todos a trabalhar, só vêm cá de 

vez em quando, quando é Natal, Páscoa. Mas são todos meus amigos.”, pelo que uns filhos dando 

mais apoio que outros, a mãe dá-lhes igual importância. Outro exemplo é o facto de ter negligenciado 

muitos problemas de saúde que tinha, dando a explicação “e começou logo nessa altura (os 

problemas de saúde), mas como eu andava naquela ilusão de criar os meus filhos...”. A filha da 

senhora Antunes demonstra um forte sentimento pela sua filha, afirmando mesmo “Isto aqui é um 

tesouro que eu tenho.” 

 O apoio familiar é dado por alguns filhos, nomeadamente a filha que mora e está sempre 

consigo, que organiza e realiza algumas tarefas domésticas (arruma, limpa, cozinha), porque nem 

todas consegue realizar, como lavar a roupa, fazer todas as compras. Contudo, esta filha não é dada 

como exemplo de apoio familiar pela mãe, quando questionada, e é a própria filha que lhe lembra “E 

tens cá esta que sou eu...Tive sempre aqui (...)”. Esta filha tem problemas cognitivos, cuja origem a 

família desconhece, mas que existem desde sempre, sempre viveu com a mãe, fugia muitas vezes de 

casa, tem vários episódios de violência, esteve internada num colégio em Lisboa, que não quis referir 

qual é. Numa das fugas, engravidou, afirma não saber quem é o pai e a mãe recebeu-a a si e à sua 

filha na sua casa.  

 Sobre os outros filhos afirma que alguns não podem porque estão longe ou trabalham muito, 

como por exemplo “até tenho uma filha que mora ali pó pé de Coina que teve um menino, um bebé, 

se pudesse também me ajudava, mas também não pode, tá desempregada também.” Tem uma outra 

filha que mora consigo, que está desempregada, não está presente na entrevista porque voltou a 

estudar, mas que lhe dá algum apoio sempre que possível. Contudo afirma “E tenho então a mais 

nova que é esta que tem 30 anos, que essa é que me ajuda! quer dizer, não é em género de dinheiro 

nem de comida (...)”, e continua “assim ao dia 10, vem cá a minha outra filha vem com o carro e faz o 

avio para quase todo o mês.” 

 Existiram contudo duas situações a referir relativamente às relações familiares, sendo uma 

delas, a presença de violência doméstica por parte do pai à mãe e filhas, verificado no seguinte 

diálogo “Mãe: Ele batia-me muito, eu tenho esta perna furada dum lado ao outro, tenho cicatrizes por 

todo o lado... Filha: O meu pai era muito mau... Mãe: Partiu-me os braços...Sofri muito!”, continuando 

“Filha: Tive num colégio em Lisboa, mas fugia. Tá a ver isto aqui? (aponta para uma cicatriz na testa) 

Foi o meu pai quando eu era pequenina me mandou com uma lata.” Nestes episódios de violência, 

acompanhados de alcoolismo, a polícia interveio diversas vezes. A mãe tem orgulho quando afirma 

que nenhum dos filhos saiu ao pai “Nem drogados, nem fumam, nem nada! Todos, não saiu ninguém 

ao pai! Saíram foi de nervos, que eu andava com muitos nervos.” 

 Outra situação é a clara diferença entre sexo masculino e feminino, não só porque quem 

dormia nas camas eram os homens (o pai e os 2 filhos) e as  7 mulheres dormiam “no chão, nuns 

colchões de espuma, pareciam sardinhas ali (...)”, como as diferenças que faz entre quem tem e 
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quem não tem marido. Para a mãe, quem tem marido vive melhor, “Mas graças a Deus tem o seu 

governo, basta ter um marido,né?” (mesmo em relação à vizinhança, afirma que uma vizinha não 

devia ter atribuição de casa porque tem marido), e quem não marido reveste uma espécie de 

incompetência, como quando fala da filha “Ela não tem capacidade pa ter um homem.”. Por exemplo, 

apesar da violência conjugal que sofreu, do pai bater nos seus filhos e do tipo de relação que viveu, 

esta mãe nunca pos a hipótese de não estar casada com este homem.  

  

 As relações de vizinhança são conflituosas, existindo, segundo a mãe, uma diferença das 

pessoas do início da formação do bairro para as pessoas que se encontram agora a viver no bairro, 

explícito quando refere “No início conhecíamos todos, agora vieram outras pra cá, isto é do piorio.”, e 

continua, “eu vou-lhe dizer, há 30 anos quando eu vim pra cá era bairro. Agora não presta pra nada. 

Eu desde que me deram esta casa, que vai fazer um ano, eu daquela rua pra cima nunca mais 

passei. Olhe, judiaram comigo, quiseram-me bater.” 

 Relativamente ao ambiente actual, a mãe caracteriza-o assim como um mau ambiente, de 

conflito entre vizinhos, “(...) com respeito a estas pessoas aqui na rua...(pausa) Não é gente...não é 

gente de confiança, não é gente de unidos”. As suas piores relações de vizinhança são com as 

vizinhas mais próximas, uma que já saiu e que tinha quatro filhos e, segundo mãe e filha, faziam 

muito barulho durante todo o dia, mostrando um conhecimento quase integral da vida familiar dos 

vizinhos. Em relação a outra vizinha, a senhora Antunes considera que não devia ter direito a casa 

“Pois, mas inda agora estava ali uma de camisola encarnada a pedir casa (pausa) essa pessoa não 

merece uma casa, não merece! Que ela tem homem e ela onde ela mora não chove” ou mesmo 

sobre os rendimentos que as famílias vizinhas recebem e que consideram injustos.  

 Estas relações de vizinhança turbulentas já tiveram algumas consequências, nomeadamente, 

a mãe não conseguir dormir durante algum tempo e ter de procurar o hospital por não se sentir bem 

e, por outro lado, a filha ter entrado em conflito físico com uma vizinha “Eu já andei à batatada com 

ela, chamou-me maluca uma vez aí à porta.” 

 

 Na possibilidade de participação em empresas e associações culturais, desportivas ou 

comunitárias, a família afirma não participar em nenhumas actividades ou instituições. Sabem da 

existência de uma comissão de moradores no bairro, mas desconhecem as suas actividades, “Já, 

já...é pra tirar a tensão, pra ginástica...”. Conhecem igualmente um pavilhão da junta, mas também 

não sabem bem quais as suas actividades “Aqui o que existe é uma garagem aqui pa trás, que dão 

roupas. Não tem nada a ver com a câmara. Agora é que acho ali da junta puseram ali uma casa pra 

baixo pra darem roupas, pra darem isto, pra darem aquilo...”. A mãe interpreta sempre as questões 

relacionadas com empresas e associações, como instituições de solidariedade social, que 

disponibilizam às famílias bens materiais. 

  

 O dia-a-dia da família é ocupado de diferentes formas: uma filha está ocupada a frequentar 

um curso e a neta estuda no 5ºano. A filha mais nova e a mãe estão sem ocupação laboral. A filha 
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afirma que no seu quotidiano limpa e arruma a casa, cozinha, vê televisão e por vezes sai de casa 

para fazer algumas compras de alimentação. A mãe pontualmente vai à rua, mas se não se sentir 

bem fica em casa, “Se não puder ir à rua, vou po quintal. Chego um bocadinho à janela, chego um 

bocadinho à porta, vejo a quadrilha (vizinhança), venho pa dentro.” Para além disto, vai às compras 

quando a filha não consegue compreender e comprar os bens que são necessários “Por exemplo, 

vou, se precisar de fazer algumas compras, se ela não souber fazer as compras, por exemplo, 

comprar-me os iogurtes (...)” e elabora ainda alguns trabalhos de costura nas roupas da família.  

 Os tempos livres já foram ocupados por excursões e a mãe já fez momentaneamente parte 

de um centro de dia, mas não fala muito destes assuntos. 

 Através de uma conversa informal antes da entrevista, não são identificadas alterações 

nestes indicadores com a nova habitação, nem pela mãe, nem pela filha. A mãe considera que as 

relações familiares e com outra vizinhança com as mesmas características seria semelhante. 

 

 Domínio Económico 

 Na família Antunes, dois elementos estão a estudar (uma filha e a neta) e os outros dois 

elementos não trabalham, a mãe não recebe reforma, tendo sido atribuído apenas uma pensão de 

sobrevivência relativa ao marido (menos de €50). A outra filha recebe o rendimento social de inserção 

(€130) e um outro rendimento, de cerca de €40, que se recusou a definir-me a origem, pelo que 

colocamos a hipótese de estar relacionado com o seu problema de desenvolvimento (um abono, 

pensão por invalidez). A filha recusou já um trabalho numa instituição para pessoas com deficiência 

(segundo a mãe, porque “Não dá. Ela começava lá à porrada a eles.”) e claramente tem um tom 

sarcástico quando fala de trabalho e dá exemplos de pessoas que ela conhece que trabalham, como 

“Ela também já trabalhou na Câmara...a varrer ruas... Quem me dera! (em claro tom de troça).” 

 A mãe trabalhou na venda de flores, que um senhor plantava e depois ela vendia. O pai não 

trabalhava, pelo que contavam apenas, no passado, com o rendimento da mãe, pelo que o acesso a 

necessidades básicas era bastante escasso. Muitas vezes não conseguiam pagar as despesas da 

casa (água, luz), não conseguiam aceder a roupas e alimentação, que eram conseguidas através de 

pedido a instituições, restos dos talhos e peixarias. Na altura, tinham já o quintal, que apesar de ser 

elogiado pela mãe, não percebemos se era aproveitado para satisfazer as necessidades alimentares 

da família. Assim, muitas vezes não existia alimentação, afirmando a mãe que pediu esmola para 

alimentar os 8 filhos e o marido. Actualmente, este acesso é mais conseguido, visto que têm mais 

rendimento e que o agregado familiar é menor.  

 O apoio social foi muitas vezes procurado e conseguido pela família. A casa é talvez o melhor 

exemplo, pois antes moravam numa barraca, mas a senhora Antunes falou com vários os 

responsáveis pela habitação no concelho até conseguir ter uma casa. Depois, as ajudas informais 

dos talhos e outros serviços alimentares (massas de peixe, gorduras de animal) foram a base da 

alimentação dos seus filhos e de toda a família e as ajudas de instituições foram muitos importantes 

nas roupas para as crianças. Um apoio que teve foi também de uma instituição do Bairro das 

Palmeiras, um bairro do Barreiro com presença de vários tipos de trabalho social e apoio às famílias, 
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“Eu andava ali no bairro das Palmeiras (um bairro de habitações próprias do Barreiro, com forte 

presença de apoio e trabalho social, com intervenções de equipas de RSI e na área da 

toxicodependência) é que eu ia lá buscar comida e depois cheguei a pontos que deixei de lá ir.”  

 Quando veio para esta casa, a Igreja foi também uma grande ajuda, pois rechearam a casa 

com os móveis e materiais necessários, “Mãe: Agradeço a toda a gente da Igreja o que me fizeram. 

Puseram-me a casa toda toda toda! Do fogão, camas, tudo, roupas, cobertores, tudo!; Filha: e vestiu-

lhe os filhos todos bem vestidinhos!” Actualmente, a Igreja de Santa Maria continua a dar apoio em 

roupas e outros bens materiais e alimentação. Para além disso, é esta Igreja que está a reunir os 

documentos necessários para a mãe receber pensão de velhice. 

 

 Tudo o que necessitava de pagamento directo, como as despesas da casa, nem sempre foi 

conseguido, tendo inclusivamente sido a câmara a pagar-lhe algumas despesas (o que contribuiu 

para o conflito com os vizinhos, porque nem todos tinham direito). A poupança nunca existiu. 

 Através da mesma conversa informal inicial, as entrevistadas não consideram existir 

alterações com a atribuição da habitação. A única alteração foi mesmo terem um tecto. Contudo, por 

observação, consideramos que se não tivesse obtido esta habitação e portanto se tivesse de pagar 

uma habitação a preço livre, as suas possibilidades económicas actuais seriam inferiores, 

principalmente tendo em conta o seu estado de saúde. 

 

 Domínio Institucional 

 Na dimensão escolar, a qualificação da família é muito baixa. A mãe nunca frequentou a 

escola, porque o seu pai faleceu novo e como eram 6 irmãos tiveram de ir trabalhar muito novos. Não 

sabe ler nem escrever, mas identifica algumas letras nas cartas que chegam ao correio. A filha 

frequentou o ensino primário, mas não o terminou, segundo ela porque “Cheguei (a frequentar a 

escola), mas eu pas pessoas...eu tratava as pessoas mal (ri-se)”, pelo que não sabe ler nem 

escrever. Os outros filhos têm todos a 4ªclasse, com excepção da outra filha que mora consigo e que 

está actualmente a terminar um curso. A neta está actualmente no 5ºano, mas tem 14 anos, o que 

significa que perdeu já alguns anos na escola. 

 A escola primária onde alguns dos seus filhos e a neta estudaram é dentro do próprio bairro, 

mas a escola onde estuda agora a neta é longe do bairro, pois optaram pela frequência da escola da 

Quinta da Lomba, afastada da área de residência, devido à existência de violência na escola mais 

perto da sua casa, “Porque aqui...roubavam, batiam...(...) Batiam-lhes, faziam tiranices, a mãe tinha 

que estar sempre lá ao pé...”. Nesta escola houve um episódio de agressão da filha da senhora 

Antunes (a mãe da adolescente) a uma estudante colega da filha, segundo ela para defender a filha, 

“Uma vez dei uma chapada a uma gaja lá na escola! Epah tinha que desfender (defender) a minha 

filha...!” 

  

 No acesso à saúde, ambas têm a mesma médica de família, de que gostam e consideram ter 

um bom acesso. Contudo, como a médica mudou de centro de saúde e a quiseram acompanhar, o 
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seu centro de saúde é no Lavradio, que é relativamente afastado da sua casa. Afirmam que quando 

ficarem sem esta médica, não têm direito a novo médico e aí o acesso será diferente. Esta médica 

fez o acompanhamento da gravidez da filha, considerado por ambas um bom acompanhamento, pelo 

que as reencaminhou para psicólogos, obstetras e outros especialistas do hospital do Barreiro para 

diagnosticar o problema da filha.  

 A mãe tem diversas doenças (coração, gota, diabetes, gastrointestinais, polipos no útero, 

problemas nos joelhos), toma muita medicação, que não percebemos como paga. Quando adoeceu 

de um problema gastrointestinal, as filhas pagaram-lhe uma consulta privada, porque teria de ficar 

muitos meses à espera de uma consulta no hospital do Barreiro, mas não tiveram possibilidade de 

financiar a operação nesta clínica privada, pelo que ficou à espera da operação no hospital,  “E então, 

poucos meses tive à espera.”. Todos estes problemas de saúde derivam naturalmente do tipo de vida 

que teve, com má alimentação, habitações insalubres, violência física.  

 

 Em relação à justiça, existe uma grande contradição relativamente à mãe. Se por um lado 

afirma que nunca chamou a polícia, nunca contactou nem teve necessidade de apoio policial ou de 

outras formas de justiça “Não, porque a polícia nunca veio à minha porta, nem nunca chamei.”, por 

outro, a filha conta-nos que em episódios de violência doméstica a polícia ia a casa e levava o pai “A 

polícia ia lá a casa e tudo”. Para além de afirmar que nunca precisou de polícia, quase não 

compreendendo a necessidade, a mãe defende que é precisa mais polícia no bairro. 

 A filha ao contrário afirma que a polícia já esteve lá em casa, mas não entende a importância 

da polícia, e diz mesmo “A polícia o que é que anda aqui a fazer?”, tendo os seus próprios métodos 

de defesa e resolução de problemas “Porque aqui em casa, aqui ninguém entra, porque a gente tem 

ferros.(...) Quem entrar aqui dentro é logo com ferro na cabeça.” 

 Existe igualmente uma conivência com o crime, sem se procurar a polícia para resolver os 

problemas e sem denunciar situações ilegais que presenciam, “Há drogados, vendem cá droga e eu 

da minha janela via e nunca acusei ninguém... Esta (aponta para o lado) vieram cortar a água, eu via 

que estavam os pedais desmanchados, eu vi ela abrir o coiso e gastar água, depois de 

cortarem...gastar água...A menina foi dizer? Eu nunca disse nada...”. Portanto, para além desta 

conivência com o crime, existe a noção de que a pessoa que age incorrectamente é quem denuncia e 

não quem não cumpre as regras. 

 

 Na questão da habitação, a família Antunes teve um curto tempo de espera pela habitação. 

As suas habitações anteriores não são um assunto muito desenvolvido, pelo que a mãe muda de 

conversa quando tentamos abordar este tema, ficando apenas com a certeza que viviam numa 

barraca perto do bairro, em condições muito precárias e inseguras “contavam (as vizinhas) os miúdos 

a sair lá de baixo do plástico e choveu no Inverno, que até houve um ciclone que 

deitou...deitou...deitou eucaliptos abaixo, não sei como não deitou nenhum pra cima de nós. Até lá 

moravam ciganos, da parte daqui (...)”. Antes disso, sabemos que os filhos nasceram em Lisboa, mas 

não nos especifica onde moravam. Mas afirma com certeza que esta é a sua melhor habitação. 
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 A primeira vez que pediu acesso a uma habitação deve-se a umas senhoras que moravam no 

bairro Alves Redol e já a conheciam e informaram-na que havia casas vazias. Na altura, os 

responsáveis queriam que fosse para o Lavradio, “Era um barracão. Mas eu era muito desconfiada e 

tinha-se que ter a porta aberta pros empregados que andavam lá a trabalhar terem lá as ferramentas 

e eu disse logo não. Eu com 8 filhos pra aqui não venho.” Depois disto, a câmara atribuiu-lhe por 2 

meses a primeira casa no bairro Alves Redol, “meteu-me aqui nesta casa, meteu-me aqui por 2 

meses e disseram-me assim «a Sra. arranje-se».”  

 Esta família esteve um total de 13 anos com adiamentos na atribuição definitiva da casa, 

adiando de 2 em 2 meses. Ao fim deste tempo atribuíram-lhe a casa com uma renda de 120$00.  

 A habitação teve um peso considerável no seu rendimento, visto que não só é das suas 

únicas despesas, como o seu rendimento foi e é bastante baixo. 

 

 O acesso à cultura nunca existiu. A família não frequenta cinema, teatro, e as únicas 

actividades semelhantes foram realizadas pela mãe quando frequentou temporariamente uma 

associação de reformados.   

 

 O exercício do direito de voto é exercido pela mãe (“Vou sim senhor!”), mas não pela filha 

porque não sabe ler o boletim de voto, apesar de ter cartão de eleitor. Não existem conversas 

familiares ou de amigos sobre direitos cívicos e políticos, mas existe uma grande reivindicação de 

todos os direitos materiais que sabem ter.  

 

 Domínio Territorial 

 A mãe considera que a disponibilização de equipamentos e infra-estruturas é insuficiente e 

considera que faz falta mais polícia ao bairro, mas “Epah que metam pessoas em condições.” Para 

além disso, a família sabe que existem casas ocupadas sem autorização,  o que potencia os conflitos 

de vizinhança, apesar de ninguém denunciar estes casos.  

 Relativamente às habitações anteriores, sabemos apenas que chegaram a viver numa 

barraca e até a não ter habitação. Nesta casa, chegaram a viver 11 pessoas, onde 8 delas dormiam 

no chão da sala, onde mal cabiam todas deitadas, existindo uma clara sobrelotação da habitação. 

 

 Domínio Simbólico 

 Não podemos concluir se existe ou não um sentimento de identificação com o espaço físico, 

porque é dado um tipo de opinião, como logo de seguida outro contrário. Sabemos que não existe um 

sentimento de identificação com a comunidade, com as suas pessoas e actividades, apesar de referir 

ter existido no início, com a primeira vizinhança e actividades anteriores. Actualmente, este 

sentimento não existe e as relações e os encontros nos espaços comuns são turbulentos e 

conflituosos. 

 Não existiam perspectivas de futuro e o tipo de vida era a constante busca de sobrevivência. 

É importante referir um episódio de tentativa de suicídio da mãe, “Eu, aos domingos, andava assim 
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muito...andava muito...muito...andava muito aborrecida com a minha vida. Eu quis-me matar.”, 

apontando como razão a sua vida e a violência exercida pelo seu marido, sendo salva pela filha, que 

a foi buscar à linha do comboio. 

 

 5.5.2 A família Silva 

 Esta família é composta por uma senhora de 74 anos que mora sozinha, apesar das visitas 

diárias do filho, sendo considerada uma família isolada. A entrevista foi realizada na sala que se 

encontra na entrada das casas. A habitação é um T3, tendo então, três quartos, uma sala que 

corresponde à entrada da casa, uma cozinha aberta, uma casa-de-banho e um quintal. Neste quintal, 

foram construídos anexos, pelos próprios moradores, que não foram retirados pela Câmara. O 

rendimento familiar é de cerca de €300. A sua habitação situa-se na primeira rua do bairro.  

 O agregado familiar Silva no passado foi composto pela senhora, o seu marido, os seus dois 

filhos, a mãe e, já depois dos seus filhos saírem, um neto (que entretanto faleceu). A senhora Silva 

mora há 60 anos no bairro, portanto desde que este existe, mas com interrupções. Há 30 anos que 

mora no Bairro Alves Redol, sem mais ter saído. 

  

 Dimensão Social 

 A senhora entrevistada mora neste momento sozinha, apesar de diariamente o filho ir a sua 

casa e, por vezes, dormir lá, visto que esta se encontra doente e tem necessidades especiais durante 

a noite. O filho mora perto, portanto desloca-se com relativa facilidade a casa da mãe e à sua própria 

casa, que é na Baixa da Banheira. 

 Há um grande sentimento de importância da família, tanto que a senhora Silva saiu de casa 

dos pais para virem morar os irmãos com as mulheres/maridos, pois era a mais velha. Contudo, a 

importância da família torna-se evidente quando a senhora Silva volta para casa da mãe com o 

marido e filhos, apesar de viver numa habitação de maior qualidade, quando a sua mãe adoece e de 

seguida morre a sua irmã, deixando uma filha bebé, que a senhora assume como sua filha, afirmando 

que “Ela tem 44 anos, pronto é minha filha! É a filha que eu não tive, tive dois filhos, é a filha que eu 

não tive.”. Mais tarde, abandona um negócio que tinha para vir para casa cuidar do marido, que 

adoeceu, afirmando que “quando piorou, como sou uma pessoa humana, pensei assim, não, o 

dinheiro não é nada. (...) Então eu deixei a praça, percebe? Deixei a praça e vim pra casa tomar 

conta do meu marido.” Os contactos com os filhos são diários, pois o seu filho todos os dias a vai 

visitar e a sua sobrinha, que chama filha, todos os dias lhe telefona e semanalmente visita-a. Só o 

outro filho mora longe. 

 Existe um contacto frequente com a família alargada, principalmente uma preocupação com o 

seu estado de saúde e as suas necessidades.  

 Quando questionada sobre o apoio familiar, a senhora Silva prontamente responde que sente 

bastante apoio familiar, tanto material como não material. A sua reforma e a pensão de sobrevivência 

do marido não respondem às suas necessidades, pelo que é a sua filha que a ajuda materialmente.  
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 Considera ter boas relações de vizinhança, afirmando mesmo “Tenho! Toda a gente. Se 

perguntar por mim toda a gente dá, graças a Deus, boas informações. Toda a gente lhe dá boas 

informações, porque eu sou uma pessoa que me dou bem com toda a gente.” Considera ter apoio 

nos seus vizinhos de cima, “Eles tão sempre a dizer, vizinha se se sentir mal, alguma coisa, telefone 

pra cá. É um casal novo, ou bata cá pra cima e tal.” Contudo, logo de seguida afirma que mantem 

estas relações, porque “Pronto, eu preciso deles. Hoje inda não preciso, mas um dia posso precisar, 

não é. Então eu pronto.”, afirmando que muitas vezes não age perante situações que não gosta, para 

não criar conflito. Esta vizinha faz por vezes limpezas na sua casa, visto que a senhora Silva já não 

consegue devido ao seu estado de saúde, pagando-lhe então para limpar a sua casa.  

 As suas relações de amizade são com pessoas de dentro e fora do bairro, tendo um grupo de 

amigas, entre os 70 e os 87 anos, com que se encontra diariamente para um café. Destas amigas, 

existe uma, que também é viúva, e que a acompanha nas idas às compras, ao médico, etc. e que a 

senhora Silva afirma “a senhora até é muito minha amiga, muito mesmo, muito minha amiga! Quando 

eu digo que vou a uma consulta ou isto, ela diz logo, «eu vou consigo!» (...)”.  

 

 No seu quotidiano, a senhora Silva não participa em associações ou empresas, nem realiza 

actividades culturais, desportivas ou comunitárias, devido ao seu estado de saúde. Quando não 

estava doente, defende que não participava porque trabalhava muitas horas por dia, não tendo 

muitas vezes sequer tempo para educar os filhos. Quando questionada directamente sobre a 

realização de actividades, a senhora Silva afirma prontamente “Não, não. Nunca fiz nada disso. 

Trabalhei muito, trabalhei foi muito, percebe?” 

 

 Domínio Económico 

 A senhora Silva é neste momento reformada, recebendo a sua reforma e uma pensão de 

sobrevivência do marido. Começou a trabalhar a dias e mais tarde trabalhou na cortiça, quando era 

mais nova. Depois dos 30 anos formou um negócio próprio de venda de peixe, uma vez que 

comprava o peixe diariamente e revendia-o. O seu filho, que praticamente mora consigo, é serralheiro 

civil, tendo trabalhos pontuais e precários, pelo que não pode ajudar materialmente a mãe quando 

esta tem necessidades fora das suas possibilidades. Como já foi referido, quem a ajuda é a sua filha, 

que é funcionária pública numa câmara municipal.  

 Quando trabalhava, era o sustento de toda a casa, pois o seu marido reformou-se aos 40 

anos, com uma reforma equivalente a pouco mais de €150 (na altura em escudos), e a senhora Silva 

sustentava 6 pessoas: a si, o seu marido, 3 filhos e a sua mãe. Nesta altura, dormia 3 horas por noite, 

pois acordava às 4h para ir comprar o peixe e só se deitava à 1h, depois de todo o trabalho fora e 

dentro de casa. Quando veio para casa tentou manter alguma actividade, nomeadamente de venda e 

arranjo de roupas, mas viviam essencialmente da reforma do marido. 

 Quando tinha o negócio de peixe, considera que conseguiam aceder a todas as necessidades 

básicas, pois este proporcionava-lhe rendimento suficiente. Contudo, quando abandonou o negócio 

para vir para casa cuidar do marido, os rendimentos tornaram-se mais escassos. Mesmo assim, a 
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senhora Silva afirma que as necessidades da família foram sempre satisfeitas. Contudo, nunca fez 

férias, nunca viajou, nem comprou bens materiais não básicos com excepção de móveis e um carro. 

 Actualmente, só a sua medicação seria o valor total da sua reforma, pelo que depende da 

ajuda dos filhos para obter medicamentos, alguma alimentação e arranjos vários em casa. A única 

referência que faz à sua infância, descreve-a como “E assim pessoas das minhas idades (...), a gente 

já viveu na miséria, memo na miséria, percebe? Queremos comer e não termos.” 

 

 Para além do apoio social na obtenção da habitação camarária, a sua mãe pagava a renda 

da casa também com apoio social, que a senhora Silva não sabe especificar qual. Contudo, a 

senhora nunca teve qualquer tipo de apoio social, apesar de uma vez ter procurado a segurança 

social, porque como afirma “E então uma vez lembro-me de ir aos sociais, não é? Como toda a gente 

mais ou menos tinha, eu fui aos sociais.”. Na Segurança Social, a família Silva acabou por não obter 

nenhum apoio monetário nem nenhuma ajuda, o que revoltou a senhora Silva, desistindo de procurar 

ajudas. Esta situação provocou um grande sentimento de injustiça na senhora Silva, pois “eu via 

pessoas que iam pra ali, que eu sabia que até tinham vidas boas e eles iam ali todos os meses e 

recebiam.” Contudo, a senhora Silva partilha connosco que o que pediu à Segurança Social foi para a 

ajudarem a pagar a dívida que tinha na mercearia e a guardar um ouro que tinha em casa, o que 

pode ter influenciado a decisão. 

 De acordo com os seus rendimentos, a família Silva nunca conseguiu fazer nenhuma 

poupança, segundo a senhora Silva “O que é que nunca deu assim...bem, olhe gastei este, vou juntar 

este, percebe? Era chapa ganha, chapa gasta, porque não dava.” 

 Considera que, se não estivesse nesta habitação com uma renda controlada, não teria sido 

possível fazer as opções familiares que fez (vir para casa cuidar do seu marido), pois os rendimentos 

não lhe permitiriam pagar uma renda de uma casa: “Não podia, não podia! Se calhar aí, sei lá, teria 

que arranjar uma casa mais fraca ou qualquer coisa que se parecesse, porque eu não podia, nessa 

altura não podia.”. Quando falamos neste assunto, a senhora Silva compara a sua renda de 150$, em 

que pagava 75$ e a sua mãe os outros 75$, e as rendas praticadas na altura, nas casas de preço 

livre, de 400 ou 500$.  

 

 Domínio Institucional 

 A senhora Silva estudou até à 4ªclasse, porque na altura foi trabalhar muito nova, depois de 

terminar esta escolaridade. Os seus filhos frequentaram todos a escola, um até à 4ªclasse, o outro 

até ao 6ºano e a filha fez recentemente o 9ºano, uma vez que trabalha na função pública e foi 

aconselhada a terminar a escolaridade obrigatória. A sua neta encontra-se a tirar o curso superior de 

Gestão.  

 Os seus filhos estudaram na escola que está inserida no bairro Alves Redol, facilitando as 

idas à escola e dando um certo controlo social que ajudou a senhora Silva, visto que passava o dia 

fora a trabalhar.  



A habitação social como instrumento de combate à Pobreza e Exclusão Social:      
estudo de caso no Bairro Alves Redol  

Joana 

Simões 

 

61 

 

 Relativamente a saúde, a senhora Silva afirma que tem muita dificuldade em ir ao médico, 

“De médicos tamos muito mal.” Recentemente, adquiriu uma nova patologia, que a obriga a fazer 

tratamentos de hemodiálise 3 vezes por semana, o que lhe permite ter um acompanhamento 

diferente. No centro de saúde, esteve 3 meses à espera da sua última consulta e não teve acesso às 

urgências quando há poucos meses teve uma gripe, que a obrigou a procurar a sua médica da clínica 

de hemodiálise, que a diagnosticou e medicou, afirmando que “E ela conseguiu arranjar-me 

um...porque eu não podia pagar, se fosse a pagar não tinha.” Para além disso, o centro de saúde é 

longe da sua casa e a senhora Silva não pode andar a pé, uma vez que anda de muleta e, mesmo 

assim, com o problema da mão não consegue andar muito tempo.  

 Está também a aguardar uma vaga no fisioterapeuta, devido a um problema na mão, ainda 

sem causa conhecida. Para tratar dos seus problemas de saúde tem de deslocar-se ao hospital de 

Setúbal, porque o hospital do Barreiro não trata o seu problema. 

 Quando questionada sobre o que faz quando tem uma urgência médica, a sua resposta é 

prontamente “É impossível. Só que agora tenho ali aqueles (da clínica de hemodiálise).” 

 

 A questão da justiça e, especificamente, da procura da polícia, é ambígua. Ao mesmo tempo 

que afirma que nunca chamou a polícia a sua casa, afirmando “Ah, não... nunca tive graças a Deus 

esses problemas.”, logo de seguida conta-nos que assaltaram uma vez a sua casa e teve que chamar 

a polícia. Contudo, apenas chamou a polícia porque lhe roubaram objectos que estavam no seguro. A 

senhora Silva afirma que não se sente segura, mas ao mesmo tempo que não procura a polícia 

quando vê um crime ser cometido e vê quase sempre as perguntas sobre polícia como se fosse por 

infracções e crimes cometidos por si ou pela sua família e não como protecção, assumindo uma 

postura de defesa.  

 

 Relativamente à habitação, considera a habitação da sua infância pior que a actual, mas não 

desenvolve muito esta questão. Quando se casou e saiu desta casa, esteve numa outra casa, que 

considerava “uma casinha boa e tava bem, porque tava com o negócio, pronto, tinha uma vidinha 

mais ou menos (...)”. Contudo, quando morou nesta casa de preço livre dividia a renda com a irmã, 

porque uma só família não podia suportar a despesa.  

 Esta habitação tem um peso baixo no rendimento da família, tal como afirma a senhora Silva 

“Aqui era 150$. Pagava 75, a minha mãe outros 75, na altura... Tá a ver, de 150 pa 400 (400$ era o 

preço da casa que pagou anteriormente). E depois água, luz, gás e não sei quê, é assim.” 

 

 Quanto à cultura, a senhora Silva assistiu a algumas peças de teatro de revista e frequentava 

bailes, tudo em Lisboa, pois no Barreiro a oferta era inexistente. Contudo, estas actividades foram 

durante um curto espaço de tempo na sua vida: “(...) mas isso acabou tudo cedo. Acabou tudo muito 

cedo.” 
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 A senhora Silva exerce os seus direitos políticos, indo votar “desde que a gente tem ordem.” 

Apesar de não falarem de política em casa, a noção de direitos foi transmitida aos filhos, acreditando 

que “cá em casa viam isso e então vão, vão votar”. Quando questionada sobre outro tipo de direitos, 

afirma “Sim (falavam), mas isso nem foi preciso eu falar, porque eles eram inteligentes o suficiente pa 

perceber que tinham ordem de ir, pronto, que podiam ir.” 

 Não consegue responder a se existem diferenças nestes aspectos com a obtenção desta 

habitação, porque sempre morou aqui. 

 

 Domínio Territorial 

 A senhora Silva considera que a disponibilização de equipamentos e infra-estruturas é 

insuficiente e quando questionada sobre o que pensa ser mais necessário no bairro, aponta mais 

polícia, afirmando que há muitos assaltos a idosas na parte de trás do bairro (a partir do nº49), 

mesmo por moradores do bairro. Contudo, apesar de saber quem os faz, nunca os informou à polícia 

e queixa-se que não há polícia com frequência a patrulhar o bairro. Para além da polícia, refere a 

necessidade de enfermagem perto do bairro. De resto, considera que “de estabelecimentos tamos 

mais ou menos”. 

 Nas diferenças entre as habitações anteriores e actual é bastante clara: “não tem nada a ver, 

não tenho uma cozinha como deve ser, não tenho uma casa-de-banho como deve ser, tem a sanita e 

o coiso pa gente lavar a cara, pa tomar duche tem que ser de duche. Pronto, é muito diferente (...)”. 

Esta casa esteve muitos anos sobreocupada, pelo que construíram “uma barraca grande (...) um 

anexo ali pa trás po quarto dos filhos.”, que foi construído no espaço destinado ao quintal e que, 

quando supervisionado pela Câmara não foi demolido, porque respondia a necessidades da família. 

A casa foi atribuída inicialmente à sua mãe, com uma renda de 150$, sendo herdada pela senhora 

Silva, que agora quer pedir autorização à Câmara para passá-la para o seu filho.  

 Antigamente, nesta casa, a família não trancava a porta (sendo hábito dos moradores do 

bairro) até que foram assaltados e passarem a ter esse hábito.  

 

 Domínio Simbólico 

 Na identidade com a comunidade e com o espaço existe uma clara diferença entre os 

moradores mais antigos e os moradores mais recentes e entre duas partes do bairro. Verifica-se uma 

identificação da senhora com os moradores mais antigos, como a própria senhora Silva, e com a 

zona mais antiga do bairro, com a casa e os espaços comuns desta zona. Existe, por outro lado, um 

claro afastamento da zona mais recente do bairro (a duas últimas ruas, a partir do nº49). A senhora 

Silva afirma “Eu tenho amor a isto, tenho, tenho, tenho! Se me tirassem daqui agora eu tinha 

desgosto, percebe? Gosto, gosto muito da minha casinha”, mostrando muita identificação social com 

a casa e também com o bairro onde habita. 

 Mesmo identificando os problemas que possam existir no bairro, a família não demonstrou 

capacidade de iniciativa para mudar algumas situações e mesmo algumas situações actuais, como o 

barulho, os assaltos, a senhora Silva não procura nem a polícia para resolvê-las.  
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 Quanto às perspectivas de futuro, a senhora defende que a vida não permite que sonhos e 

outros objectivos sejam atingidos, afirmando “Isso se a gente for a ver todos temos... Coisas que a 

gente pensa e nunca fazemos (...) A vida não dá! A gente pensa em fazê-las, mas a vida não dá.”. 

Existem fracas expectativas quanto ao futuro e ao mesmo tempo, a vida não é planeada: “Vamos 

vivendo, sabe o que é? É vamos vivendo.” Apresenta, contudo, alguma mágoa quanto à falta de 

expectativas e de busca de objectivos, dizendo a frase “E nunca fazemos o que queremos...nunca 

fazemos...”.  

 

 5.5.3 A família Costa 

 Esta família é composta por um senhor de 64 anos que mora sozinho, sendo por isso uma 

família isolada. A entrevista foi realizada nas escadas da entrada da casa, pois o entrevistado não 

permitiu a entrada na sua casa. Mora num 1ºandar. 

 A habitação é um T3, tendo então, três quartos, uma sala que corresponde à entrada da 

casa, uma cozinha aberta, uma casa-de-banho e um quintal. O rendimento do agregado é cerca de 

€800 mensais. A sua habitação situa-se na primeira rua do bairro. 

 O agregado familiar Costa no passado foi composto pela mãe e pai, com os seus 5 filhos (o 

morador é um dos filhos). O senhor Costa mora há 60 anos no bairro, portanto desde que este existe, 

sem nunca ter saído. 

 

 Domínio Social 

 O senhor Costa mora actualmente sozinho, apesar de nesta habitação já terem morado o seu 

avô (o dono da quinta onde o bairro foi construído), os seus pais e os seus quatro irmãos (8 pessoas). 

Depois o avô e os pais faleceram e os irmãos foram casando e saindo, enquanto o senhor Costa 

ficou. Neste momento, tem contacto com todos os seus irmãos, morando todos perto uns dos outros, 

apesar de só o senhor Costa morar no Bairro Alves Redol. Apenas um irmão mora relativamente mais 

longe, no Pinhal Novo, mas que o senhor Costa visita muitas vezes.  

 Quando questionado sobre se sente apoio familiar, o senhor Costa responde prontamente 

que sim, que sente apoio familiar dos irmãos quando precisa e que dá também esse apoio quando é 

necessário. Verificamos também que é dada importância à família, que existe contacto frequente e 

apoio familiar, até quando nos conta sobre a morte do seu irmão e o contacto importante que mantém 

ainda com a sua cunhada e sobrinhos. 

 Quanto a família alargada, percebemos que não existe contacto com outra família que não os 

irmãos, excepto a cunhada e sobrinhos.   

 

 As relações de vizinhança, tal como afirma “Isso é o melhor. É família, isto é família. Por 

exemplo, eu tenho a chave da minha vizinha”, morando o senhor Costa na zona mais antiga do 

bairro, nas primeiras casas construídas. As relações entre os vizinhos são de entreajuda e amizade, 

existindo troca de chaves de casa e ajuda do senhor Costa à vizinha quando esta se sente mal, etc.  
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 Contudo, quando se refere ao bairro no geral, comenta “Em princípio este bairro era um bairro 

com gente como deve ser. Assim gente decente, todo o bairro. Agora já tá diferente.”, denunciado 

várias vezes situações de má vizinhança e insegurança na zona mais recente do bairro. 

 

 Relativamente a empresas ou associações, o senhor Costa tem conhecimento da oferta do 

bairro (a comissão de moradores e o pavilhão da junta de freguesia), mas não participa em 

nenhumas actividades. 

 Os seus tempos livres são ocupados a andar de bicicleta, a ir à Casa do Benfica e a estar 

sentado e a conversar com outros moradores do bairro no pequeno jardim que existe, “Vou ali até 

aquela palmeira que tá ali, aquela zona ali, juntamo-nos ali todos e pronto e passamos o dia assim. E 

depois ando muito a pé também, vou até ali à casa do Benfica.” 

 

 Considera que com a construção das casas, as relações de vizinhança e amizade ficaram 

melhores, porque como afirmou, sente que são uma família e isso foi permitido pela atribuição da 

habitação. 

 

 Domínio Económico 

 O senhor Costa trabalhou a maior parte do tempo na Lisnave, embora tenha trabalhado antes 

numa oficina, quando era mais novo. Considera que a família sempre conseguiu aceder às suas 

necessidades, principalmente quando o seu avô era vivo, dando a explicação “, sabe o meu avô era 

ferroviário. Ele não era ferroviário, era maquinista. Tinha aqui a quinta, né? E a gente tinha mais 

possibilidade na altura da quinta. Depois o meu pai também trabalhava no caminho-de-ferro e a 

minha mãe era doméstica e o meu avô sempre viveu assim mais ou menos. E a gente juntava-se uns 

aos outros.” Nunca houve possibilidade de poupança na família. 

 Logo de seguida afirma que não viviam “em grandezas” e que comiam “Era uma panela de 

sopa e era pedacinhos de chouriço com batata, ao princípio, e vivíamos assim. Também não 

exigíamos muito. Não havia, os pais não podiam”, pelo que apresenta um nível de exigência baixo. 

 Relativamente a apoio social, refere que a sua família nunca pediu qualquer tipo de apoio e 

que o único aspecto que pode apontar é a roupa de outras crianças que chegou a usar: “Cheguei a 

usar roupa de outros miúdos. Mai ricos, né? Cheguei a usar roupa deles.” 

 O senhor Costa defende que se não tivessem tido esta habitação com a renda baixa, “Era 

diferente. Teria sido impossível mesmo.” 

 

 Domínio Institucional 

 O senhor Costa estudou até à 4ªclasse, não chegando já a frequentar o 2ºciclo, apesar de ter 

feito o exame de admissão. O pai tinha mais escolaridade, pelo que fez o 5ºano do liceu (actual 

9ºano), porque queria seguir medicina. Acabou por não poder continuar a estudar, porque “ele queria 

ser médico. Só que o pai dele não tinha dinheiro pra isso.” e foi trabalhar a apanhar cortiça e a 
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vender. A escola que frequentou era relativamente longe do bairro e os irmãos iam a pé todos os 

dias.   

  

 Em relação a saúde, o senhor Costa afirma que tem médico de família e que sempre que tem 

necessidade tem acesso ao médicos. Quando falamos com ele sobre a saúde percebemos que é 

saudável e que não procura médicos com frequência. Relativamente à localização, considera que o 

centro de saúde é longe do bairro. 

 

 O senhor Costa refere que nunca procurou a polícia, pois nunca esteve nenhuma situação 

que justificasse a presença policial. Contudo, refere problemas de criminalidade no bairro, como 

droga e assaltos, mas nunca denunciou nenhuma ocorrência, apesar de conhecer as pessoas, “Eu 

ando aí de noite e tudo, porque já conheço aqui o pessoal todo, né. E há assim um certo respeito. Eu 

por eles e eles por mim,né. Eu não me meto na vida deles, eles não se metem na minha. Esse 

pessoal...mas eu conheço-os. Esse pessoal aí que anda aí, na noite,né. (...) As pessoas de 

fora...quando vêm do Vale da Amoreira não as conheço e esses também é que, o perigo tá nessa 

gente.” 

 

 Quanto ao tempo de espera da habitação, foi de 4 anos. Antes de morar no Bairro Alves 

Redol, o senhor Costa morava no mesmo sítio, mas quando era ainda Quinta da Boa Vida. Entre uma 

habitação e outra, a família alugou uma casa no Seixal, que o senhor Costa, por ser muito novo na 

altura, não se recorda se foi paga pela câmara ou pelo seu avô. 

 Quando fala das habitações anteriores, considera que a situação da família ficou melhor e 

que a habitação é melhor. 

 

 Em relação a actividades culturais, o senhor Costa frequentava, quando era mais novo, o 

cinema da CUF e o teatro-cine, que entretanto já não existem e que também já não tem vontade de 

frequentar, “Mas já não...deixei de ir aos cinemas.”. A actividade que fazia e que ainda mantem, 

apesar de com menor frequência, é ir ver futebol.  

 

 Relativamente ao exercício do direito de voto, afirma que vai votar e que existia na sua casa o 

hábito de conversar sobre direitos e sobre a situação do país e como afirma, “Havia em casa e há ali 

(o pequeno jardim onde os senhores se juntam para conversar)! E muito! mas sempre dentro da 

norma. Não há ninguém assim a ofender-se nem nada”. 

 

 Domínio Territorial  

 Talvez pelo seu hábito de estar no pequeno jardim a conversar com os outros moradores, o 

senhor Costa refira a falta de um centro de dia no bairro como a maior necessidade de equipamento 

e infra-estrutura. Para além do centro de dia, refere a importância de uma esquadra da polícia, devido 
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à insegurança que se sente no bairro (“Ali andam sempre esses putos que vêm aí das zonas mais 

coisas andam sempre aí a roubar.”) e uns correios. 

 O senhor Costa refere ainda que antigamente existia uma vistoria às casas, que na sua 

opinião mantinham as casas com condições de habitações, “Não sei se eram de 2 em 2 meses, se 

era mais, mas havia pa ver como é que tavam as casas, se tinham as casas estimadas, se não 

tinham. Iam aos quintais... E as pessoas tinham as coisas como deve ser, agora...Você vê o que se 

passa lá em baixo.”, referindo as casas mais degradadas que se encontram no final do bairro. 

 Quando fala da sua casa e das condições das casas do Bairro Alves Redol, o senhor Costa 

afirma “Atão a gente tem que se aguentar.” Existe um sentimento relativamente à casa, mas ao 

mesmo tempo, queixas da construção e de falta de manutenção, “esta casa quando é no Verão 

parece um forno, quando é no Inverno é um frigorífico. É mesmo a construção que é assim, é o 

telhado, depois tem forro em madeira e o frio passa através dessas coisas todas.”, e continua 

“gostava que isto fosse assim arranjado, ter jardinagem, tá um bocadinho degradado.”, remetendo-

nos para a questão dos espaços públicos. 

 O senhor Costa afirma que antes havia cuidado com os jardins em frente das casas e que as 

pessoas cuidavam do jardim e que agora não existe este cuidado, acrescentando que “Isto por acaso 

era bonito, o bairro era bonito na altura. E tinha aqui uns arbustos, e flores.” O senhor Costa defende 

que deviam acabar com os jardins e transformar o espaço em passeio e em estacionamentos para 

carros, porque entende que o espaço não tem utilidade actualmente. Antigamente, o bairro tinha 

também um guarda, que é visto pelo senhor Costa como um aspecto positivo.  

 Um outro aspecto que está em falta no bairro, na opinião do senhor Costa, são instituições ou 

pessoas que se interessassem pelos jovens que andam na rua, como ele afirma “O que eu penso é 

alguém que os puxasse dali, que tentasse dar-lhes outra maneira de pensar, outra educação, isso é 

que eu penso que de devia ser assim. Deixam-nos andar, eles andam por aí (...)” 

 

 Domínio Simbólico 

 O senhor Costa apresenta um evidente sentimento de pertença ao espaço físico e à 

comunidade. Vive há 60 anos no bairro, fala do bairro como “(...) é o MEU bairro.”, fala da vizinhança 

como a sua família e preocupa-se em identificar o que está mal e que podia ser melhorado. 

 Quando questionado sobre se alguma teve iniciativa para mudar ou promover alguma 

actividade no bairro, o senhor Costa responde-nos com aquilo que devia ser feito.  

 Quanto às perspectivas de futuro e às ambições, o senhor Costa refere que “Tinha mais ou 

menos...(pausa) Os sonhos era...(pausa) era ter assim uma...pronto, mas agora isso já não interessa, 

um tipo já vai pa idade, já não se preocupa muito com isso.”, quase como não lhe fosse permitido ter 

perspectivas e sonhos. Ao referir então as perspectivas que tinha, considera ter uma casa melhor, 

mas logo de seguida afirma que há pessoas a viver muito pior, como se estivesse a desculpar-se por 

ter ambições. 
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 5.5.4 A família Pinto 

 Esta família é composta por um casal, com uma senhora de 66 anos, a quem está atribuída a 

habitação e um senhor que é seu companheiro há 5 anos. A entrevista foi realizada na sala que se 

encontra na entrada das casas, a ambos. A habitação é um T2, tendo então, dois quartos, uma sala 

que corresponde à entrada da casa, uma cozinha aberta, uma casa-de-banho e um quintal. A sua 

habitação situa-se entre as ruas intermédias bairro. 

 O agregado familiar Pinto no passado foi composto pela senhora, o seu marido e os 6 filhos 

do casal. A senhora Silva mora há 30 anos no bairro. Actualmente, desconhece-se o total rendimento 

do casal, mas contam com a reforma da senhora de cerca de €350, mais a reforma do senhor de 

mais de €1700. Contudo, não percebemos até que ponto este último valor de reforma entra na 

realidade no rendimento do casal.  

 

 Domínio Social 

 Esta habitação foi atribuída à senhora Pinto, que actualmente mora com o seu companheiro. 

Pontualmente, as suas filhas passam temporadas nesta casa, como a sua filha e marido que vêm da 

Suíça e passam férias, ou a sua outra filha que chegou a viver consigo quando engravidou. A relação 

entre o casal (a senhora e o marido que já faleceu) era vivida com violência do pai para a mãe. A 

casa, aliás, foi atribuída com o apoio de uma assistente social devido a estes episódios de violência, 

mas a senhora Pinto levou o marido para a nova habitação. 

 Tem contacto diário com os seus filhos, seja presencial ou por telefone, como afirma “Todos, 

inda há bocado liguei pra um!”. Outros contactos com família só com a sua irmã, que é mais velha, 

está doente e não tem filhos, pelo que depende de si e dos seus filhos.  

 A importância da família verifica-se na preocupação e sentimento pelos filhos, quando afirma 

“Venha quem vier, enquanto eu tiver o meu juizinho como tenho hoje, os meus filhos acima de tudo, 

que é por eles é que eu ando a lutar.” e quando justifica tudo o que fez para sobreviver e dar a melhor 

vida aos seus filhos, “os meus filhos em cima (acima) de tudo! Porque eu criei 6 filhos, eu nunca os 

pus a pedir esmola!” Existe a crença na senhora Pinto de que quando há uma necessidade que não 

conseguimos satisfazer é nas relações familiares que essa necessidade deve ser satisfeita. Isto é 

verificado quando acolhe todos os seus filhos em casa para passar férias ou em momentos de crise, 

e quando nos momentos da sua vida quando sentiu necessidades contou apenas com a sua irmã.  

 Quando questionada sobre o apoio familiar, a senhora Pinto afirma “Sinto, sim senhora, 

quando há qualquer coisita eles tão-me a ligar constantemente.”, verificando-se em vários exemplos 

ao longo da entrevista.  

 

  As relações de vizinhança diferem da zona do bairro que questionamos. Quando falamos da 

parte mais antiga do bairro, a senhora Pinto afirma que “Dou-me sim senhora. Tenho amigos aqui. 

Este bocadinho todo até por ali à frente é tudo gente, pronto...“. A parte mais nova do bairro é alvo de 

várias críticas da senhora Pinto e de diversas formas, pelo que com esses vizinhos as relações são 

conflituosas. Teve conflitos com a vizinha de cima, porque esta atirava lixo para o seu quintal e fazia 
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muito barulho, tem conflitos com os vizinhos da parte de trás, que são ciganos, pois critica o seu 

estilo de vida (“Atão e as ciganas?! É como outra, os ciganos não trabalham?? Será que os ciganos 

não trabalham? Então quer dizer, o rendimento mínimo é pa não trabalhar e receber o rendimento 

mínimo”) e critica outros vizinhos, porque, segundo ela “estas raparigas novas que andam aí e têm no 

rendimento mínimo, andam com cigarrinho na boca à espera do carteiro, assim que apanham o 

carteiro vão logo ali po café.”  

 A senhora Pinto demonstra um certo receio em gerar conflitos com a vizinhança, tentando 

não fazer barulho e chamando a atenção do companheiro quando este faz. Quando questionada 

sobre se existe apoio na vizinhança, a senhora Pinto afirma que sim e que já ajudou muitos vizinhos, 

com bens alimentares e outros, mas ao mesmo tempo quando o apoio foi para si verifica-se que 

nunca pediu ou aceitou qualquer apoio “Nem uma cebola pedi a uma vizinha!”. 

 

 Relativamente à participação em empresas ou associações, a senhora Pinto afirma não 

participar em nenhumas actividades ou associações. Quando questionada sobre a existência de 

associações que existam no bairro afirma prontamente que não existem nenhumas, mas quando é 

perguntado se organizam actividades na comissão de moradores responde “(encolhe os ombros) Eu 

meto-me na minha casa...”, mostrando desconhecimento sobre o que existe.  

 

 Em relação ao seu quotidiano e tempos livres, o casal passa a maior parte do tempo em 

casa, ela a organizar e arrumar a casa, ele e ver televisão e a ler o jornal. Por vezes, saem de casa 

para comprar alimentação e outros bens.  

 No início do nosso contacto, quando ainda não tinha decidido se permitia a gravação ou não 

da conversa, a senhora afirma-nos que as suas relações familiares e de vizinhança são as mesmas 

desde sempre, não se alterando com esta habitação, pois já morava perto daquelas pessoas.  

 

 Domínio Económico 

 A senhora Pinto era varredora de ruas e trabalhou para a Câmara Municipal e para a Junta de 

Freguesia, ambas do Barreiro. Para além desta ocupação trabalhou um ano como cantoneira. O seu 

marido trabalhou nos esgotos, na câmara municipal, e mais tarde, “como ele tava doente, gostavam 

dele, meteram-no...meteram-no fiel de armazém.” 

 Por trabalharem numa câmara municipal o seu salário era certo e a sua ocupação era 

estável, e mesmo durante os 10 meses de prisão do marido (quando alcoolizado esfaqueou um 

homem), continuaram a dar o salário à senhora Pinto.  

 Contudo, a senhora Pinto afirma que nem sempre a família acedeu a todas as necessidades, 

“Não, não...passava muita fominha. A minha irmã, essa, essa, como era do Lavradio, matou muita 

fome aos meus filhos (chora). Eu sofri muito pa criar os meus filhos, muito. Eu nunca os pus a pedir 

esmola, nunca! Era com o apoio da minha irmã. E nunca pedi nem uma cebola a uma vizinha!”, pelo 

que contou muitas vezes com o apoio da irmã e de mais ninguém. Muitas vezes, os seus filhos foram 

alimentados de sopas de café, quando não havia mais nada para comer. 
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 A senhora Pinto afirma que nunca recebeu nenhum tipo de apoio social, e que talvez por esta 

razão seja revoltada contra todos os apoios sociais que actualmente existem. Para além da sua irmã, 

o único apoio que teve foi o senhor da mercearia, que vendia fiado e que era flexível nos 

pagamentos. 

 Actualmente, a família tem muito maior disponibilidade de rendimentos, visto que o seu 

companheiro tem uma reforma militar (de mais de €1700) e que a ajuda a si e aos seus filhos. 

 Por todos os nossos contactos, e mesmo com a entrevista, a senhora não relaciona a 

habitação com a sua situação económica, não considerando que a habitação tivesse contribuído para 

uma maior disponibilização de rendimentos. 

  

 Domínio Institucional 

 A senhora Pinto sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola. Os seus filhos 

frequentaram todos a escola, mas a senhora Pinto não sabe bem se alguns fizeram mais que a 

4ªclasse, com a excepção de uma filha, que sabe que fez o 7ºano. Na altura, a escola era próxima da 

zona onde moravam. 

 

 No campo da saúde, e uma vez que foi funcionária pública, a senhora Pinto tem direito ao 

sistema ADSE, que lhe permite ter maior frequência de consultas e disponibilidade de exames, a um 

baixo preço. Para além disso, tem recorrido frequentemente ao sector privado, com o apoio financeiro 

do seu companheiro.  

 O seu companheiro foi militar, tendo portanto acesso a este sistema de saúde específico, 

nomeadamente o Hospital Militar da Estrela, o Hospital da Força Aérea. Tem consultas, exame e 

acesso a médicos com muita facilidade e disponibilidade e já foi operado, tendo o processo decorrido 

em muito pouco tempo, tendo, na opinião do senhor, um óptimo acompanhamento. 

 

 Relativamente à justiça, a família nunca procurou, nem considera ter existido necessidade. 

Não é um assunto que tenha muita importância para a família. Tal como noutras famílias há uma 

conivência com o crime, pois sabe-se que existe droga e assaltos, mas nunca existem denúncias. A 

senhora Pinto dá, aliás, um exemplo de uma mulher do bairro que denunciou outra porque esta 

trabalhava e recebia o rendimento social de inserção simultaneamente e, para a entrevistada, a 

pessoa que agiu incorrectamente foi quem denunciou e não quem não cumpriu as regras.  

 

 No acesso à habitação, o tempo de espera pela casa foi de 15 dias, porque para além das 

reuniões com o presidente da junta, a senhora Pinto foi falar com uma assistente social que, e como 

já foi referido, ao observar a situação de violência doméstica em que viviam, fez pressão sobre o 

presidente da junta para atribuírem uma casa a esta mulher e os seus filhos, “Ela disse, Sr. 

presidente eu não me responsabilizo se acontecer alguma coisa naquela casa! Por isso, eu posso 

agradecer é a ela por tar aqui. Há 30 anos que eu tou aqui.” 
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 A sua habitação anterior é considerada pior que esta e o seu companheiro define-a como “era 

um casulo. Sem respiração, nem nada.” A casa onde vivia anteriormente com os seus filhos só tinha 

a porta para entrar e uma separação de divisões, sem janelas.  

 

 O acesso à cultura não existiu, pois a senhora Pinto não frequentou cinemas, teatros, etc. O 

seu companheiro teve um estilo de vida totalmente diferente do seu, frequentou espaços culturais, 

viajou por variados países (também porque a profissão a isso o obrigava) e fazia férias.  

 

 Em relação ao exercício de direitos cívicos e políticos, a senhora Pinto afirma que vai votar às 

vezes, “às vezes vou, outras vezes não vou”. Quando questiono se conversavam em casa sobre 

direitos para transmiti-los aos seus filhos, a senhora Pinto responde “ah coitadinhos...que direitos que 

eles tinham...”, quase num tom de troça, acrescentando “Eles queriam era crescer e trabalhar e ir 

cada qual pa sua casa que já tavam fartos da pobreza, coitadinhos.” 

 

 A senhora Pinto, para além da habitação propriamente dita, não verifica diferenças no acesso 

à escola, saúde, justiça, cultura e direitos com a nova habitação, porque também já moravam no 

centro do Barreiro. 

 

 Domínio Territorial 

 Relativamente à disponibilização de equipamentos e infra-estruturas, a senhora Pinto e o seu 

companheiro defendem que “devia haver uma abertura pros idosos e pras mais famílias mais 

coiso...Pra falarem, estarem.”, acrescentando “mais valia ter feito um centrozinho pos velhotes ali 

assentarem, jogarem às cartas, no tempo que eles tão aqui. Agora tá frio, não estão, mas no Verão 

tão aqui muitos, muitos velhotes aqui. E aquela casa fechada (a comissão de moradores).” 

 

 Domínio Simbólico 

 A senhora Pinto tem identificação com o espaço físico, e existe identificação com a 

comunidade, embora exista conflito com a maior parte dos moradores. Existe, contudo, identificação 

social com o espaço, até quando fica revoltada por não conhecer os novos moradores, como se 

aquele fosse o seu espaço e ela tivesse poder sobre ele. 

 Relativamente a perspectivas de futuro, estas eram apenas as de sobrevivência e não existe 

capacidade de iniciativa para mudar ou promover situações no bairro, nem mesmo para denunciar 

certos crimes que ocorrem e que observa.  

 A nova habitação não alterou estas situações, porque já morava no Barreiro e já conhecia 

estas pessoas que conhece desde que veio morar para o bairro.  
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4.5 A pobreza e exclusão social dos moradores do Bairro Alves Redol 

 Tendo em conta a análise de conteúdo das entrevistas, os registos de observação em diário 

de campo e as conversas e observações informais nas habitações e na rua, analisamos a informação 

recolhida de seguida, de acordo com as dimensões de exclusão social adoptadas
25

. 

 

Dimensão SOCIAL 

 As relações familiares são fortes, em presença de importância dada à família e bastante 

apoio familiar entre os membros da família, mesmo quando família alargada. Ao longo da vida dos 

moradores foi, aliás, a família o apoio dos vários membros dos agregados, seja material ou não, visto 

que os outros recursos de apoio eram escassos. Surge desta questão também uma certa 

desconfiança quanto a alguns apoios que existem actualmente, tal como o rendimento social de 

inserção. Nas famílias registam-se apenas alguns casos, e não só nas famílias entrevistadas, de 

violência doméstica, normalmente associado a problemas de alcoolismo entre os membros 

masculinos das famílias.  

 Já as relações de vizinhança variam conforme a zona do bairro. Assim, na primeira rua do 

bairro não é observado nem considerado pelos moradores nenhum tipo de conflito ou problema entre 

vizinhos, existindo fortes relações de vizinhança e amizade, com bastante apoio entre vizinhos. A 

partir da segunda rua, assiste-se gradualmente à degradação das relações de vizinhança, 

começando conflitos e turbulências, que culminam num mal-estar entre vizinhos nas últimas ruas do 

bairro. É de notar, e já foi referido no diário de campo, que a primeira rua do bairro é a mais antiga e 

corresponde às pessoas que há mais tempo se encontram ali a morar e as últimas ruas do bairro têm 

uma relevante entrada e saída constante de moradores e são as ruas mais recentes. O próprio 

quotidiano do bairro difere: de manhã há mais actividade na primeira rua, caracterizando-se por 

moradores reformados, e a partir da tarde há mais actividade nas últimas ruas, quando algumas 

pessoas chegam do emprego, quando outras vão para a rua conversar, ou quando as crianças 

chegam da escola e vão brincar para a rua.  

 Os moradores não participam em empresas e associações e os tempos livres são assim 

passados entre conversas na rua ou café, realização de tarefas domésticas ou ver televisão. Só dois 

moradores tinham outras actividades, que eram ler o jornal e andar de bicicleta. Próximos do bairro 

existem uma comissão de moradores  que realiza algumas actividades pontuais e um pavilhão da 

Junta de Freguesia que organiza actividades desportivas para crianças e idosos.  

 Nos aspectos sociais, os moradores não identificaram diferenças desde que se mudaram 

para ali, ou porque já moram ali há muito tempo ou porque consideram mesmo que as suas relações 

com a família e vizinhos seriam iguais.  

 

 Dimensão ECONÓMICA 

 As ocupações das famílias são, no geral, precárias e mal remuneradas, contudo, tendo em 

conta a idade dos moradores entrevistados, são também adequadas ao contexto socioeconómico da 

                                                
25 Ver em anexo XV as tabelas de análise de conteúdo 
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altura em que desenvolveram tais ocupações, não podendo ser analisadas tendo em conta o contexto 

actual. Existe uma diferença entre moradores que exerceram trabalho nas indústrias do Barreiro 

(quando era uma zona altamente industrial), visto que descontaram para a Segurança Social, 

recebendo agora uma reforma adequada às suas necessidades (apesar dos 4 entrevistados, apenas 

um estar nestas condições, muitas pessoas com quem falámos têm estas características); dos 

moradores que nunca fizeram estes descontos, maioritariamente mulheres, que exerceram trabalhos 

de limpeza, de venda em feiras e mercados, que recebem a pensão social mínima de velhice.  

 Os membros das famílias em idade activa, das famílias entrevistadas, estão em trabalhos 

precários, instáveis e mal remunerados ou estão desempregados e a receber rendimento social de 

inserção. Não falámos com ninguém satisfeito com a sua vida profissional, passada ou futura, com a 

excepção de um membro de um casal, que foi militar e que habita ali há apenas 5 anos. 

 Deste modo, a maior parte das famílias não tem acesso a bens e serviços básicos, como 

alimentação e roupas e não teve também no passado. Uma família entrevistada, mesmo depois de 

atribuída a habitação, pediu esmola; duas famílias não acediam a todas as necessidades por 

escassez de rendimentos; e apenas um morador afirma que sempre acederam a todas as 

necessidades da família. Este morador era o neto do dono da quinta onde foi construído o bairro, 

afirmando que o facto do avô ser maquinista e do pai ter também trabalhado nos caminhos-de-ferro 

melhorou a situação económica da família. Como também trabalhou na Lisnave, tendo sempre 

descontado, recebe agora uma reforma superior aos outros moradores. 

 Quando falamos de férias, viagens, compras de outros bens materiais ou mesmo de 

poupança, nenhuma família teve possibilidade de realizar quaisquer actividades extra-necessidades 

básicas.  

 Dentro do bairro não existem actividades económicas relevantes, contudo a proximidade com 

o centro do Barreiro é muito grande, onde existem todos os bens e serviços necessários à satisfação 

de necessidades.  

 Quanto às alterações devido à habitação, dois moradores afirmam que sem pagarem uma 

renda controlada teria sido impossível a sobrevivência da família. Outros moradores, que 

correspondem aos que viveram em maior pobreza, não identificam melhorias nem quaisquer 

diferenças com a habitação, uma vez que os seus rendimentos eram tão baixos e as necessidades 

tão pouco satisfeitas que não admitem existir influência. 

 

 Dimensão INSTITUCIONAL  

 O Bairro Alves Redol tem uma escola primária no seu interior, a Escola Primária nº6, o que 

facilita o acesso ao sistema educativo mais básico. Mesmo quando os pais não frequentaram a 

escola, os filhos de uma maneira geral fizeram o ensino primário devido também à proximidade com a 

escola. Contudo, muito poucos moradores têm um nível superior ao 9ºano, o que traduz uma 

qualificação e instrução bastante baixas. Dois moradores entrevistados fizeram a 4ªclasse, outros 

dois moradores nunca frequentaram a escola.  
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 Para além da escola primária, existem muitas outras escolas no Barreiro, sendo a mais 

próxima, a escola secundária a cerca de 300metros.  

  

 O centro de saúde do Barreiro fica aproximadamente a 1,5km, o que é considerado longe 

para os moradores do Bairro Alves Redol, principalmente porque não têm transporte próprio e 

encontram-se muitos deles em estados de saúde débeis.  

 Existe um relativo acesso à saúde, visto que quase todos têm médico de família e consideram 

aceder facilmente ao centro de saúde, existindo contudo longas esperas por consultas. Alguns 

moradores, quando se confrontaram com problemas de saúde mais graves ou urgentes, recorreram a 

consultas privadas, com ajudas dos filhos ou outros familiares.  

 Numa das famílias verifica-se a diferença entre quem depende do sistema nacional de saúde 

e quem tem acesso ao sistema próprio ADSE ou sistema militar, o que em muito facilita a despesa 

para a saúde, a marcação de consultas e mesmo operações ou urgências. 

 

 No sistema de justiça, muitos moradores não apontam polícia como uma necessidade 

pessoal, mas ao mesmo tempo, afirmam sentir-se inseguros, que existe crime no bairro e que o 

equipamento que faz falta na comunidade é uma esquadra de polícia, como se fosse uma situação 

exterior à sua família. 

 Existe uma conivência ou uma habituação ao crime, pois todos os moradores (entrevistados 

ou não) declararam conhecer e conviver com situações ilegais e criminosas, como droga, roubos, 

roubo de água ou luz de casas vizinhas, mas todos afirmam também não denunciar essas mesmas 

situações. Com alguns exemplos percebemos que para alguns moradores o que importa não é 

cumprir as regras, mas sim não denunciar o vizinho. A denúncia de incumprimento de rendimento 

social de inserção é uma atitude bastante criticada, onde claramente quem está errado é quem 

denuncia e não quem não cumpre as regras. 

 

 Três dos entrevistados consideraram esta ser a sua melhor habitação, sendo as suas 

habitações anteriores barracas ou habitações pequenas e insalubres. Só uma entrevistada esteve 

numa habitação de melhor qualidade, mas voltou para o Bairro Alves Redol para cuidar da família.  

 O tempo de espera pelas habitações foi curto e o peso da habitação no rendimento é 

pequeno. 

 

 O acesso à cultura foi diferente para todos os moradores. Um morador teve acesso a teatro e 

bailes fora do Barreiro, porque considera não existir oferta. Outro morador teve acesso a cinemas e 

outras oportunidades culturais, disponibilizadas pelas indústrias do Barreiro (os cinemas, as 

actividades para crianças). Outros moradores não procuram actividades culturais, não sabendo se 

existe ou não. 

 



A habitação social como instrumento de combate à Pobreza e Exclusão Social:      
estudo de caso no Bairro Alves Redol  

Joana 

Simões 

 

74 

 

 Os direitos cívicos e políticos são de uma forma geral gozados pelos moradores. Os 

moradores entrevistados estão todos recenseados e afirmam ir votar sempre que são chamados para 

tal.  

 A dimensão institucional não tem, de uma forma geral, relação com a habitação (excepto o 

próprio indicador habitacional), visto que as escolas, os centros de saúde, a polícia, os equipamentos 

culturais e o exercício de direitos foram semelhantes em qualquer zona do Barreiro ou nas 

redondezas. No indicador da habitação, esta é considerada a sua melhor habitação 

comparativamente a todas as anteriores.  

 

 Dimensão TERRITORIAL 

 O Bairro Alves Redol é próximo do centro da cidade, não existindo este tipo de isolamento ou 

afastamento de bens e serviços. Existe dentro do bairro caixotes de lixo e ecoponto, uma paragem de 

autocarros e próximo existem táxis e várias estradas.  

 As habitações estão todas equipadas com água canalizada, luz e gás, rede de esgotos. As 

casas e as divisões são de muito pequena dimensão,  muitas vezes não existindo portas a separar as 

divisões, pelo que não existe uma real diferença entre espaços comuns e privados e quando existe é 

com esforço dos moradores (através de móveis, sofás, portas improvisadas). Não existe sala de estar 

(é a própria entrada da casa), as cozinhas são abertas e as casas-de-banho muito pequenas, 

existindo para banho um duche de fraca pressão. Actualmente, as casas não estão sobreocupadas, 

mas com as entrevistas sabemos que já estiveram todas em sobrelotação no início da sua ocupação. 

Uma moradora considera as condições existentes insuficientes, não reconhecendo qualidade na 

construção da habitação e por conversas informais muitos moradores falam das fracas condições 

habitacionais. Um morador refere a vistoria que era feita às casas e que já não existe, que mantinha 

as habitações em condições boas de habitação. 

 Relativamente ao exterior, as moradias são de r/c e 1ºandar, com interior de pequena 

dimensão e quintais grandes. As moradias estão degradadas, especialmente as pinturas que estão 

em descascamento e alguns moradores queixam-se de infiltrações e janelas partidas. A manutenção 

e salubridade são fracas. A cada habitação de r/c corresponde um jardim e a todas um quintal, no 

entanto os jardins não estão arranjados. Os moradores identificam a falta de manutenção dos 

edifícios e dos jardins, que não têm manutenção, contribuindo para a falta de estética do bairro. 

 Os espaços comuns estão limpos e existe um descampado que corresponde aos antigos 

quintais que foram retirados a algumas casas onde alguns moradores estendem roupa, passam as 

tardes e onde existem algumas auto-construções junto às casas. 

 Contudo, observam-se diferenças consoante a zona do bairro. Nas primeiras ruas as 

habitações estão menos degradadas, os jardins mais arranjados, as ruas mais limpas e o interior das 

casas que pudemos observar está mais limpo, organizado e com maior privacidade. Nas últimas ruas, 

os edifícios estão mais degradados, janelas partidas ou inexistentes, pinturas mais gastas, escadas e 

entradas das casas mais degradadas, interior das casas menos organizado e limpo. 
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 Os equipamentos que existem são uma comissão de moradores e próximo um pavilhão da 

junta de freguesia que realizam algumas actividades de lazer. Os moradores consideram faltar um 

centro de dia para idosos, uma esquadra da polícia e um morador identifica a necessidade de um 

posto de correios. Um único morador refere que faltam instituições e técnicos para trabalhar com os 

jovens que passam o dia na rua, ao contrário dos outros moradores que criticam e criminalizam o 

quotidiano dos jovens. 

 

 Dimensão SIMBÓLICA 

 Esta dimensão apresenta claras diferenças entre uma zona e outra do bairro e o tempo de 

habitação. Os moradores mais antigos que habitam nas ruas mais antigas sentem identificação com o 

espaço físico, com os vizinhos próximos e com a comunidade, apontando sempre os problemas nas 

zonas mais recentes do bairro. Os moradores que habitam nas últimas ruas do bairro sentem alguma 

identificação com o espaço, mas não convivem bem com a vizinhança, pelo que a identificação com a 

comunidade é mais débil. Existe, de uma forma geral, motivação em resolver os problemas do bairro, 

existindo também nos moradores quase uma tristeza por certas situações acontecerem no “seu 

bairro”, mas não existe capacidade de iniciativa para promover mudança. Os moradores quando 

questionados (mesmo informalmente) sobre tomar iniciativa respondem com aquilo que deveria 

acontecer, ou seja, responsabilizando outros
26

. Contudo, esta não é uma dimensão conclusiva. Existe 

grande dificuldade em discutir estes temas e muitas vezes existem contradições. 

  Quando questionados sobre perspectivas de futuro e concretização de ambições, as opiniões 

são relativamente homogéneas. Se para alguns moradores não existiam perspectivas, apenas a 

sobrevivência, para outros estas existiam mas não foram cumpridas, porque a vida não o permitia. 

Identificamos duas questões importantes relacionadas com auto-estima e auto-conceito, apesar de 

este não ser o espaço de desenvolvimento de tais questões: a presença de violência doméstica em 

algumas famílias; e fracas expectativas quanto ao futuro e vida em geral.  

 De uma maneira geral, os moradores não consideram existir diferenças nestas questões 

desde que estão nesta habitação, contudo a experiência de vivência no bairro que alguns moradores 

tiveram construiu a identidade com o espaço físico e com a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Não quero com isto afirmar que a responsabilidade seja sua, apenas que a maioria dos moradores não toma 

responsabilidade por nenhuma iniciativa de promoção de mudança de dinâmicas sociais ou mesmo manutenção 

dos edifícios. 
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5. Conclusões  

 O capítulo conclusivo terá como fundamentos a resposta às perguntas de partida da 

investigação e a concretização dos objectivos propostos, apesar dos últimos se desenvolverem com o 

avanço do estudo. É importante referir que as famílias entrevistadas tinham como representante um 

indivíduo já reformado, o que nos leva a considerar todo o percurso de vida destas pessoas e 

famílias, por isso tanto falaremos da situação presente como de situações anteriores. 

 

 Lembremos então a pergunta de partida: “Quais as perspectivas das famílias sobre as 

alterações provocadas pela habitação social na sua situação de exclusão social?”. Estas perspectivas 

foram ao longo da investigação enriquecidas com observações realizadas nas famílias, nas várias 

habitações e no bairro em estudo e com constante pesquisa documental. Para além disso, para 

perceber as alterações precisámos saber se existem ou não situações de exclusão actuais nestas 

famílias. Consideramos igualmente as hipóteses de trabalho inicialmente expostas: existe exclusão 

social nestas famílias mesmo após a atribuição de habitação social; a atribuição de habitação social 

potenciou novos domínios de exclusão ou reforçou aspectos já existentes. 

 

 Se pensarmos nas várias dimensões adoptadas para exclusão social, sabemos que as 

dimensões social e económica são, talvez, as mais relevantes na avaliação da exclusão, pois as 

relações familiares e o emprego criam as relações mais fortes na inclusão social dos indivíduos ou 

como referiu Castel a autonomia no trabalho e a estabilidade na ordem sócio-relacional
27

. Após a 

análise de todos os dados obtidos, através de várias técnicas de recolha, consideramos que existe 

exclusão social no trabalho e nas relações sociais destas famílias, contudo não podemos considerar 

que estas famílias estão totalmente excluídas, apresentando num nível intermédio, que Castel definiu 

como zona de vulnerabilidade social, onde existe precariedade do trabalho, fragilidade relacional e 

apoios sociais pontuais ou crónicos. Também Bruto da Costa concluiu que existem diversos níveis de 

exclusão social, que um indivíduo excluído não está necessariamente excluído de todos os domínios 

considerados e, para além disso, que durante o percurso de vida os domínios onde um indivíduo está 

ou não excluído variam conforme a fase da sua vida e os recursos de que dispõe. No seguimento 

desta ideia, é importante referir que também dentro do mesmo bairro, encontrámos formas e níveis 

diferentes de exclusão e inclusivamente uma família estudada não pode ser considerada excluída.  

 Existe, em vários domínios, um relativo acesso às várias dimensões consideradas, contudo, 

este acesso é sempre frágil. Por exemplo, existe acesso à saúde e as famílias têm médico de família, 

mas existem longas esperas por consultas, não existem urgências e no caso do médico se reformar, 

as famílias ficam desprotegidas porque não são atribuídos novos médicos. Como no campo da 

saúde, outros domínios apresentam grandes fragilidades, o que demonstra exclusão social. 

  

 No domínio social, e de uma maneira geral, as relações familiares e de vizinhança são fortes 

e de apoio entre familiares e vizinhos. Estas relações de vizinhança saudáveis permitem a existência 

                                                
27 Cf. Cap.Pobreza e Exclusão Social 
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e sentimento de segurança física e psicológica e participação na vida colectiva. Contudo, numa zona 

do bairro, existem casos de conflitos de vizinhança, que conduzem a uma exclusão da vivência da 

comunidade e do espaço. Estes conflitos geram a não participação de todos, mesmo os que têm 

boas relações de vizinhança, em actividades no bairro e mesmo fora do bairro conduz a uma 

exclusão de actividades e associações. Todos os moradores, quaisquer que sejam as suas relações 

de vizinhança, escondem informações aos seus vizinhos (rendimentos, tempos livres).  

 Os moradores não consideram que as suas relações sociais tenham sido alteradas com a 

habitação no Bairro Alves Redol, defendendo que as relações familiares e de vizinhança não se 

alteraram com esta habitação, nem para melhor nem para pior, e que o seu nível de participação 

social era semelhante. Contudo, consideramos que, e tal como um morador referiu, as relações de 

vizinhança são influenciadas por esta habitação, seja no caso de boas relações de vizinhança que 

permitem o apoio entre vizinhos, por exemplo uma vizinha doente que tem o apoio do vizinho quando 

se sente mal, seja no caso de relações conflituosas entre vizinhos, que excluem os moradores da 

vivência do bairro e da participação na promoção de melhores condições de vida. 

 

 Na dimensão económica existe trabalho e não desemprego e existem rendimentos, seja 

reformas ou subsídios. Contudo, existe exclusão, uma vez que este trabalho é precário, instável e 

mal-remunerado, nem sempre permitiu aceder a todas as necessidades das famílias e porque, 

mesmo procurando, não houve apoio social. A poupança também nunca existiu, o que leva aos 

agregados com menores rendimentos, não terem agora rendimentos extra para melhor 

sustentabilidade económica. 

 Voltando à pergunta de partida, os moradores têm posições diferentes. Uns moradores 

consideram que os rendimentos foram sempre baixos e que a habitação social não alterou a sua 

situação económica, outros moradores vêem a situação por outro lado e consideram que sem a 

habitação social o seu percurso de vida e a satisfação de necessidades da família teria sido bastante 

mais difícil. Os primeiros são os moradores que viveram em maior pobreza e os segundos tiveram 

maior acesso a bens e serviços, ou seja, em famílias onde o rendimento já era muito baixo, que 

moravam em barracas ou habitações baratas e insalubres, a habitação não disponibilizou mais 

rendimento para outras despesas, pelo que muitas vezes não conseguiam suportar despesas 

referentes a conforto e equipamentos de habitação. Já em famílias que viviam em pobreza, mas que 

pagavam já rendas, pagar uma renda controlada, disponibilizou rendimentos para outras despesas. 

 

 Também no domínio institucional há indicadores de inclusão e indicadores de exclusão. 

Como factores inclusivos, estas famílias apresentam um relativo acesso a cultura e ao exercício de 

direitos políticos e o bairro representa uma melhor habitação para estas famílias. Já como factores de 

exclusão, as famílias têm fraca instrução e qualificação, fraco acesso a consultas médicas e outros 

serviços médicos (longas esperas), pouco acesso à justiça e pouca procura de apoio policial. Se 

excluirmos o evidente indicador da habitação, que é directamente influenciado pela obtenção de casa 

no Bairro Alves Redol e que os moradores consideram a sua melhor habitação, os outros indicadores 
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não são influenciados pela nova habitação. Isto deve-se a que os moradores já habitassem a zona do 

Barreiro ou concelhos próximos, estando as escolas, os centros de saúde, a polícia exactamente nas 

mesmas áreas. 

 

 O domínio territorial apresenta diversos indicadores de exclusão social, tanto nas 

características das casas, como dos espaços comuns, equipamentos e infra-estruturas. Existe uma 

relação directa conhecida entre a qualidade e satisfação com a habitação e a qualidade dos espaços 

comuns, e não existindo esta satisfação com o interior existe um menor cuidado com os jardins e 

outros espaços comuns.  

 Relativamente à escolha do espaço, não podemos falar de exclusão social, visto que o bairro 

se situa no centro do Barreiro, com todas as acessibilidades e malha urbana acessíveis. Já as opções 

e custos de construção são baixos, criando habitações de fraca qualidade, e tendo em conta que o 

bairro tem 60 anos, as moradias estão degradadas no interior e exterior e são demasiado pequenas 

para o que conhecemos agora como necessário. No Bairro Alves Redol faltam os equipamentos 

sociais e infra-estruturas que permitam a participação dos moradores em actividades culturais, 

desportivas e comunitárias. Por outro lado, falta trabalho social no bairro, visto que não existe no 

bairro nem na proximidade, com a excepção dos técnicos da câmara, técnicos sociais que trabalhem 

com as famílias e com a comunidade.  

 Não podemos falar de uma segregação socioespacial evidente no Bairro Alves Redol, 

contudo parecem existir modos de vida, homogeneidade interna e relações de vizinhança próprias, 

apesar do bairro estar integrado no centro do Barreiro. Em termos de construção, não é identificável 

de forma óbvia como bairro social, mas é diferente de todos as construções à sua volta, identificando-

se dessa forma. Esta diferença, o modo de vida e a degradação do bairro causam esta 

estigmatização, também porque é monofuncional e os não moradores não têm porque ir ao bairro.  

 

 Se pensarmos que a habitação é o espaço de segurança e privacidade
28

, nalguns casos 

estas não foram possíveis de desenvolver, uma vez que não existe privacidade dentro de casa, já 

que as habitações são muito pequenas e as divisões são muito próximas, e entre vizinhos, já que 

com esta construção todos os sons e actividades familiares são ouvidos. Esta falta de privacidade 

não permite a distinção entre privacidade do alojamento e exterioridade da vizinhança, já que todos 

conhecem a vida familiar e sua organização de todos: que rendimentos recebem, qual o agregado, 

quem paga o quê; dando igualmente opiniões sobre a organização da vida familiar alheia. Existe uma 

extensão da vida privada à comunidade, quase não se conhecendo os limites. 

 Se a habitação é sempre um espaço de definição do status e classe social, então o Bairro 

Alves Redol, enquanto bairro camarário, especialmente construído para famílias desfavorecidas, 

coloca uma conotação nestas famílias de classe desfavorecida e inferior. Naturalmente, a 

interioridade e a identidade dos indivíduos é construída com base neste status, assumindo a posição 

social inferior. Ao contrário do que se possa pensar em relação à função de posse, de apropriação de 

                                                
28 Cf Capítulo: Importância e organização da habitação 
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território, já que as habitações são sempre pertencentes à câmara, os moradores exercem esta 

apropriação do espaço. Esta questão leva-nos aos indicadores simbólicos de exclusão social. 

 

 Ao assumir uma posição social inferior principalmente enquanto crianças, os moradores não 

são motivados a criar perspectivas de futuro, ambições e expectativas, pelo que estas são baixas. A 

falta de capacidade de iniciativa para promover a mudança não permite a concretização de 

objectivos. Ao mesmo tempo, no Bairro Alves Redol, existe sentimento de pertença, identificação 

social e sentimento de posse, o que ajudou a formar muitas relações de vizinhança positivas que 

existem. Existe na maioria dos moradores um sentimento de posse sobre o bairro e sobre a casa, 

demonstrado quando acreditam que deviam conhecer todos os que moram no bairro, que deviam 

poder opinar sobre a atribuição ou não de casa a novos vizinhos, afirmando indirectamente que existe 

uma hierarquia e que os mais velhos no bairro deviam decidir. Contudo, tudo isto é informal e não 

existe uma comissão de moradores activa que poderia tomar este papel. Os moradores têm pouca 

compreensão de conceitos simbólicos: expectativas, perspectivas, iniciativa.  

 A identidade social adoptada parece ter sido de aceitação das diferenças sociais e de uma 

dependência voluntária ao sistema de apoio social, por parte de alguns moradores, revestindo-se de 

desresponsabilização sobre determinadas áreas da sua vida. Por exemplo, para muitos moradores é 

unicamente da responsabilidade dos poderes públicos a obtenção de habitação, a situação de 

pobreza dos seus filhos, por não terem acesso a alimentação ou roupas e as relações de vizinhança 

dentro do bairro. Não assumem responsabilidade, nem consideram que pudessem agir de forma 

diferente na promoção de mudança. Existe nestas famílias uma grande imprevisibilidade, nunca se 

sabe quando se perde o emprego, quando há rendimentos quando não há, pelo que a longo prazo 

não se podem ter factores de estabilidade e a identidade formada é baseada nesta imprevisibilidade. 

Gera-se passividade em relação à mudança e claramente uma identidade assistencialista e tal como 

referido numa primeira parte teórica desta investigação, é a aceitação da identidade que reproduz a 

estigmatização. Assim falamos simultaneamente de factores de inclusão e de exclusão, fazendo 

sentido a supracitada exclusão intermédia. 

 É importante referir ainda a relação entre participação, sociabilidades e identidade. A 

identidade desenvolvida foi de passividade, as sociabilidades são conflituosas, pelo que não pode 

existir uma participação saudável no bairro. 

 

 Para além disso, existe pobreza e existe ciclo de pobreza. Nas famílias analisadas que 

tiveram maior acesso a bens e serviços, os filhos saíram do bairro e obtiveram as suas casas e 

empregos, mas nas famílias em maior pobreza, os filhos moram ainda com os pais, dependem de 

subsídios estatais e têm dificuldade em encontrar trabalho. Relativamente ao apoio social falamos 

essencialmente de preconceito aos apoios que as famílias nunca tiveram. Por exemplo, a família que 

não teve direito a rsi
29

 critica as famílias que recebem; a família que recebe rsi num valor inferior 

critica a vizinha que recebe mais e que segundo ela “pode ir trabalhar”. Na verdade, temos de 

                                                
29 Rendimento Social de Inserção 
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concluir também que não houve homogeneidade nas ajudas às famílias deste bairro, onde não existe 

trabalho social sem ser da câmara. Por isso, algumas famílias iam à procura de ajudas fora do bairro, 

pelo que quem procurava mais tinha mais, originando situações de forte desigualdade, o que não 

promoveu as relações de vizinhança. Outro preconceito relaciona-se com a preocupação pela 

aparência social: mulheres que se convivem com violência doméstica com o argumento da aparência 

social; crítica forte à toxicodependência, mas aceitação do alcoolismo; crítica do rsi, mas pedidos 

constantes de ajudas.  

 Existe, como já foi referido, conivência com o crime, visto que todos conhecem e falam das 

situações ilegais que existem no bairro, como droga, ocupação das casas, puxadas de luz, mas 

parece existir um clima de hábito com estas situações, assim como em situações entre vizinhos que 

alguns não gostam, mas que ninguém denuncia. Existe nestas pessoas maneiras muito próprias de 

resolver problemas e conceitos de justiça próprios, fora dos regimes formais. Ao mesmo tempo, todas 

as famílias entrevistadas têm grande necessidade de demonstrar a sua honestidade, como se os 

outros estivessem constantemente a colocar em causa os seus valores morais. Tudo isto é exclusão 

social. 

  

 As famílias consideram existir pouca influência da atribuição da habitação na sua situação de 

exclusão social, com a excepção de algumas que dão relevância aos aspectos económicos da sua 

vida. Contudo, consideramos que alguns aspectos sociais e económicos foram promovidos no Bairro 

Alves Redol. Esta mudança não foi suficiente para extinguir a situação de pobreza e exclusão das 

famílias, pelo que existe exclusão social nestas famílias mesmo após a atribuição de habitação social. 

 Considerando a hipótese de criação de novos domínios de exclusão, a situação social em 

algumas zonas do bairro e os conflitos que existem, geraram fracas e turbulentas relações de 

vizinhança, com as consequências já referidas. Se foram reforçados aspectos excludentes pré-

existentes, o facto de se viver em bairro social reforçou a estigmatização social e a identidade 

passiva. 
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6. Políticas Sociais e Propostas de Intervenção 

 As soluções para as questões de pobreza e exclusão social estão mais relacionadas com 

políticas internacionais e nacionais, que englobem de forma homogénea a totalidade da população, 

do que intervenções pontuais e locais, que não resolvem o problema na sua globalidade. Contudo, e 

como foi demonstrado com o Bairro Alves Redol, cada território tem as suas especificidades e as 

intervenções a nível meso são de uma importância central. No anexo XVI podemos verificar as 

políticas que têm sido seguidas pela União Europeia, pelo IHRU e as propostas do novo governo 

português. 

 Como medidas internacionais consideramos duas medidas essenciais e complementares 

para a diminuição da pobreza e exclusão social: 

 A regulação da globalização económica e a abertura da globalização a todos os países, 

através de instâncias fiscalizadoras, com globalização económica, mas também cultural, 

governativa e social (good governance, desenvolvimento humano, direitos humanos, reforma 

de instituições de saúde, educacional, etc.) (Rebelo de Sousa, 2004); 

 A promoção e fiscalização no cumprimento de programas e projectos de erradicação da 

pobreza e exclusão social, nomeadamente no cumprimento dos Objectivos do Milénio. 

 

 Tendo em conta que o ano de 2010 será o Ano Europeu de Combate à Exclusão e à 

Pobreza, os esforços europeus e nacionais deverão estar na resolução dos problemas globais, mas 

também considerar que cada país tem as suas especificidades, sendo da responsabilidade de cada 

país a aposta na resolução das suas questões. O desemprego, o trabalho precário e as necessidades 

de trabalho social com algumas famílias são questões transversais aos países da União Europeia, 

mas se pensarmos nas várias dimensões que compõem o conceito de exclusão social sabemos que 

Portugal tem problemas específicos no acesso a algumas instituições. O nosso país apresenta uma 

baixa qualificação profissional e instrução, o acesso à saúde é ineficiente e a eficiência da justiça foi 

já alvo de indicações de instâncias internacionais. 

 Não pode existir uma instância ou grupo de trabalho que abranja todas as situações a 

trabalhar para a redução da exclusão, o que tem de existir a nível nacional é o entendimento nos 

governantes e grupos públicos de trabalho destas questões e da importância do Ano Europeu de 

Combate à Exclusão e à Pobreza. Torna-se central o reconhecimento da questão como problema 

social nacional e entender o problema não apenas como responsabilidade das políticas sociais, mas 

de todas as políticas públicas, das associações e empresas e da sociedade civil. Neste entendimento, 

a aposta será num conjunto diferente de políticas que abranjam as diversas vertentes que compõem 

o conceito de exclusão, tais como: 

 Políticas de crescimento económico; 

 de Família; 

 de Segurança Social; 

 de promoção de igualdade de oportunidades e de justiça social; 

 de Saúde; 
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 de educação, formação e qualificação profissional; 

 de Habitação, de cidade e de regeneração urbana
30

. 

 

 Contudo, as políticas têm de corresponder necessariamente às necessidades do país e da 

população. Se assim não for, as políticas serão meramente teóricas e não terão a expressão prática 

necessária. Para tal, são importantes as equipas multidisciplinares, a coordenação, a participação e 

os acordos político-partidários. 

 Todo o trabalho deve assentar em alguns pontos centrais: 

 A acção é multidisciplinar, porque o problema é multicausal; 

 As equipas de trabalho devem ser multidisciplinares e multivariadas (governamentais e 

não-governamentais; governantes, académicos, membros de associações); 

 As políticas têm de ser coordenadas: económica, social, cultural (Bruto da Costa, 2007); 

 Deve existir a responsabilização de todos na resolução do problema: dos poderes públicos, 

da sociedade civil, dos indivíduos excluídos; é necessário para que os indivíduos se 

responsabilizem que se diminua a dependência do sistema social e se promova as opções e 

escolhas para a mudança. 

 

 Algumas parcerias são importantes, nomeadamente entre os poderes públicos e as 

instituições/empresas privadas e a sociedade civil em geral, para não haver repetição de 

estratégias e medidas. Assim, os poderes públicos centrais ou locais devem trabalhar com as 

instituições e empresas, percebendo o seu trabalho, e assumindo as lacunas. Deve existir igualmente 

uma descentralização de poderes e medidas do Estado para o poder autárquico, que deve trabalhar 

no terreno junto das populações e substituir as políticas baseadas no clientelismo para um real 

empowerment das populações, que devem a nível local participar na promoção da mudança. São os 

poderes públicos locais que podem com legitimidade conhecer as solidariedades primárias, executar 

planos de desenvolvimento local mais eficientes e projectos comunitários. Estes baseiam-se em 

parcerias com agentes locais, com a participação da população, na diversidade e necessidades locais 

(Ruivo,2000). Naturalmente que muitas medidas referidas foram já adoptadas, mas se tal já 

aconteceu, a aposta deve ser numa maior eficácia das políticas e medidas, ou seja, trabalhar para os 

mesmos objectivos com diferentes métodos. 

 

 Ao nível local são importantes os planos de desenvolvimento local, que permitem a promoção 

de todo um território, tal como o bairro em estudo. Algumas medidas importantes para o Bairro Alves 

Redol são: 

 Reabilitação física e estética do bairro com a participação da população; 

 Aumento de espaços livres; aumento de equipamentos e infra-estruturas (espaços para 

juventude; centros de dia; actividades económicas; espaços culturais); introdução de 

                                                
30 Ver em anexo XVII propostas de políticas sociais e económicas. 
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aspectos inovadores e de estética; sensibilização da população para a identificação com o 

espaço;  

 Implementação no bairro de associações, ong´s e instituições de apoio social para a 

promoção da mudança (através das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia que 

promovem a presença de organizações), que promova trabalho social com as famílias 

socialmente excluídas e que diagnostique no terreno as necessidades e potencialidades da 

população; 

 Utilizar os grupos urbanos na promoção do espaço; 

 Dialogar com as diversas culturas urbanas; 

 Animação cultural; 

 Desenvolvimento e participação comunitária, trabalhando em rede e entre instituições, 

poderes locais e população. 

 

 No caso do bairro Alves Redol o aumento de equipamentos pode traduzir-se no 

reaproveitamento do espaço destinado à Comissão de Moradores, com diferentes horários para 

actividades para jovens (apoio ao estudo, dinâmicas e actividades de grupo com temas variados, 

extensão educativa), idosos (centro de dia, dinâmicas e actividades de grupo) e actividades 

intergeracionais. Seria igualmente importante que a comissão retomasse funções como Comissão de 

Moradores, ou seja, um grupo de moradores que conhecesse e respondesse às necessidades da 

população perante a Câmara e outros organismos, trabalhando eventualmente com técnicos na 

procura de apoios que promovessem o Bairro. 

 Também o espaço do pavilhão da Junta de Freguesia, através de acordos com a Câmara 

Municipal e do voluntariado de professores, poderia ser destinado ao desenvolvimento de actividades 

desportivas gratuitas para jovens e idosos com maior diversificação e comunicação para toda a 

população. A comunicação é uma forte necessidade desta comunidade, por isso devem ser 

promovidas actividades para que a população aprenda a melhor comunicar para melhor se apoiar e 

relacionar.  

 

 Também a avaliação é central, uma vez que são necessários relatórios e estudos de 

impactos sociais para projectos e políticas implementados. É necessário um organismo intersectorial 

especializado em combate à pobreza e exclusão que controle e avalie as políticas económicas e 

sociais adoptadas e também os estudos científicos desenvolvidos que produzam orientações 

relevantes (Capucha, 1998). 

 A participação deve ser de todos e as soluções para todos. Os programas e políticas devem 

integrar a participação dos indivíduos excluídos, pois sem participação não compreenderemos as 

necessidades e opções dos indivíduos excluídos e a se não forem realizados à imagem das 

necessidades nunca poderão ser eficazes.  
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