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O território nacional na década de 90 é caracterizado pela presença de duas 

concentrações metropolitanas: a de Lisboa com cerca de dois milhões de habitantes e a 

do Porto, com cerca de um milhão e duzentos mil habitantes. Assinale-se que estas 

duas áreas constituem territórios que integram as zonas que configuram em Portugal os 

maiores índices de degradação urbana nos anos 901. Prefigura-se nestes espaços um 

quadro de vida precarizado em virtude da uma fragilização progressiva dos níveis de 

actividade económica, decorrente de uma profunda recomposição do tecido 

empresarial, que colocou novas exigências ao nível da formação técnica e profissional, 

com efeitos no acréscimo dos níveis de desemprego e na crescente fragmentação 

social da população activa. Estas dinâmicas não podem ser dissociadas da degradação 

física e social das condições de habitabilidade e de vivência nesses contextos urbanos. 

Uma das principais diferenças entre estas duas áreas metropolitanas em termos de 

problemas sociais e urbanos prende-se com o facto de na Área Metropolitana do Porto, 

a questão da habitação social se revestir de uma particular acuidade. Enquanto que na 

Área Metropolitana de Lisboa, essa questão estava mais associada ao chamado 

«mundo desordenado das barracas», ainda que, a problemática inerente aos bairros 

sociais tenha também, neste contexto, um certo grau de importância, no caso portuense 

a habitação social assume-se como um problema cada vez mais premente, fazendo-a 

associar a ghettos de degradação urbana e social.  

 

Inserindo-se esta análise no contexto da Área Metropolitana do Porto, mais 

concretamente, no concelho do Porto, adoptamos como referente empírico de análise, o 

Vale de Campanhã. Este território inscreve-se na Zona Oriental da cidade do Porto, 

sendo representativo das dinâmicas acima referenciadas, assumindo-se como uma 

zona periférica e subalternizada no quadro do desenvolvimento social e urbano da 

Região Metropolitana do Porto. Sendo a freguesia de Campanhã, uma freguesia de 

implantação de bairros de habitação social, elegemos o Bairro do Cerco do Porto como 

contexto privilegiado de pesquisa. De acordo com os discursos produzidos pelos media, 

o Bairro do Cerco do Porto constitui, juntamente com outros bairros camarários e 

integrantes da freguesia de Campanhã, como o Bairro do Lagarteiro e o Bairro de S. 

João de Deus, os edificados sócio-espaciais onde mais se trafica droga no Porto, “o 

corropio de compradores de estupefacientes é constante durante praticamente as 24 

horas do dia e as redes do Bairro são conhecidas por afrontarem regularmente a 

autoridade policial que, não raramente, é recebida com violência. As malhas que a 

                                                
1 Vilaça, Eduardo e Isabel Guerra, “Degradação do parque habitacional”, in Sociologia - Problemas e 
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droga tece – entre consumidores, traficantes e receptadores – cimentou também aqui 

as cumplicidades entre muitos vizinhos, o que, como em outros bairros, dificulta cada 

vez mais a acção repressiva da polícia.”2 A luz desta imagem social mediaticamente 

construída, o Bairro do Cerco do Porto configura-se como um dos principais «bairros-

problemas», pois é tido como um dos «bairros maus» gerando sentimentos de medo e 

de receio na população da cidade em toda a Região Metropolitana envolvente.  

 

Dado o contexto escolhido, o objecto de partida desta investigação sociológica 

prendeu-se com a análise da recomposição social e espacial do tecido urbano 

portuense, tomando como enfoque o espaço físico e social do referido Bairro. O estudo 

do processo de recomposição social e espacial do tecido urbano portuense na década 

de 90, toma como referencial de análise este espaço bem delimitado, em virtude de se 

antever para aquela zona da cidade importantes transformações sócio-urbanísticas por 

via da entrada em cena de uma política de requalificação das áreas urbanas 

degradadas com finalidades inovadoras. Assim, com a implementação da Iniciativa 

Comunitária URBAN sob impulso da autarquia municipal, pretendeu-se levar a cabo um 

conjunto de acções com impacto nesta área urbana caracterizada por situações de 

depressão económica e de degradação social no sentido de desenvolver esforços para, 

de uma forma integrada e incentivando o papel dos agentes locais, requalificar esta 

zona periférica.  

 

Esta análise insere-se num quadro analítico que pretende elucidar a 

progressiva transformação dos tradicionais «problemas sociais» associados à vivência 

do operariado na sociedade industrial em «problemas urbanos» vivenciados pelos 

cidadãos e inerentes à vivência numa cidade cada vez mais urbanizada. Esta 

transmutação tem reflexos mais vastos, pois a segregação sócio-espacial substituiu a 

exploração e a exclusão urbana relegou para segundo plano os conflitos de trabalho e a 

luta de classes é hoje em dia confrontada com problemáticas inerentes à integração e à 

marginalidade sociais. Obviamente que a condição operária e os modos de vida do 

operariado não desapareceram, antes deixaram de se assumir como o foco difusor dos 

problemas sociais. Hoje em dia, a cidade depara-se com outros problemas como a 

exclusão e a desqualificação sociais, a relegação, a segregação, a insegurança e a 

violência urbanas, associadas às zonas e populações que habitam espaços e zonas 

                                                                                                                                             
Práticas, nº 15, 1994. 
2 Alfredo Leite e David Pontes, “Investimentos da Câmara do Porto dificilmente evitam insegurança. O 
medo dos bairros maus”, in Público Local, 12 de Outubro de 1997. 
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periféricas e desvalorizadas. Na actualidade, a sociedade é cada vez mais dual, 

acentuando-se o desnível entre a sociedade integrada e a sociedade fragmentada.  

 

Ao intitular-mos esta análise: A cidade na encruzilhada do urbano, não 

queremos deixar de fazer sobressair a posição marginal e relegada deste «fragmento» 

da cidade do Porto. De facto, Campanhã e principalmente o Bairro em análise, não se 

assumem como espaços-cidade ainda que sejam parte integrante do fenómeno urbano, 

pois, têm vindo a assumir um estatuto de espaços periféricos e de relegação urbana, 

porventura, no imaginário colectivo representados como não pertencentes aos limites 

físicos e sociais da cidade. 

 

Esta investigação, ainda que empírica, é “teoricamente orientada”3, pois 

atribuímos à teoria uma função de comando nesta análise, pressupondo-se a 

construção do objecto a partir de um permanente «vaivém» entre teoria e empiria.4 O 

problema que desencadeou este Estudo remete para a análise das vivências e 

representações dos actores sociais que residem em territórios classificados como 

territórios de exclusão. A assunção de rótulos e de estigmas por parte de uma 

população residente num bairro dito «problemático» condiciona certamente as suas 

práticas de sociabilidade, as suas formas de apropriação do espaço, bem como, as 

suas estratégias face aos centros de poder e ao planeamento urbano e territorial. 

 

Situando-nos numa vertente de abordagem sociológica de pendor relacional e 

construtivista, damos primado à análise da tessitura de relações sociais desenvolvidas 

no espaço social, assumindo o espaço como «accionado» pelos agentes. Partindo do 

pressuposto de que os processos centrais e estruturantes que transformaram o uso da 

cidade devem ser abordados numa perspectiva de longa duração, esta pesquisa 

procurou cumprir este imperativo; assim sendo, o seu início ocorreu em 1993, tendo-se 

efectuado a pesquisa de terreno entre 1996 e 1997. 

 

Saliente-se que os fenómenos em análise se revestem de uma elevada 

complexidade, configurando-se como multidimensionais, tendo sido necessário, por 

isso, efectuar uma pesquisa aprofundada dependente da diversidade de fontes de 

                                                                                                                                             
 
3  A Firmino da Costa, A Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural, Oeiras, Celta 
Editora, 1999, p. 7. 
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informação e de técnicas accionáveis, facto que esteve na origem da morosidade de 

recolha e análise dos dados. Concomitantemente, partindo do princípio de que as 

estruturas sociais mantêm uma continuidade assinalável, pressupondo dinâmicas de 

produção e reprodução social, podemos asseverar que os dados recolhidos mantêm 

uma actualidade indiscutível, independentemente de terem ocorrido mudanças no 

espaço físico do Bairro e da cidade de 1997 até hoje.  

 

Desta forma, também gostaríamos de reiterar que este «produto final» que aqui 

apresentamos resulta de uma pesquisa perspectivada como «inacabada» e «por 

encerrar», porque despoletadora de novos e outros desafios teórico-metodológicos a 

colocar num futuro próximo.  

 

A pesquisa realizada focalizou-se num registo tridimensional, conjugando o 

passado, o presente e o futuro. Com efeito, ao estudarmos a situação actual do Bairro, 

tornou-se imperioso numa perspectiva recursiva, fazer apelo à diacronia dos processos 

sociais que têm como palco o Bairro e em simultâneo, com base no passado e no 

presente, tornou-se possível esboçar algumas linhas de evolução prospectiva desse 

micro-espaço e do próprio Vale de Campanhã.  

 

A operacionalização destas questões de análise, condicionou as opções 

metodológicas, optamos assim, por articular procedimentos de investigação extensiva e 

intensiva, por forma a aproveitar as virtualidades heurísticas proporcionadas pelo 

cruzamento destas estratégias de investigação. Ao nível operatório, usamos como 

técnica principal de recolha de informação o inquérito por questionário, coadjuvado com 

o recurso à entrevista semi-directiva e à observação directa.  

 

Fazendo, agora, o percurso pelo plano de estrutura de redacção do presente 

texto, abordamos no capítulo 1 os diferentes contornos de um objecto teórico complexo, 

o que nos conduziu à revisão do «estado da arte», elegendo como nó central o urbano 

como espaço social relacional, palco de processos múltiplos de composição e de 

recomposição social e espacial, bem como, de dinâmicas emergentes de exclusão 

social e urbana. Neste contexto analítico, tornaram-se visíveis os contornos de uma 

cidade fragmentada e estilhaçada com reflexos ao nível da vivência no espaço-Bairro e 

ao nível do espaço de residência.  

                                                                                                                                             
4 A. Santos Silva e J. Madureira Pinto (orgs.), Metodologia das Ciências Sociais, Porto, Edições 
Afrontamento, 1996. 
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Nesta sequência, no capítulo 2 equaciona-se a operacionalização do problema 

de partida, o que implicou a delimitação espacial do objecto empírico, bem como, a 

exposição do modelo de análise consonante com as opções teóricas tomadas no 

capítulo anterior. 

 

Na delucidação das opções teóricas e na procura de respostas para o 

problema estruturador da pesquisa, utilizamos um conjunto de procedimentos técnico-

metodológicos que são apresentados no capítulo 3.  

 

Nesta sequência, começou-se a esboçar a construção do objecto empírico, o 

que nos conduziu num primeiro momento a uma abordagem histórica do processo de 

recomposição social e espacial com ancoragens no processo de urbanização portuense 

e suas relações com a industrialização e com a constituição da «questão social» da 

habitação social (capítulo 4). Num segundo momento, e tomando como referencial de 

análise o Vale de Campanhã, e sobretudo a freguesia de Campanhã, efectuamos uma 

abordagem contextualizada em que conjugamos uma dimensão histórica e uma 

dimensão sócio-demográfica, fazendo ainda alusão a algumas problemáticas que 

denunciam estas áreas territoriais enquanto territórios de exclusão sócio-espacial 

(capítulo 5). 

 

No capítulo 6, desenham-se os perfis sóciográficos da população inquirida e 

residente no Bairro do Cerco do Porto, dando especial destaque à estruturação e 

composição dos grupos domésticos, assim como, aos perfis demográficos, escolares e 

classistas da população. Neste capítulo, equacionam-se ainda, quer as condições 

sociais de existência dos indivíduos, quer as condições de trabalho e os seus perfis 

profissionais. Um outro eixo de análise centrou-se no estudo das aspirações escolares e 

profissionais destes actores sociais, evidenciando-se o «hiato» entre os trajectos 

realizados e os trajectos idealizados. 

 

Ao centrar-mos a nossa atenção no espaço-Bairro, procuramos conhecer as 

trajectórias residenciais dos residentes (capítulo 7), bem como, os sentimentos de 

pertença, representações, afectividades e estratégias dos moradores face ao Bairro 

(capítulo 8). Neste último capítulo, fazemos ainda referência à trama de relações sociais 

que compõem o tecido social do Bairro, nomeadamente as relações de vizinhança, de 

amizade e ainda, as relações indivíduo-associações locais. 
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Ao longo dos capítulos 9 e 10, averiguamos as imagens socialmente 

construídas pelos residentes a propósito do seu Bairro e de outros bairros sociais de 

Campanhã; além disso, focamos as imagens construídas pelos «outros» em torno do 

Bairro do Cerco. Numa perspectiva de complementaridade, analisaram-se os principais 

problemas do Bairro, os responsáveis pela sua existência e pela sua resolução, 

evidenciando-se as prioridades de intervenção na perspectiva dos moradores enquanto 

agentes de desenvolvimento local e comunitário. 

 

O capítulo 11 é consagrado à análise do espaço-casa, onde procuramos 

reconstituir os factores que determinaram a ocupação do alojamento, sem esquecer um 

exame das dimensões cognitivas e afectivas discursivamente manifestas face ao 

espaço vivencial, encaradas como elementos predictores dos processos de 

apropriação, das percepções e dos investimentos afectivos face a esse mesmo espaço.  

 

Reservamos o último capítulo para uma reflexão ponderada e teoricamente 

fundamentada, tendo em conta os resultados que fomos apurando no decurso desta 

pesquisa e confrontando-os com os pressupostos hipotéticos que nortearam o percurso 

teórico-metodológico realizado. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo 

desta investigação, tornou-se exequível a apresentação de um conjunto de 

pressupostos, concebidos como pistas de reflexão e de intervenção que poderão 

inspirar futuras intervenções de requalificação sócio-urbanística a desencadear nos 

territórios que foram alvo de análise.  



 

 

CAPÍTULO 1 

 

PARA UMA ABORDAGEM DE UM OBJECTO 

COMPLEXO 

 

 

 

 
 “Hoje em dia, a questão urbana tende-se a 
perfilar-se como uma nova face da questão 
social destacada da questão operária, como 
espaço das mutações mais sensíveis das 
políticas públicas e como apelo a uma 
sociabilidade perdida.” 
 
 
“O mundo das periferias não é redutível nem 
ao ghetto, nem ao das comunidades, nem 
mesmo ao da dependência económica e 
social, articula lógicas de acção próprias que 
podem indicar dimensões essenciais de uma 
cultura popular heterogénea e frágil.” 
 
François Dubet, Les Figures de la Ville et de 
la Banlieue  
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1.1. A centralidade do urbano 

 

É traço comum de toda a estrutura social o constante movimento dos seus 

elementos, ocasionando processos de recomposição incessantes, e nessa medida, a 

estrutura urbana não escapa a esse movimento de devir constante. Seguindo de perto 

a perspectiva defendida por François Ascher, situamo-nos numa linha que tende a 

“considerar a cidade como complexa e não só como complicada”, postulando “que ela 

funcione tendo na base lógicas e racionalidades múltiplas eventualmente 

contraditórias; que forme um sistema aberto; que os seus equilíbrios são instáveis; 

que variações ligeiras podem engendrar mudanças consideráveis; que as evoluções 

são geralmente irreversíveis.”1 

 

Nesta óptica, é razoável admitir que ao falarmos em processo(s) de 

recomposição do tecido urbano portuense, não queremos fazê-lo equivaler a 

processos de mudança drástica no curso e na ordem dos factores e partes que 

engendram o todo social, mas antes, tentar explicar alterações, demonstrar a 

emergência de estruturações e reestruturações dos seus factores e estratégias dos 

actores sociais em presença, nomeadamente no curso dos anos 90. 

 

Situando melhor a questão, partilhamos do ponto de vista de quem defende 

que as «regiões ganhadoras»2 continuam a ser as regiões urbanas, na medida em 

que se desenrolam nelas a maior parte dos quotidianos dos seres humanos na 

actualidade. Com efeito, as zonas urbanas têm vindo a acumular ao longo dos tempos 

uma riqueza e uma diversidade de serviços, funções e objectos que lhe conferem um 

lugar central nos modos de vida actuais. Não obstante, essa relativa riqueza e 

centralidade, esses próprios espaços são recompostos continuamente, dando-lhes 

novos contornos e fazendo advir novas configurações, o que definitivamente põe a 

cidade numa encruzilhada complexa com o urbano. Consubstanciando este ponto de 

vista, Oriol Bohigas argumenta que a cidade é o nosso primeiro recurso e a nossa 

única possibilidade, justificando-se dizendo que, “se eu penso que a civilização actual 

                                                                 

1 François Ascher, Metapolis - acerca do futuro da cidade, Oeiras, Celta Editora, 1998, p. 141. 
2 A expressão é de Georges Benko e Alain Lipietz (orgs.), As Regiões Ganhadoras: distritos e redes. Os 
Novos Paradigmas da Geografia Económica, Oeiras, Celta Editora, 1994. 
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é especificamente urbana, é porque tudo o que é importante – a política, a ciência, a 

cultura, a arte, todas as actividades humanas – está condicionado por dados 

especificamente urbanos.”3 Em suma, as cidades e os seus prolongamentos são por 

excelência os cenários onde se desenrola a nossa civilização. 

 

A recomposição ínsita ao tecido urbano actual configura duas facetas 

fundamentais: a espacial e a social. Assim sendo, neste trabalho de investigação, 

iremos privilegiar os processos de recomposição social e espacial que tenham como 

pano de fundo e vector fundamental, o espaço de habitação urbana, nomeadamente, 

a habitação qualificada de social e/ou camarária. A complexidade inerente à análise 

deste fenómeno social impõe sérios limites à pretensão de esgotar. Por agora, todas 

as vertentes analíticas possíveis em torno de uma abordagem sociológica daqueles 

processos sociais e das dimensões que incorpora. Não querendo com isto subestimar 

as outras dimensões temáticas do processo, mas tão só, abordá-lo numa das suas 

possíveis manifestações. 

 

Como processo de transformação contínua, a recomposição – objecto do 

nosso interesse analítico – reveste-se, no momento presente, de algumas dimensões 

fundamentais. A primeira das dimensões/eixos de análise de recomposição social e 

espacial do tecido urbano centra-se no que muitos apelidam de fragmentação 

acelerada das formas urbanas. Tal equivale à emergência de tendências cada vez 

mais segregadoras na estruturação do espaço urbano levando à existência de uma 

cidade retalhada espacialmente e pouco coesa socialmente. Muitos autores fazem 

corresponder a esta fragmentação, o surgimento de uma «sociedade arquipélago»4, 

uma espécie de metáfora de um espaço pautado por uma ordem descontínua e até 

isolado face aos demais, contrariando os princípios que estiveram na sua génese, isto 

é, de lugar de trocas, de encontros, de passagens múltiplas.5 

 

Não iríamos tão longe, mas vale a pena lembrar que as sucessivas clivagens 

territoriais e sociais têm vindo a projectar no terreno uma cidade não só dual, mas 

uma rede de zonas urbanas contíguas sem qualquer relacionamento territorial ou 

                                                                                                                                                                          
 
3 Oriol Bohigas, em entrevista registada na publicação, Odile Filion (org.), La Ville - Six interviews 
d’architectes à la occcasion de l’exposition «La Ville» au Centre Georges Pompidou, Paris, Publications 
du Moniteur, 1994, p. 9. 
4 Cf. Jean Viard, La Société d’Archipel - ou les territoires du village global, Paris, Ed. de l’Aube, 1994. 
5 Vd. AA. VV., “Banlieues…Intégration ou explosion?”, in Panoramiques, Vol.II, n.º12, 1993. 
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social entre si. Neste contexto, vemos também emergir o que poderemos chamar de 

espaços «legítimos» e «ilegítimos»6 dentro desta cidade urbanizada, cuja principal 

fonte de diferenciação é social e simbólica, isto é, relaciona-se com princípios 

decorrentes de uma crescente polarização social e distância classista profunda, que 

se traduzem de modo concreto nas desigualdades sociais crescentes do ponto de 

vista de escala entre modos de vida e consequentes capacidades de apropriação do 

espaço social da cidade7. Se bem que a imagem de grandes cidades onde se viveria 

no reino de uma mistura social completa quer do ponto de vista social ou funcional 

esteja mais associada a uma mitologia de uma comunidade aldeã do que a 

referências históricas concretas8, devemos ter em conta que o crescimento das urbes 

foi modificando progressivamente a natureza e a escala a que se efectivam as 

segregações combinando especializações espaciais, funcionais, sociais jamais 

percepcionadas no curso da história.9 

 

Neste sentido, o desafio que se coloca hoje à cidade prende-se com a 

“capacidade de contrariar as tendências de uma cada vez maior segregação sócio-

espacial que o custo dos bens urbanos está a provocar.” Este desafio tem sem dúvida 

uma raiz económica, mas é sobretudo de índole sócio-política “porque o primado da 

economia está a destruir, cada vez mais a capacidade de convivência sócio-espacial 

gerando formas altamente segregadas de ocupação territorial.”10 

 

Este processo de segregação não produz a justaposição simples de 

territórios sociais, mas contrariamente, a sua imbricação cada vez mais complexa, 

dando uma visibilidade acrescida às diferenças sociais que os trespassam. A face 

                                                                 

6 Entendemos por espaços legítimos, os espaços apropriados por grupos sociais portadores de recursos 
económicos, sociais e culturais mais abundantes; os espaços ilegítimos são, inversamente, ocupados 
por grupos sociais portadores de menores recursos em geral, e cuja capacidade de apropriação 
(afirmação) se torna consequentemente menor. 
7 A problemática da polarização social das cidades tem desencadeado um numero crescente de debates 
interdisciplinares, nomeadamente, ao nível da economia, da sociologia, da geografia e do urbanismo. 
Dentro deste debate podemos salientar os contributos de: Manuel Castells, The Informational City. 
Information Technology, Economic Resctruturing, and the urban-regional process, Oxford, Basil 
Blackwell, 1989; J. H. Mollenkopf e Manuel Castells (eds.), Dual City: restructuring New York, Nova 
Iorque, Russel Sage Foundation, 1991; e finalmente, Albert Martens e Monique Veryaeke (coord.), La 
Polarisation Sociale des Villes Européennes, Paris, Ed. Anthropos, 1997. 
8 Tal como refere Yves Grafmeyer, “Regards sur la ségrégation”, in J. Brun e C. Rein (orgs.), La 
Ségrégation dans la Ville, Paris, Ed. L’Harmattan, 1993, pp. 85-117 e do mesmo autor “La ségrégation 
spaciale” in Serge Paugam (dir.), L’ Exclusion, l’ État des Savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 1996, 
pp. 209-207. 
9 Cf. François Ascher, Op. Cit., pp. 81-96. 
10 Eduardo Vilaça e Isabel Guerra, “Degradação do parque habitacional”, in Sociologia - Problemas e 
Práticas, n.º 15, 1994, p. 81. 
 



 

 
 

12 
 
 

 

mais visível deste processo é constituída pela emergência em quase todas as cidades 

europeias do pós-guerra, de grandes bairros de cariz dito social vocacionados para 

classes sociais desfavorecidas – inclusivamente na cidade do Porto – percepcionados 

exteriormente como espaços de «medo», de «miséria», de «desorganização», de 

«perigo» e de pobreza, e representados interiormente, como espaços de 

estigmatização, de marginalização e de «destituição», ou mesmo, de «desafiliação».11  

 

A imagem exterior e interior destes espaços aproxima-os de uma espécie de 

«não-lugares» tal como os define Marc Augé, na precisa medida em que “se um lugar 

pode definir-se como lugar de identidade, espaço relacional e histórico; um espaço 

que não pode definir-se como espaço de identidade, nem como relacional nem como 

histórico, definirá um não lugar.”12 Esta posição radicalizada de análise prende-se 

com a assunção de que uma cidade não pode ser considerada unicamente como um 

conjunto funcional, capaz de gerir e ordenar a sua própria expansão, mas tem de ser 

assumida como uma estrutura simbólica portadora de um conjunto de sinais e de 

referentes que permitam o estabelecimento de relações entre a sociedade e o 

espaço.13  

 

A formação de uma cidade, neste sentido, implica a produção de um léxico 

simbólico que caracterize e identifique o quadro imaginético e os valores de referência 

dos seus habitantes. A dimensão simbólica da cidade não é um facto estranho à vida 

social e às experiências quotidianas dos seus habitantes, pelo contrário, relacionam-

se numa «dupla hermenêutica». Por um lado, o simbolismo urbano representa um 

ponto de referência que estrutura e condiciona de muitos modos as actividades 

sociais, entrando profundamente nos processos que definem as identidades dos 

actores sociais. Por outro lado, as actividades e práticas sociais e as constantes 

interacções desenvolvidas nesse quadro contribuem para produzir e reproduzir, 

estruturar e reestruturar a simbólica e a forma urbana. 

 

Outro eixo de recomposição espacial e social do tecido urbano actual e 

intimamente ligado com o primeiro, liga-se ao aumento quantitativo e qualitativo dos 

                                                                 

11 A expressão é de Robert Castel, “De l’indigence à l’exclusion, la désafiliation - precarité du travail et 
vulnerabilité relationnelle”, in J. Donzelot (dir), Face à l’Exclusion - le modèle français, Paris, Ed. Esprit, 
1993. 
12 Marc Augé, Los “No Lugares” - espacios del anonimato. Una Antropología de la Sobremodernidad, 
Barcelona, Gedisa Editorial, 1995, p. 83.  
13 Tal como defende Manuel Castells, Problemas de Investigação em Sociologia Urbana, Lisboa, 
Editorial Presença, 1994. 
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excluídos da e na cidade urbanizada.14 Considerando que o termo exclusão social 

recobre sobretudo um carácter processual, seria importante salientar que a particular 

vulnerabilidade a situações de carência – não só económica – abrangente de um 

conjunto cada vez maior de indivíduos, conduz-nos a repensar este termo e a ter 

particularmente em conta as suas incidências em território urbano.  

 

Um dos aspectos particularmente importantes da exclusão social prende-se 

com o acentuar de uma crise crescente de cidadania.15 Desta maneira, os habitantes 

urbanos – com particular incidência, os dos grandes aglomerados habitacionais – 

perdem paulatinamente o sentimento dos seus interesses colectivos e a capacidade 

de se mobilizarem em torno de projectos comuns. A este propósito, atentemos ao que 

nos diz J. M. Carvalho Ferreira ao afirmar que “até à década de setenta, era possível 

construir análises dos movimentos sociais, na medida em que as reivindicações 

discorriam da «crise urbana», a qual se associava a períodos de continuidade 

social.(…) As acções colectivas identificavam as necessidades sociais aos sistemas 

de representação social através de problemas concretos: habitação, espaços de lazer, 

infra-estruturas colectivas e vida associativa…”16 Sendo exemplar, a este título, 

recordar a mobilização efectuada em torno das Associações de Moradores no período 

imediato ao 25 de Abril de 1974.17 N. Teotónio Pereira refere que nessa época, “o 

entusiasmo era transbordante. As populações, cansadas de promessas e de uma vida 

em condições infra-humanas, viam chegar o dia em que podiam ter uma verdadeira 

casa para habitar; os técnicos viam realizada a possibilidade de uma afirmação directa 

do interesse social da sua profissão, libertos de peias burocráticas, de hierarquias 

autocráticas e de esquemas abstractos, metendo profundamente as mãos na 

massa.”18 A precarização do estilo de vida de significativas franjas da população, não 

                                                                 

14 Cf. A. Teixeira Fernandes, “Formas e mecanismos de exclusão social”, in Sociologia - Revista da 
Faculdade de Letras do Porto, vol. I, série I, 1991, pp. 9-66; J. Ferreira de Almeida, “Integração social e 
exclusão social. Algumas questões”, in Análise Social, vol. XXVIII, n.º 123-4, 1993; J. Ferreira de Almeida 
e Outros, Exclusão Social. Factores e tipos de pobreza em Portugal, Oeiras, Celta Editora, 1992. 
15 Claude Jacquier, “La citoyenneté urbaine dans les quartiers européens”, in Joel Roman (ed.), Ville, 
Exclusion et Citoyenneté - Entretiens de la Ville II, Paris, Ed. Esprit, 1993. 
16 J.M. Carvalho Ferreira, “Marginalidade e movimentos sociais nos contextos urbanos”, in Estruturas 
Sociais e Desenvolvimento, Actas do III Congresso Português de Sociologia, Lisboa, Editorial 
Fragmentos/APS, 1993, p.984.  
17 Veja-se, Helena Vilaça, “As associações de moradores enquanto aspecto particular do associativismo 
urbano e da participação social”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras do Porto, I Série, Vol IV., 
1994, pp. 49-96. 
18 N. Teotónio Pereira, Tempos, Lugares, Pessoas, Lisboa, Ed. Público, 1997, p. 33. O mesmo autor 
refere que esta movimentação que teve por base o Saal (Serviço de Apoio Ambulatório Local) “Baseava-
se numa filosofia de intervenção do Estado em que se criticava implicitamente os meios convencionais 
até então usados com pouco ou nenhum sucesso na resolução do problema da habitação, 
nomeadamente no que respeitava à eliminação de barracas e ilhas. Esta filosofia estava então na ordem 
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podendo aceder a determinados padrões de bem estar e de qualidade de vida, tem 

tradução directa na vida quotidiana, nomeadamente na deterioração da identidade 

sócio-cultural desses grupos sociais. Hoje em dia, a participação das populações na 

defesa dos seus interesses e direitos parece ter sido substituída pelo alastramento de 

fenómenos plurais de exclusões sociais. 

 

É ainda nas grandes concentrações habitacionais que persistem 

cumulativamente os maiores estrangulamentos no que concerne aos direitos à cidade, 

ao alojamento, ao emprego, aos serviços, à cultura e à qualidade de vida urbana e à 

cidadania. A exclusão prende-se, ainda, com uma ausência de dignidade multiforme 

na medida em que existem muitas formas de se sentir e ser percepcionado como 

digno habitante de uma cidade, tantas quantas as distribuições do capital económico, 

cultural, social e suas combinatórias o ditem. A grande questão parece ser a de não 

se conseguir integração em tecidos socialmente diferenciados, transformando-se 

assim, a desintegração urbana19 de que se ouve falar tanto em desintegração social e 

cívica. 

 

A acrescentar a tudo isto, saliente-se a heterogeneidade das populações 

excluídas, tornando-as avessas a categorizações ou tipologias sociológicas strictu 

sensu, como bem refere Didier Lapeyronnie “todas as combinações estão abertas.”20 

Neste caso, o grande desafio que se coloca é o da inserção na medida em que 

“inserir é devolver uma margem de escolha a indivíduos que pensam nada ter a 

esperar da integração, confrontando as instituições com formas de expressão desses 

grupos sociais gerando mediações entre os recursos das instituições e as 

necessidades dos indivíduos e grupos.”21 Neste sentido e indo mais longe, podemos 

dizer que a integração implica um processo que segundo a terminologia de Anthony 

Giddens se poderia apelidar de «dualidade da estrutura». Porque pressupõe uma 

                                                                                                                                                                          
do dia nos meios técnicos internacionais, ligada a experiências no Terceiro Mundo, especialmente na 
América Latina. Pressupunha-se que o protagonismo das acções a desenvolver era desempenhado 
pelas organizações populares de base, tendo a intervenção do Estado um papel de apoio supletivo, 
embora indispensável. Os verdadeiros motores do processo eram a iniciativa e o dinamismo das 
populações”, p. 32. 
19 Isto porque na maior parte das vezes, quando se ouvem referências à desintegração urbana, parecem 
existir nesses discursos duas opacidades fundamentais: por um lado, a (in)consciência de que não existe 
desintegração urbana sem termos em linha de conta os verdadeiros produtores do urbano e por outro, a 
não percepção de que qualquer processo de desintegração porque social é diverso e pluriforme. 
20 Didier Lapeyronnie, “De l’intégration à la ségrégation”, in Joel Roman (ed.), Ville, Exclusion et 
Citoyenneté - Entretiens de la Ville II, Paris, Ed. Esprit, 1993, p. 105. Sobre esta questão é ainda 
importante o contributo de Robert Castel em Art. Cit.  
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dinâmica de inserção, e não de assimilação social, como um processo que facilita o 

acesso por parte dos excluídos às oportunidades da sociedade, não correspondendo 

a uma anulação das diferenças e dos conflitos. E também porque passa por um 

processo de inclusão porque obriga a que a sociedade se organize de forma a 

assumir oportunidades plurais. Desta forma, “inserção e inclusão são, assim as duas 

fases de um processo (duplo) que é o da integração.” 22  

 

O processo de recomposição social e espacial do espaço urbano sugere-nos 

ainda a problematização da representação dicotómica do espaço urbano alicerçada 

nos pilares: centro e periferia. É razoável admitir que a crescente dualização do 

espaço urbano tem gerado rupturas não só sociais, nem territoriais, mas sobretudo, 

simbólicas. Num contexto em que o centro ou os centros são cada vez mais centros e 

as periferias são mais periferias, parece importante criar distância epistemológica face 

a uma abordagem dicotomizada da realidade e dos seus consequentes efeitos 

nefastos e perversos.  

 

A cidade como lugar de realização humana, e, acima de tudo, como 

centralidade simbólica, parece uma fórmula do passado. É neste sentido que muitas 

das políticas urbanas no momento presente estão mais preocupadas com a 

qualificação plurifacetada do espaço urbano, ou mais concretamente, com o «fazer 

cidade por toda a cidade». Indo mais longe, e a acentuar-se esta dicotomia, muitos 

questionam mesmo a própria cidade e os seus limites e, no extremo, a própria 

pertinência do termo. A questão é a de estarmos perante uma cidade ou várias 

cidades, ou perante nenhuma cidade. Questão relevante, neste eixo, será o próprio 

reequacionamento das funções urbanas tradicionais, pois há partes da cidade que 

têm sido votadas a uma monofuncionalidade forçada através de operações de 

zonamentos funcionalistas e minimalistas, o que leva a questionar o seu próprio papel 

enquanto partes de um todo urbano que se quer plurifuncional numa pluriformidade de 

manifestações de urbanidade. 

 

O uso massivo da palavra ghetto tem vindo a desencadear e a amplificar a 

estigmatização do espaço e da população que o ocupa, equivalendo a uma espécie 

                                                                                                                                                                          
21 Isabel Guerra, “As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas”, in Sociedade e Território, n.º 
20, 1994, p. 14. 
22 Rogério Roque Amaro, “A inserção económica de populações desfavorecidas, factor de cidadania”, in 
Sociedade e Trabalho, n.º8/9,2000, p.36.  
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de doxa.23 Frequentemente, faz-se equivaler periferia a ghetto, tornando injuriosos os 

espaços periféricos para quem os vivencia, ainda que sem qualquer fundamento. 

Outras vezes, o termo ghetto é utilizado no sentido de destituição de funções urbanas, 

o que parece equivaler verdadeiramente à situação real de muitas periferias. Convém 

salientar que a segregação negra nos E.U.A. constitui um marco histórico fundamental 

para a elucidação do significado da noção de ghetto como bem considera Marielle 

Gros. Esta mesma autora adianta que: “na sua origem, o ghetto-negro americano 

apresentou características similares às do ghetto judeu europeu pelas duas razões 

essenciais que, segundo os autores que vêm sendo seguidos, definem esta forma de 

segregação sócio-espacial: o carácter étnico-racial da segregação, sendo que neste 

caso é a cor da pele a barreira que separa os habitantes do exterior; o ghetto-negro 

constitui, como outrora o ghetto judeu, um conjunto social espacialmente separado, 

com as suas redes comerciais, imprensa, igrejas, instituições políticas, culturais e de 

assistência. O ghetto é além do mais um conjunto social dotado das suas próprias 

organizações económicas capazes de satisfazer, pelo menos em parte, as 

necessidades da população, assim oferecendo a profissionais liberais e pequenos 

empresários possibilidades de exercício profissional. Por outro lado, a coincidência 

espacial do ghetto com delimitações administrativas locais criou condições para a 

emergência de uma classe política negra. É tão intensa e persistente esta segregação 

racial que certos analistas americanos criaram o termo de hiper-segregação para a 

distinguir das formas de separação espacial que atingem outros grupos sociais.”24 

Contudo, pensamos que o uso dessa palavra não pode ser generalizado nem 

amplificado a toda a realidade urbana, sob pena de reproduzirmos um discurso 

mediático e comum acerca desses espaços.25 Tal como alude Loïc Wacquant “a 

temática do ghetto, alimentada por clichés importados do outro lado do Atlântico 

(Chicago, Bronx, Harlem...), impôs-se como um dos lugares comuns do debate 

público sobre a cidade.”26   

 

                                                                 

23 Philippe Genestier diz a este respeito que “as periferias são um problema; mas sobre este ponto 
todsas as periferias não são equivalentes: são os grandes conjuntos que levantam mais questões e que 
provocam mais reacções.”, “Quel avenir pour les grands ensembles?”, in Joel Roman (ed.), Ville, 
Exclusion et Citoyenneté - Entretiens de la Ville II, Paris, Ed. Esprit, 1993, p. 133. 
24 Marielle Gros, Espaço Residencial e Modo de Vida – Contributos da Sociologia para a Reabilitação de 
uma Área Urbana Degradada – Dissertação de Doutoramento, Aveiro, Departamento de Ambiente e 
Ordenamento, 1998, doc. policopiado, pp. 56-57. 
25 Daniel Béhar, “Banlieues ghettos, quartiers populaires ou ville éclatée”, in Les Annales de la 
Recherche Urbaine, n.º68/69, 1995, pp.6-14. 
26 Loïc Wacquant, “Da América como o avesso da utopia” in Daniel Lins (org.), Cultura e Subjectividade. 
Saberes Nômades, Campinas, Papirus Editora, 2000, p. 35. 
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Apesar de se tratar de um exercício de enunciação sumária e introdutório 

acerca das principais dinâmicas de recomposição sócio-espacial do espaço urbano 

actual, pensamos ter lançado os principais eixos do debate feito na actualidade em 

torno destas questões. 

 

Os modos de percepção desta recomposição e as formas de adaptação a 

alterações em curso alicerçam as interrogações fundamentais deste trabalho de 

investigação. Este questionamento analítico e teórico, necessitou de uma formulação 

cujo nó central articula, em simultâneo, a lógica de funcionamento da estrutura urbana 

portuense e as capacidades estratégicas dos actores sociais que interagem nessa 

estrutura como a seguir podemos constatar. Numa nota de síntese, gostaríamos de 

sublinhar que alimentamos a ideia de que as grandes cidades longe de se 

desagregarem, recompõem-se, fazendo emergir novas centralidades, novas 

mobilidades, novos espaços públicos, novas formas de sociabilidade e novas formas 

de cidadania e tal como refere François Ascher, “as dificuldades, as feridas, os 

abandonos que acompanham as transformações em curso, engendram agonia e 

reacções”27, mas é ilusório pretender reencontrar a urbanidade do passado com a 

recriação de um quadro urbanístico e arquitectónico tradicional, pois torna-se 

imperioso, na actualidade, readaptar o tecido urbano às novas condicionantes sócio-

económicas. 

                                                                 

27 François Ascher, Op. Cit., p. 232. 
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1.2. O urbano, espaço social relacional 

 

Se remontarmos à perspectiva de abordagem da cidade de Max Weber, 

podemos dizer que esta, na sua génese histórica, constitui uma ruptura flagrante com 

o sistema medieval, transformando-se no veículo do desenvolvimento do capitalismo e 

da individualização dos interesses, por oposição aos valores tradicionalmente aceites. 

Este autor define, assim, um ideal-tipo de cidade, em que “para que se constitua uma 

comunidade urbana deve existir um acordo entre predominância relativa das relações 

de trocas comerciais e o todo que tenha as seguintes características: 1- uma 

fortificação; 2- um mercado; 3- um tribunal próprio e, pelo menos, parcialmente 

autónomo; 4- uma forma de associação; e 5- pelo menos uma autonomia parcial e 

uma administração onde os burgueses, através de eleições, pudessem participar.”28 

 

Perspectivando o tecido urbano portuense enquanto espaço social e 

apoiando-nos na óptica simmeliana29, sustentamos que o espaço e a sua morfologia 

(formas espaciais) não têm interesse para a abordagem sociológica; com efeito, o que 

se reveste de real importância para esta abordagem são as relações sociais que se 

desenvolvem dentro deste espaço e das suas formas. O espaço só tem sentido 

mediante processos complexos de produções e de apropriações sociais, isto é, “a 

acção recíproca converte o espaço, antes vazio, em algo, (…) já que torna possível a 

dita relação.”30 

 

Admitindo o anterior ponto de vista, sugerimos ainda como refere Raymond 

Ledrut que não é possível falar em «projecção» do social no espaço, nem de inserção 

no espaço físico. Desde logo, porque o social é diverso, e torna-se imperioso distinguir 

                                                                 

28 Max Weber citado em Peter Saunders, Social Theory and The Urban Question, Londres, Hutchinson,  
1986. 
29 Para Georg Simmel, “O espaço é uma forma que em si mesma não produz nenhum efeito. (…) não 
são as formas da proximidade ou distância espaciais que produzem os fenómenos de vizinhança ou 
afastamento, por mais evidente que isto pareça. (...) Estes factos são produzidos exclusivamente por 
factores espirituais, e se se verificam dentro de uma forma espacial, e não têm em princípio mais relação 
com o espaço do que uma batalha ou uma conversação telefónica possa ter com ele, apesar destes 
acontecimentos não se poderem efectuar a não ser dentro de determinadas cond ições espaciais. (…) O 
que tem importância social não é o espaço, mas as conexões das partes no espaço, produzidas por 
factores espirituais”, Sociología, 2 - Estudios sobre las Formas de Socialización, Madrid, Alianza Editorial, 
1986, p. 644. 
30 Idem, Ibidem, p. 646. 
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o que ressalta do colectivo relativamente ao que pertence a outros domínios do social. 

Aliás, e como o social emerge por todo o lado, nomeadamente pela natureza das 

relações que estabelece com os espaços físicos, é inevitável entender o espaço como 

uma trama social. Desta forma, colocar o espacial para lá do social é um exercício de 

mera abstracção, na medida em que os actores sociais têm sempre uma configuração 

sócio-temporal. Assim, e porque as relações sociais só se podem manifestar num 

espaço e num tempo, torna-se incorrecto, como defende Raymond Ledrut falar de 

«projecção espacial das relações sociais».31 

 

Neste caso, adquire também uma relevância inegável, a distinção feita por 

Henri Lefevbre. O espaço é «concebido» por aqueles que ditam os cânones e a forma 

da cidade, é equivalente às «representações» do espaço por parte dos cientistas, dos 

planificadores e dos urbanistas. Mas é simultaneamente também «espaço vivido» por 

quem nele se move de forma quotidiana, a partir das percepções que tem dele, das 

imagens e símbolos que o acompanham, sendo por excelência o espaço dos 

habitantes, transformando-se em «espaço percebido», porque corresponde às 

«práticas espaciais» que permitem a continuidade e uma relativa reprodução dentro 

das formações sociais concretas.32 Se Raymond Ledrut considerava o espaço como o 

locus de um sistema de interacções sociais, Henri Lefevbre vai mais longe 

considerando o espaço social como uma construção que implica a reactualização de 

processos sociais e políticos, negando a neutralidade do espaço e assumindo-o como 

um processo e resultado, quadro e factor de estruturação e reestruturação das 

relações sociais.33 

 

Desta forma, o conjunto de relações sociais que pretendemos analisar 

inscrevem-se num espaço onde estão associados de forma muito directa, um espaço 

ou um quadro de interacção, uma configuração social, e inevitavelmente, uma 

estrutura cultural. Isto é, tentaremos ultrapassar os hiatos entre as teorias que se 

consagravam ou ao estudo das estruturas sociais ou ao estudo das práticas sociais, 

ou seja, entre as perspectivas que focavam as estruturas espaciais como 

estruturantes de toda a vida social, assumindo por isso, a determinação das práticas e 

                                                                                                                                                                          
 
31 Raymond Ledrut, “Espaces et sociétés”, in Espaces et Sociétés, n.º 34/35, 1980, p. 6. 
32 Henri Lefevbre, La Production de l’Espace, Paris, Ed. Anthropos, 1981, p. 42 e seguintes. 
33 Rene Schoonbrodt, Sociologie de L´Habitat Social - Comportement des habitants et architecture des 
cités, Bruxelas, Éditions des Archives D’Architectur Moderne, 1979, p.50. 
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dos procedimentos sociais34 e as perspectivas que reduziram as configurações 

espaciais a simples representações mentais subjectivas.35 Partilhamos com efeito da 

perspectiva de A. Firmino da Costa quando lança os eixos conceptuais dos «quadros 

de interacção», entendendo-os como um conjunto estruturado de práticas, de lógicas, 

de racionalidades, códigos, rituais dos actores no espaço ocasionadoras de uma 

forma espacial específica estruturada e estruturante.36 

 

Num cenário destes, é legítimo dizer-se que o espaço social existe em função 

dos pontos de vista, isto é, a sua «multivocalidade» está inerente à sua 

«multilocalidade», enquanto construções sociais que se reflectem nas práticas sociais 

ordenadas no tempo e no espaço à maneira de Anthony Giddens e nos discursos 

produzidos acerca das mesmas. Jean Rémy designou mesmo estes processos como 

“efeitos de consciência” do espaço, argumentando que “o espaço é um elemento 

material em torno do qual se organizam combinações (…) de sentido.”37 

 

Ao encontro destes posicionamentos parece ir também a concepção da 

natureza intrinsecamente conflitual das relações sociais que se estabelecem no 

espaço, na importância do sentido que Georg Simmel conferiu à luta como força 

sintética e geradora e como princípio de socialização.38 Outros autores partilham mais 

recentemente este ponto de vista como é o caso de Claude Javeau. Com efeito, 

quando este autor salienta que “os grupos hierarquicamente distribuídos estabelecem 

entre si relações que não são necessariamente antagónicas”; contudo, o próprio autor 

convida-nos a observar que “se podem existir relações de cooperação tanto entre 

                                                                 

34 Como aconteceu com a generalidade de muitos dos trabalhos da Escola de Chicago. Sobre esta 
matéria, cf. Alain Coulon, A Escola de Chicago, S. Paulo, Papirus Editora, 1995. 
 
35 Este assunto foi desenvolvido por J. Teixeira Lopes, “Estruturas sociais e práticas sociais - a 
inexistente opção entre o local e o global”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras do Porto, I 
Série, Vol. IV, 1994. 
36 A este respeito salientaremos as formulações dadas pelo autor em A. Firmino da Costa, “Alfama: 
entreposto de mobilidade social”, in Cadernos de Ciências Sociais, n.º 2, 1984, p. 24 e Sociedade de 
Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 296. Desta última obra 
podemos aliás retirar os principais eixos de abordagem do conceito: “a dimensão contextualizada das 
práticas sociais”; “a lógica específica dos processos de interacção”; “a formação de sistemas de relações 
sociais, relativamente integrados e delimitados, acentuando na interacção em co-presença directa - ou 
por vezes, também, em certos dispositivos, sociais e tecnológicos, de alongamento e amplificação dos 
processos interaccionais”; “a estruturação social desses sistemas enquanto feixes multidimensionais 
contextualmente intensificados e interaccionalmente regulados, de regras e recursos, de condições e 
padrões da acção social”; “os modos como as condições estruturais, os sistemas institucionais, as 
configurações culturais e os processos sociais de âmbitos mais vasto se actualizam nesses contextos de 
interacção, e como parte significativa das influências dos primeiros nas práticas sociais é mediada pelos 
os últimos ou é intersectada pela interferência específica deles.”, p. 296. 
37 Jean Rémy, La Ville et l’Urbanisation, Gembloux, Dumlot, 1974, p. 38. 
38 Cf. Georg Simmel, Op Cit., Vol. 1, pp. 265-355. 
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grupos situados no mesmo escalão hierárquico como entre grupos situados em 

escalões diferentes, é geralmente a lógica do conflito - aberto ou potencial - que 

domina em qualquer sociedade.”39 

 

Em virtude dos referenciais teóricos adoptados, não podemos deixar de 

conceder um particular destaque à análise bourdiana, em consonância com o que já 

foi atrás analisado, que, quanto a nós, parece ser a interpretação mais completa, e ao 

mesmo tempo, mais operativa da perspectivação do espaço social e da sua primordial 

importância nos processos de recomposição sociais e espaciais do tecido urbano 

portuense. Pierre Bourdieu concebe a relação entre o espaço físico e as produções 

sociais de sentido nele emergentes da seguinte forma, “o espaço social reificado (…) 

apresenta-se como a distribuição no espaço físico de diferentes tipos de bens e de 

serviços e também de agentes individuais e de grupos fisicamente localizados e 

dotados de capacidade de apropriação desses bens e desses serviços mais ou menos 

importantes (em função do seu capital e também da distância física desses bens, o 

que depende também do seu capital).”40 

 

Radica nesta perspectivação, o facto de o autor considerar que a posição de 

determinado agente no espaço social pode ser definida pela posição que ele ocupa 

nos diferentes campos sociais, quer dizer, na distribuição dos poderes que actuam em 

cada um deles, seja, sobretudo o capital económico, nas suas diferentes modalidades, 

o capital cultural e social também nas suas diferentes modalidades, assim, como em 

síntese, o capital simbólico, relacionado com o prestígio, a reputação, a fama, que é 

geralmente a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies 

de capitais.41 

 

Por outro lado, partilhamos ainda com este autor a sua concepção de espaço 

social como «relacional»42, isto é, as posições nele ocupadas pelos agentes sociais 

só são definíveis por comparação e em interacção, tal como o reitera o próprio autor, 

                                                                 

39 No mesmo sentido Claude Javeau salienta que Max Weber compreendeu extremamente bem esta 
relação quando constatou que: “grupos de idade, sexos, classes sociais, partidos políticos, etc., 
enfrentam-se mais ou menos explicitamente no interior de uma sociedade, em vista, as mais das vezes, 
de uma modificação do sistema de dominações nela estabelecido”, Claude Javeau, Lições de Sociologia, 
Oeiras, Celta Editora, 1998, p. 132. 
40 Pierre. Bourdieu, “Effets de lieu”, in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde,Paris, Éditions du 
Seuil, 1993, p. 161. 
41 Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, Lisboa, Difel, 1989, pp. 133-134. 
42 Pierre Bourdieu, Razões Práticas - sobre a teoria da acção, Oeiras, Celta Editora, 1997, pp. 3-30. 
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“a noção de espaço contém, por si própria, o princípio de uma apreensão relacional do 

mundo social: afirma com efeito que toda a «realidade» que designa reside na 

exterioridade mútua dos elementos que a compõem”; assim, “os seres aparentes, 

directamente visíveis, quer se trate de indivíduos ou de grupos, existem e subsistem 

na e pela diferença, quer dizer, na medida em que ocupam posições relativas num 

espaço de relações que, embora invisível e sempre difícil de se manifestar 

empiricamente, é a realidade mais real (o ens realissimum, como dizia a escolástica) e 

o princípio real dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos.”43 

 

As modalidades de concretização desta análise podem situar-se no seguinte 

princípio. O que dissemos anteriormente, efectiva a lógica de que no espaço social os 

agentes se distribuem segundo o volume de capitais que possuem das diferentes 

espécies e concomitantemente, segundo o peso relativo das diferentes espécies de 

capitais no cômputo geral de todo o seu capital. Impõe-se-nos, assim, o esforço de 

uma dupla análise: por um lado, pela primeira dimensão, obtemos as posições dos 

agentes sociais dentro do espaço social, e pela segunda, percepcionamos um espaço 

paralelo de tomada de posições sociais por intermédio das disposições sociais dos 

indivíduos.44 

 

Neste sentido a cada conjunto de posições e de posicionamentos num 

espaço social teremos que fazer corresponder um conjunto de disposições, ou mais 

concretamente, habitus, uma espécie de chefe de orquestra invisível que permite e dá 

corpo à capacidade de relacionamento dos homens com o espaço social através de 

esquemas de percepção, de pensamento e de acção, ou como refere intensamente 

Pierre Bourdieu, “produto da história, o habitus produz práticas, individuais e 

colectivas, e assim história, conformemente aos esquemas engendrados pela história; 

ele assegura a presença activa de experiências passadas (…) que tendem mais 

certamente do que todas as regras formais e todas as normas explícitas, a garantir a 

conformidade das práticas e a sua constância no tempo (…); lei interior através da 

qual se exerce continuamente a lei de necessidades externas irredutíveis aos 

                                                                 

43 Idem, Ibidem, p. 31. 
44 Idem, Ibidem, p. 9. Talvez as próprias palavras de Pierre Bourdieu nos esclareçam melhor este 
mecanismo de funcionamento: “o espaço das posições sociais retraduz-se num espaço de tomadas de 
posição por intermédio do espaço das disposições (ou dos habitus); ou, noutros termos, ao sistema de 
desvios diferenciais que define as diferentes posições nas duas dimensões maiores do espaço social 
corresponde um sistema de desvios diferenciais nas propriedades dos agentes (ou das classes 
construídas de agentes), quer dizer, nas suas práticas e nos bens que possuem”. 
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constrangimentos imediatos da conjuntura, o sistema de disposições está no princípio 

da continuidade e da regularidade que o objectivismo confere às práticas sociais.”45 

 

Problematizando o alcance destas contribuições teóricas, mas de feição 

operativa, iremos seguidamente, apresentar uma síntese que servirá de fio condutor 

teórico na análise que estamos a desenvolver. Retomando a expressão «quadros de 

interacção»46 pretendemos configurá-la como conjunto estruturado e estruturante de 

normas, de percursos, de práticas, de rituais, que fazem confluir e accionar o encontro 

no espaço social de uma estrutura e de um sistema de disposições mantendo 

interdependências recíprocas, isto é, «espacializando» os habitus de que são 

portadores os agentes sociais. Como defendemos noutro lugar47, falar de quadros de 

interacção enquanto espaços físicos concretos poder-se-á revelar como um exercício 

assaz infrutífero, pois não existem a não ser em intermediação constante com as 

práticas e os sentidos que efectuam e atribuem os agentes sociais no espaço. Nesta 

linha, o processo de recomposição social e espacial é fruto da experiência de uma 

realidade sócio-espacial constantemente modificada e por isso, diferentemente 

percepcionada e percepcionável, não reduzindo o espaço às relações sociais no 

espaço, mas antes, evidenciando “o que nas relações sociais resulta especificamente 

do facto destas ocorrerem no espaço.”48 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

45 Pierre Bourdieu, Le Sens Pratique, Pais, Les Éditiond de Minuit, 1980, pp. 91-92. 
46 A expressão é utilizada por A. Firmino da Costa, em “Alfama: entreposto de mobilidade social”, p. 24. 
47 Cf. Paula Guerra; “Tecido urbano actual: continuidade ou descontinuidade?”, in Sociologia - Revista 
da Faculdade de Letras do Porto, I Série, Vol.II, 1992, pp. 145-175. 
48 B. de Sousa Santos, “Uma cartografia simbólica das representações sociais: prolegómenos a uma 
concepção pós-moderna do direito”, in Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 24, 1988, p. 140. 
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1.3. A cidade na encruzilhada do urbano 

 

“Em períodos de mutações sociais e 
económicas é habitual depararem-nos as 
grandes cidades na posição de acusadas. (…) 
esta acusação atribuída às grandes cidades 
assenta provavelmente num imaginário antigo, 
do qual Babel constitui talvez uma das 
primeiras expressões: isto porque Babel é o 
arquétipo perfeito da grande cidade que reunia 
os homens num projecto de emancipação em 
relação a Deus e à natureza. A construção de 
Babel era possível porque os homens 
dispunham de um meio de comunicação 
absoluto - «a mesma língua e as mesmas 
palavras» - e de uma nova tecnologia: «os 
tijolos serviam-lhes de pedra, e o betume de 
cimento.” 
 
François Archer, Metapolis 

 

 

Nesta abordagem, não se pretende desenvolver e utilizar a dicotomia 

ultrapassada cidade/campo, ideais-tipo de todo inadequados para a explicação e 

compreensão do tecido urbano portuense, mas antes partir do conceito de 

urbanização para evidenciar as várias tendências “dos modos de territorialidade nas 

formas sociais de troca e de estruturação das relações de força”49 em presença. 

 

Ao longo do processo de urbanização, podemos considerar a cidade como 

palco de apropriações diferenciadas por parte dos diversos agentes sociais que nela 

foram interactuando, daí resultando uma multiplicidade de expressões simbólicas 

heterogéneas e, assim, descontinuidades sócio-espaciais. Aliás, e neste sentido, o 

termo cidade acarreta uma boa dose de ambiguidade sendo, simultaneamente, um 

conceito descritivo, na medida em que remete para a materialidade de uma realidade 

concreta, e concomitantemente, um conceito interpretativo, no sentido em que as 

funções que nela têm lugar são diferentes das funções de outra realidade.50 

 

                                                                 

49 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Cidade: rumo a uma nova definição?, Porto, Edições Afrontamento, 1994, 
p. 13. 
50 Idem, Ibidem, p. 13. 
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Enquanto conceito descritivo, a cidade evoca o domínio do construído sobre o 

não construído, a densidade populacional e do habitat51. Esse espaço construído 

assenta numa diversidade de oposições: cidade versus não cidade; centro versus 

bairros; espaços privados versus espaços públicos. Encerra sobretudo uma visão 

morfológica, e assume-se como lugar da plurifuncionalidade.52 

 

Olhada como conceito interpretativo, a cidade refere-se sobretudo à 

existência de uma grande imbricação entre a apropriação do espaço e a emergência 

de uma dinâmica colectiva, isto é, a cidade é privilegiadamente o lugar onde os vários 

grupos, embora permanecendo distintos uns dos outros, encontram entre si 

possibilidades múltiplas de coexistência e de trocas mediante a partilha de um mesmo 

território, o que não só facilita os contactos programados, mas principalmente 

multiplica as hipóteses de encontros aleatórios e favorece o jogo das estimulações 

recíprocas. Lugar a partir do qual se estrutura o campo das actividades sociais, a 

cidade também confere uma dimensão sistemática à cultura regional circundante; 

podendo ser também, pelo contrário, e em certos momentos, lugar de ruptura e de 

inovação.53 Ao encontro deste entendimento parece ir A. Teixeira Fernandes quando 

refere que, “a construção social do espaço é marcada na cidade, pela centralidade e 

pela sacralidade. Trata-se de um espaço descontínuo, em correspondência com a 

própria visualidade do mundo simbólico. É uma representação que resulta de uma 

apreensão sensorial e imaginética da realidade.”54 

 

Esta dupla definição tem sobretudo a mais valia de nos servir para ver quais 

foram os impactos do processo de urbanização na cidade, e consequentemente servir 

de guia orientador para distinguirmos a cidade da urbanização ou do urbano como 

defende Henri Lefevbre.55 A cidade, na sua dupla definição, foi sempre um referencial 

incontestado nas relações que manteve ao longo dos tempos com a sociedade no seu 

todo, já que desde os seus primórdios se assumiu como centro da vida humana por 

excelência.  

                                                                 

51 Ne esteira de Louis Wirth, “O urbanismo como modo de vida”, in Carlos Fortuna (org.), Cidade, 
Cultura e Globalização, Oeiras, Celta Editora, 1997, pp. 44-65.  
52 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Cidade: rumo a uma nova definição?, p. 14. 
53 Idem, Ibidem, pp. 14-15. 
54 A. Teixeira Fernandes, “Espaço social e suas representações”, in Sociologia - Revista da Faculdade 
de Letras do Porto, I Série, Vol.II, 1992, p. 69.  
55 Cf. Henri Lefevbre, Le Droit à la Ville, Paris, Éd. Anthropos, 1968 e 1972; Du Rural à l’Urbain, Paris, 
Éd. Anthropos, 1970. 
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Evidentemente que a aceleração do processo de urbanização por via da 

industrialização, na transição do séc. XVIII para o XIX e durante todo este século, 

amplificou o processo e as mudanças na cidade, chegando mesmo a falar-se em 

urbanização do mundo inteiro. Este fenómeno desencadeou representações sociais 

por vezes muito negativistas e radicais como atesta L. Benovolo, “Baudelaire procura 

uma via de saída para o spleen da cidade presente refugiando-se no passado, através 

da memória individual, ou no futuro, através do mecanismo ainda mais frágil do 

sonho.”56 

 

Para além deste entendimento, torna-se necessário recolocar a questão do 

ponto de vista sociológico. O que é necessário salientar é que a cidade anterior à 

Revolução Industrial era “fisicamente vivida, corporalmente sentida pelos seus 

habitantes”, assumia-se como “expressão e símbolo do sistema social”57; configurava 

modos de vida onde o lugar de trabalho e de residência coincidiam, tornando os 

espaços de consumo e os espaços de produção uma só unidade.  

 

Portanto, o citadino tinha na cidade um quadro estável de integração, de 

segurança espacial e ontológica e o futuro não era percepcionado nem sentido como 

expressão e imagem de angústia e de catástrofe. O homem da cidade vivia 

intensamente num universo de filiações comunitárias muito fortes, pautado por 

relações de sociabilidade e de solidariedade intensas, situação completamente 

diferente da vivenciada com a crescente implantação do processo de urbanização.58 

Aliás, Jean Rémy e Lilianne Voyé, explicitam esse modo de estar quando referem que 

“se a industrialização pode (…) engendrar sentimentos de insegurança e fazer ler a 

rua como espaço perigoso, ela contribuiu também para multiplicar as situações de 

isolamento e de solidão, dissolvendo as filiações comunitárias que permitiram outrora 

a cada um contar com os outros.”59 

 

É neste quadro que iremos tentar sistematizar as mudanças nas formas e 

nos conteúdos da cidade a partir desta época, legitimando a crença de que a cidade é 

                                                                 

56 Leonardo Benevolo, A Cidade na História, Lisboa, Editorial Presença, 1995, p. 213. 
57 Bertrand Valade, “Le monde urbain”, in Encyclopedie de la Sociologie, Paris, Livrairie Larousse, 1975, 
p. 122. 
58 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Ville, Ordre et Violence, Paris, PUF, 1981, pp. 47 e seguintes. 
59 Idem, Ibibem, p. 47. 



 

 
 

27 
 
 

 

um sistema complexo de elementos interrelacionados de tal forma que as alterações 

numa das suas componentes tem repercussões na cidade no seu todo. 

 

Configura-se como um possível eixo de caracterização deste processo a 

crescente tendência para a especialização dos espaços e das actividades neles 

desenvolvidas, engendrando fenómenos de monofuncionalidade dentro das diferentes 

partes do todo citadino.60 Este eixo analítico é explicado por Michel Verret como a 

penetração do espírito capitalista nas práticas quotidianas através da manifestação 

crescente de um espírito de racionalidade analítica, acentuando a divisão social do 

trabalho, dos espaços e das funções, de um espírito de racionalidade económica 

constituído por uma racionalização sistemática em termos de programação de fins e 

de meios e um espírito de racionalidade privativa manifestando-se por um recuo 

crescente no que diz respeito à esfera pública dos usos e a sua transferência para o 

domínio doméstico.61 

 

Uma das consequências inevitáveis deste processo prende-se com o facto de 

se instaurarem bairros ou zonas residenciais completamente destituídos de quaisquer 

tipo de equipamentos de apoio ao curso da vida familiar e citadina, transformando-os 

em meros espaços de residência, limitando, e cortando mesmo pela raiz, as suas 

anteriores funções: local de residência, local de trabalho, local de lazer, local de 

aprendizagem, etc.. 

 

Exemplar desta evolução é o próprio aparecimento do conceito de zonamento 

urbano. Com efeito, o zonamento aparece como instrumento de intervenção 

urbanística na Califórnia em 1885 no sentido de regular as diferentes actividades e 

usos feitos das cidades pelas diferentes populações. Na sua origem, o zonamento é 

um instrumento ideológico, marcadamente funcional e que tem em vista objectivos de 

planificação social com vista a uma maior eficácia económica e a um maior controlo 

político.62 

 

                                                                 

60 Existem inclusivamente perspectivas que apelidam esta cidade de “fordista”, na medida em  que bem 
à maneira do que tentou fazer Henry Ford, o grande desafio que se colocava a esta cidade emergente 
seria a de controlar a desordem, imprimindo-lhe movimentos controlados, através de métodos de 
simplificação e de especialização, controlando-a através de instrumentos de administração e de gestão. 
Cf. François Ascher, Op. Cit., pp. 53-56. 
61 Michel Verret, L’Espace Ouvrier, Paris, Éd. Armand Colin, 1973, p. 53. 
62 Cf. Franco Mancuso, Las Experiencias del Zoning, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1980. 
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A perspectiva de Le Corbusier vai também no sentido de gestão e de 

ordenamento do caos da cidade tradicional, na medida em que considera que a 

cidade industrial falhou no seu modelo porque levou o homem urbano a viver uma 

mistura insidiosa entre espaço de trabalho e espaço de habitação considerando por 

isso ser importante apresentar um modelo formal de organização da cidade. Esse 

modelo preconizado centrava-se na seguinte ideia-força: “a cidade industrial 

radiocêntrica falha. Incomoda os homens impondo diariamente circulações mecânicas 

frenéticas e causando uma mistura congestionada dos locais de trabalho e dos locais 

de habitação; cinturas sucessivas e asfixiantes - que se inter-penetram como 

engrenagens - de estabelecimentos industriais e de bairros de habitação de 

rendimento, de oficinas e de pequenos e grandes aglomerados situados na 

periferia.”63 Estas ideias de planeamento urbano seriam aplicadas de forma 

paradigmática no famoso bloco de Marselha, sabendo nós no presente as 

consequências nefastas da aplicação de tais postulados urbanísticos. Contudo, a 

referência a este urbanista impõe-se porque sentiu e reflectiu acerca de uma cidade 

eminentemente fragmentada pela urbanização.  

 

Afigura-se como pertinente outro eixo de abordagem que diz respeito à 

emergência da mobilidade como condição de adaptação e de participação na cidade. 

Como referem Jean Rémy e Lilianne Voyé, “o controlo ecológico já não pode ser a 

base do controlo social”,64 isto é, multiplicam-se as formas de deslocação para a 

realização de actividades quotidianas, como as lúdicas, as aquisitivas ou as laborais, 

acentua-se a mobilidade interurbana, que supõe deslocações maiores em termos de 

tempo e de espaço em busca de produtos ou serviços existentes noutras cidades. 

Claro que a mobilidade e os seus imperativos vão-se consubstanciar em diferenças 

sociais, nomeadamente atingindo a capacidade económica diferenciada que os 

indivíduos têm face às deslocações.  

 

Esta situação é tanto mais paradoxal, quanto se tem verificado, 

efectivamente, o facto de muitas populações necessitarem de pontos de referência 

evidentes, situação geralmente mais proeminente em grupos sociais desfavorecidos 

que assentam a sua segurança ontológica e entendimento teórico nas relações de 

                                                                 

63 Le Corbusier, Maneira de Pensar o Urbanismo, Lisboa, Publicações Europa-América, 1969, pp.8-9. 
Segundo Ana Vaz Milheiro, “Esses homens que queriam revolucionar o mundo através de uma 
arquitectura capaz de intervir ao nível da vida quotidiana das populações”, Vd. “Arquitectura Momo”, in 
Pública, 25 de Outubro de 1998. 
64 Jean Rémy e Lilianne Voyé, A Cidade: rumo a uma nova definição?, p. 70. 
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conhecimento pessoal e nas relações de vizinhança. São paradigmáticas a este 

propósito as afirmações de A. Teixeira Fernandes quando salienta que “quem tem 

uma relação abstracta com o espaço, refere-se a uma multiplicidade de lugares, como 

realidades homogéneas e permutáveis. A sua identidade tende a ser débil e constrói-

se de outro modo. Mas se nas classes médias e sobretudo superiores se pode 

encontrar uma identidade forte coexistente com uma relação mais abstracta com o 

meio, nos bairros populares prevalece a «relação concreta ao espaço, que era típica 

da aldeia na sociedade tradicional.”65 

 

Aliás, as relações sociais são também perpassadas por imperativos de 

mobilidade e de transacção contínuas. Uma das abordagens mais pertinentes a este 

respeito é a que foi feita por Georg Simmel em 190366, onde o autor salienta que “a 

base psicológica sobre a qual se constrói a individualidade metropolitana é a 

intensificação da vida emocional decorrente da mudança brusca e continuada de 

estímulos internos e externos”, e constata-se que “a pontualidade, a calculabilidade e 

a exactidão impostas pela complexidade e pela extensividade da vida metropolitana, 

além de estarem muito intimamente associadas ao carácter racional e capitalista, dão 

cor ao conteúdo da vida e conduzem à exclusão dos traços e impulsos humanos, 

instintivos e irracionais, que, deixados a si próprios, determinam a forma de vida de 

modo soberano.” 

 

Assim, a diversidade social é cada vez mais complexa, flutuante e dotada de 

imensas capacidades de plasticidade, obrigando a uma reformulação dos modos de 

vida anteriores; a cidade é desta forma, local de encontro e de interacção não de 

indivíduos semelhantes, mas diferentes.67 A cidade é uma tessitura decorrente da 

acção humana, dos seus ideais, das suas mobilidades e intercâmbios.68 Tal como 

salienta João Peixoto “as cidades são lugares onde se concentra uma multiplicidade 

de actividades e funções: sociais, culturais, industriais, comerciais, religiosas; são, 

portanto, locais de acentuada divisão do trabalho. A coordenação da especialização 

implica, entretanto, o surgimento de hierarquias e, daí, de uma estratificação social.”69  

                                                                                                                                                                          
 
65 A. Teixeira Fernandes, “Espaço social e suas representações”, p. 77. 
66 Georg Simmel, “A metrópole e a vida do espírito”, in Carlos Fortuna (org.), Op. Cit., pp. 31-34. 
67 Cf. P. Ansay e Rene Schoonbrodt, Penser la Ville. Choix de Textes Philosophiques, Bruxelas, Éd. A. 
A. M., 1989. 
68 Cf. Robert Park, “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento urbano em meio 
urbano”, in Otávio Velho (org.), O Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro, Zahar Editora, 1987, pp. 29-72. 
69 João Peixoto, “Elogio da cidade”, in Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 30, 1990, p. 99.  
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Esta abordagem simmeliana relaciona-se fortemente com a abordagem de 

Richard Sennet acerca da essência da civilidade ou do modo como se comportar na 

cidade quando considera que o fundamento desta forma de estar na cidade consiste 

“em tratar os outros como se eles fossem desconhecidos, em forjar com eles laços 

sociais que respeitam essa distância primeira… quanto mais máscaras houver, mais a 

mentalidade urbana reviverá, assim como o amor pela urbanidade”, e 

paradoxalmente, a incivilidade poderia ser definida como a atitude de “carregar sobre 

os outros todo o peso da sua personalidade”, sendo “o declínio da sociabilidade” o 

resultado de tal comportamento.70 

 

Também associada aos crescentes imperativos de mobilidade, anuncia-se a 

crescente extensão quantitativa e qualitativa dos limites da cidade, isto é, por 

imperativos de troca e de fluxos, a cidade transpõe fronteiras, e o entendimento 

teórico da interacção entre a malha e a forma construída é fundamental para a 

consideração tanto das cidades emergentes, como áreas urbanas em 

desenvolvimento71 contínuo, tornando as suas vias ou edifícios veículos privilegiados 

de implantação dessa continuidade física e mesmo simbólica. 

 

Nesta malha alargada emergem as periferias ou subúrbios. São espaços 

sócio-físicos geralmente definidos pela negativa no sentido em que atestam um 

grande afastamento face a um centro e uma forte dependência e subalternidade face 

a esse mesmo. Nesta linha, o subúrbio ou a periferia são equivalentes a 

representações sociais estigmatizadas. A identificação da periferia implica uma ideia 

de fragmentação do espaço urbano, isto é, limites imprecisos, descontinuidades 

territoriais e ilegibilidades urbanísticas. Tal como refere Álvaro Domingues, “a 

distância ao centro é, assim, uma distância sociológica a um centro, sendo este 

definido pela diversidade e pela densidade das relações sociais, pela intensidade da 

vida física, pelo acesso à informação, pela aglomeração de recursos culturais, 

políticos, económicos, etc.”72  

 

                                                                 

70 Richard Sennet, Les Tyrannies de l’Intimité, Paris, Éditions le Seuil, 1979, pp. 201-202. 
71 L. Martin, “La trama como generator”, in L. Martin, L. March e M. Echenique (orgs.), La Estructura del 
Espacio Urbano, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1975, pp. 21-49. 
72 Alvaro Domingues, “(Sub)úrbios e (sub)urbanos. O mal estar da periferia ou a mistificação dos 
conceitos?”, in III Congresso Português de Sociologia - Práticas e Processos de Mudança Social, Lisboa, 
Celta Editora/APS 1996, 2000, CD-ROM, p. 3. 
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Nesta sequência também poderemos acrescentar que a periferia se 

apresenta como um espaço heterogéneo fazendo parte de um sistema urbano que se 

configura como uma realidade «poliédrica».73 Assim, podemos asseverar que a 

periferia dificilmente não se assume como o inverso da cidade histórica ou como o 

fragmento da desestruturação do bairro operário e François Dubet chega mesmo a 

considerar que “o mundo das periferias não é reduzível nem ao do ghetto, nem ao das 

comunidades, nem mesmo a fenómenos de dependência económica e social, articula 

lógicas de acção próprias que podem indicar dimensões essenciais de uma cultura 

popular heterogénea e frágil”74. Uma outra orientação analítica, conduz-nos a 

equacionar a periferia em termos de forma urbana, defendendo-se que não existe 

uma periferia sem um centro e aquela pode ser definida a partir do perímetro da 

circunferência, ou seja, é a zona mais próxima ao exterior de um certo espaço e nesse 

sentido, é um espaço que deixa transparecer alguma ambiguidade e indefinição de 

fronteiras.75 

 

Correlativamente e reportando-nos à situação em análise, muito 

sinteticamente troca, mobilidade, controlo, produtividade, eficácia económica e 

planificação são as palavras que talvez expressem de forma mais clara a emergência 

desta cidade amplamente urbanizada. Por outro lado, se a urbanização tem na sua 

essência a necessidade de interacção, as cidades afiguram-se dentro deste processo 

como uma espécie de «cumutadores sociais».76 

 

Numa perspectiva mais pessimista, regista-se uma corrente que radica quer 

na sociologia, quer na arquitectura, que defende a (des)construção da cidade e a 

emergência de uma realidade só e eminentemente urbana. Dentro desta óptica 

podemos destacar a tese de Françoise Choay, que advoga o reino do urbano e a 

morte da cidade nos seguintes termos: “A cidade já não pode ser um objecto que 

justapõe um estilo novo ao passado. Ela não sobreviverá senão sob a forma de 

fragmentos, imersos na maré urbana, com faróis e bóias por inventar.”77 

                                                                 

73 Segundo a expressão de Alfredo Mela, Sociologia das Cidades, Lisboa, Editorial Estampa, 1999. 
74 François Dubet, “Les figures de la ville et de la banlieue”, in Sociologie du Travail, n.º 2, 1995, p. 127. 
75 Este posicionamento é defendido por alguns arquitectos e urbanistas, tais como, Josep Romoneda, 
“La Perifèria”, Manuel de Solá-Morales, “Projectar la perifèria”, Pier Luigi Nicolin, “Periferia. 
Metrópoli.Erranza” e Hilde  Heynen, “La condición periférica - algunas reflexiones sobre un fenómeno 
problematico ilustradas con un caso real en Winterslag” na Revista Urbanisme, n.º 9-10, 1992, pp. 1-55. 
76 Da forma como é entendido por P. Claval, na obra La Logique des Villes, Paris, Éditions Litec, 1981. 
 
77 Françoise Choay, “Le règne de l’urbain et la mort de la ville”, in La Ville, Art et Architecture, Paris, 
Centre Georges Pompidou, 1994. 
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Outros autores reiteram este ponto de vista considerando que “a velha 

metrópole está fora de moda, é difícil de governar e é onerosa, já que os ‘efeitos 

perversos’ ultrapassaram há muito os ‘efeitos benéficos’.”78 Ainda dentro desta linha, 

importará saber se a cidade conseguirá ser um território unificado e específico ou se 

será somente um jogo combinado de territórios79 plurais, diferenciados e justapostos 

não podendo, por isso, assumir uma unidade territorial. O grande desafio que se 

coloca hoje à cidade – e particularmente a quem a gere – é o de ter capacidade de 

controlar as tendências de uma cada vez maior segregação sócio-espacial, fazendo 

emergir uma cidade recortada, onde parece cada vez mais difícil recompor uma 

unidade urbana integrada.80 

 

Assim, autores como Daniel Béhar e Robert Castel têm vindo a dar particular 

importância a dois processos intrinsecamente interligados: por um lado, a 

recomposição da questão social81, que alarga e amplifica a população excluída da 

cidade, arrastando um aceleramento de atomização e de desenraizamento social e, 

por outro, a forte concentração e visibilidade geográfica de excluídos em bairros 

geridos pelos órgãos de poder local. Isto é, em termos de discursos e práticas, a 

questão social e a sua territorialização (tendências segregativas), começaram a fazer 

parte das lógicas e das estratégias de actuação destes actores políticos urbanos, e 

assumem uma certa liderança enquanto elementos estruturantes das políticas 

urbanas. Estas políticas orientam-se sobretudo para o combate aos deficits de 

urbanidade que trespassam a cidade actual ocasionando um espaço urbano 

excessivamente fractal.82 

 

Recentemente, a própria Comissão das Comunidades Europeias considerava 

que “as cidades da Europa continuam a ser a sua fonte principal de criação de riqueza 

e o centro do seu desenvolvimento cultural e social”, não negando todavia que, as 

                                                                 

78 Eduardo Vilaça e Isabel Guerra, Art. Cit., p. 81. 
79 Este debate é aprofundado por Marcel Roncayolo, La Ville et ses Territoires, Paris, Gallimard, 1990. 
80 Cf. Paula Guerra, “Recomposição espacial e social do tecido urbano portuense - o Bairro Cerco do 
Porto enquanto espaço de análise”, in III Congresso Português de Sociologia - Práticas e Processos de 
Mudança Social, Lisboa, Celta Editora/APS 1996, 2000, CD-ROM, pp. 1-10. 
81 O uso desta expressão é de Daniel Béhar, “ Banlieues ghettos, quartiers populaires ou ville eclatée”. 
Robert Castel segue um desenvolvimento semelhante em Les Métamorphoses de la Question Social, 
Paris, Ed. Fayard, 1995. 
82 Jacques Lévy, “Urbanité: à invente. Villes: à décrire”, in Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º64, 
1994, pp.11-16 e Samuel Bordreuil, “De la densité habitante aux densités mouvantes: L´hyperurbanité. 
Développement periphérique et mobilité”, in Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º67, 1995, pp.4-14 
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cidades são confrontadas com “problemas crescentes, em relação com ajustamentos 

económicos rápidos, o desemprego, as condições ambientais e o congestionamento 

de trânsito, assim como a pobreza, o alojamento deficiente, a criminalidade e o 

consumo de droga” que é necessário resolver.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

83 Comissão das Comunidades Europeias, Para uma Agenda Urbana da União Europeia, Bruxelas, 
Comissão das Comunidades Europeias, 1997, p. 3. Uma das preocupações desse documento prende-se 
inclusivamente com o facto de em muitas cidades europeias, a exclusão social ter engendrado 
segregações espaciais em bairros desprovidos de equipamentos condignos, p. 4 e seguintes. 
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1.4. A cidade fragmentada: dinâmicas emergentes de 

exclusão social e urbana 

 

«Toda a cidade, por mais pequena que seja, 
está com efeito dividida em duas, uma é a 
cidade dos pobres, a outra é a dos ricos: elas 
estão em guerra uma contra a outra, e em 
cada uma delas existem divisões mais 
pequenas, e passareis completamente ao 
lado da questão, se as tratares todas como 
um único Estado.» 
 
Platão, República IV 

 
 

Gostaríamos de referir que iremos focalizar o nosso olhar numa só vertente 

do intenso processo de recomposição social e espacial do tecido urbano, na medida 

em que se tornou imperioso optar por desenvolver uma dimensão de análise tendo em 

linha de conta que a complexidade do processo nos poderia levar a submergir perante 

uma multiplicidade de fenómenos, cujo alcance não seria apropriável neste trabalho 

de investigação. 

 

Neste âmbito, a exclusão social (e espacial) será perspectivada num prisma 

conceptual e atravessará uma decomposição analítica conducente a uma clarificação 

do modus operandi e do modus facendi dos percursos de tal processo. A consequente 

desolcultação de lógicas de funcionamento, (re)produção, manutenção e apropriação 

será uma condição sine qua non para redireccionarmos os nossos esforços de 

teorização e de operacionalização do conceito. 

 

A articulação da questão urbana com as vertentes da exclusão social 

desencadeará um princípio de procura heurística num enquadramento relacional, 

perspectivando este fenómeno social no seu contexto de emergência. 

Concomitantemente, a cidade urbanizada será o palco deste fenómeno social total, 

evidenciando-a como vertente que ultrapassa a própria conotação física (espacial), ela 

própria constituirá também um enfoque propedêutico para abordarmos: as 

mutabilidades constantes a que está sujeita (e os indivíduos que as experienciam), as 

apropriações diferenciais dos espaços estratégicos, os confrontos inerentes a 

processos de constante recomposição da matriz funcional e existencial da cidade, as 
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disrupções de modelos culturais que norteiam ora a continuidade, ora o próprio 

conflito,  as suas transformações e descontinuidades.  

 

Neste sentido, consideramos importante abordar em primeiro lugar a 

perspectiva da desqualificação social (e também urbana) a um nível macro, para 

posteriormente, focalizarmos o nosso olhar nas suas manifestações em espaço 

urbano, consubstanciadas numa trama complexa de formas, de facetas e de 

mecanismos subjacentes aos fenómenos de exclusão social e urbana. 

 

Neste contexto de análise, o espaço urbano será entendido como palco de 

aparecimento e de surgimento de relações e configurações diversas de formas de 

pobreza e de exclusões. Aquele elemento constituirá assim um vector importante não 

pelo que ele é em si mesmo, mas pelo que é susceptível de ser, isto é, um espaço 

que transcendendo as suas propriedades físicas, emerge como «alvo preferencial» de 

estruturação de campos de forças que estabelecem posicionamentos diferenciados e 

diferenciáveis, onde podem transparecer dimensões políticas, económicas, culturais, 

sociais que ilustram a edificação de um espaço social e construído. 

 

Deste modo, o fenómeno relacional centro-periferia clarifica-se no contexto 

urbano, por inerência do impulso capitalista que a cidade tem sofrido, 

metamorfoseando as suas potencialidades e valências, tornando os centros cada vez 

mais centros de poder e de decisão e as periferias cada vez mais espaços 

subalternos e destituídos. Aliás, a vertente do consumo é sintomática da questão 

urbana como pólo de atracção, difundindo núcleos espacializados, fazendo emergir 

desiguais acessos, desiguais destinos, e desiguais desqualificações, que se 

traduzem, numa expressão, por centralidades desiguais. 

 

A emergência cada vez mais funcional dos espaços policentrados no seio da 

cidade provocou uma maior hierarquização dos espaços que não reflectem mais do 

que a própria estrutura de poder desigualitário distribuído pelas diferentes 

qualificações económicas, políticas, culturais, educativas, profissionais, ou de outra 

forma, cristalizando capitalizações diferenciadas materializáveis ou não, que se 

circunscrevem a diferentes configurações sócio-espaciais e sócio-relacionais. 

 

A gestação de especificidades de articulação de múltiplas actividades 

despoleta igualmente diferentes incidências nas relações entre actores e posições 
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sociais, e desta forma “mediante efeitos de sentidos opostos, ela (a cidade) pode 

constituir possibilidades desiguais de participação e intervenção”84, ao mesmo tempo 

que suscita um modo multifacetado de experiência de desqualificação. 

Consequentemente, a urbanidade, no seu processo de reprodução de meios de 

mobilidade na vida quotidiana, edifica um “novo modo de espacialização da vida 

social, o recorte sócio-espacial afigura-se, desde logo, não especificamente 

relacionado com o exercício de várias actividades, mas antes como estas se 

estruturam em diferentes escalas, essa estruturação incide nos modos de controlo 

social e na maneira como se constituem posições desigualitárias e as modalidades de 

transacção que intervêm entre si.”85 

 

O processo histórico da formação das cidades mantém ainda um elemento de 

vital importância, o da produção e reprodução das relações sociais. A própria 

morfologia das cidades faz transparecer a própria irreversibilidade dos processos 

contraditórios urbanos. A desqualificação social está intrinsecamente ligada às 

próprias estratégias de classe traduzidas em modos de apropriação dos espaços e de 

capitalizações diferenciadas, o que leva a inferir, em última análise, as implícitas 

dimensões ideológicas e políticas prementes no quadrante da precarização social. 

 

O carácter fragmentário, ainda que relacional, do mundo social urbano deixa 

transparecer «relações de força» conducentes a diferenciações sociais, fenómeno 

que não é alheio ao que H. Lefebvre chama «direito à cidade»,86 perspectivado como 

um processo que levará à dissipação de espaços fragmentários e de relações de 

inclusão e de exclusão, assentando na busca de continuidade. Esta última questão 

pretende pôr em evidência a própria contestação às deliberadas estratégias de classe 

que procuram reproduzir as suas relações no espaço, transferindo para este todo o 

manancial de símbolos de distinção e de demarcação social, territorial, e numa última 

instância, simbólica. 

 

Quando A. Teixeira Fernandes afirma que “excluir do urbano é, de facto, 

discriminar e segregar”87; é colocar à distância e afastados os grupos e os espaços 

sociais inferiorizados, reservando-lhe espaços próprios mais ou menos restritos. 

                                                                 

84 Jean Rémy e Lilianne Voyé, A Cidade: rumo a uma nova definição?, p. 133. 
85 Idem, Ibidem, pp. 113-114. 
86 Henri Lefevbre, Le Droit à la Ville, pp. 182-199. 
87 A. Texeira Fernandes, “Espaço social e suas representações”, pp. 70-71. 
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Assim, parece que o fenómeno de que excluir da sociedade urbana é algo complexo e 

mutável, a exclusão – de par, com a desqualificação – não é meramente física – viver 

fora da cidade – mas é susceptível de ser produzida no próprio interior da cidade 

revelando que a desqualificação social poderá operar segundo um processo de 

afastamento – não acesso – material e simbólico aos modos urbanos de vida 

dominantes, ou seja, pode traduzir-se num efeito de distância ou de proximidade 

social, facilitando ou impedindo o acesso a equipamentos sociais e urbanos.88 

 

A desqualificação social em meio urbano pode tornar-se num processo de 

“privação dos padrões de vida e de actividade próprios de uma dada sociedade”89, 

isto é, para além dos limiares de precariedade económica está em jogo a montagem 

de um puzzle de modos de vida hierarquizados e desiguais, dominantes e dominados, 

integradores e desintegradores, ou, de capitalizações efectivas e de desqualificações 

evidentes. 

 

Consequentemente, a desqualificação social é igualmente uma actividade 

simbolizante, pois, se por um lado, é no espaço social que se inscrevem efeitos 

capitalizáveis de posição e trajectória social, por outro lado, são bem visíveis os 

efeitos simbólicos que persistem face à ausência de dotações objectivas e subjectivas 

conducentes, frequentemente, à desigualdade social firmada numa exclusão – e de 

forma mais intensa na segregação – por ausência de integração no «tipo de 

sociedade dominante» implicando “uma dimensão subjectiva – o sentir-se excluído 

pelos outros.”90 A desqualificação social remete para o processo, bem como para o 

resultado da etiquetagem e seus efeitos no plano identitário. 

 

No contexto urbano, onde observamos o dinamismo das oportunidades, dos 

projectos de vida, buscas de trajectórias sociais de mobilidade ascendente, será 

importante reter a concretização de contextos de desqualificação para os seus actores 

sob o ponto de vista de representações subjectivas e objectivas, o que poderá levar 

antes de mais, à perpetuação e mesmo à reprodução no espaço e no tempo de 

processos de desqualificação e de desvalorização sociais. Segundo Serge Paugam, 

estudar a desqualificação social é estudar a diversidade de estatutos que definem 

                                                                 

88 Cf. Edmund Preteceille, La Ségrégation Sociale dans les Grands Villes, Paris, La Documentation 
Française, 1992; Michel Pinçon e Outros, Ségrégation Urbaine. Classes et Équipements Collectifs en 
Région Parisienne, Paris, Éd. Anthropos, 1986; Michel Pinçon e M. Pinçon-Charlot, Dans les Beaux 
Quartiers, Paris, Ed. Le Seuil, 1989.  
89 A. Teixeira Fernandes, “Formas e mecanismos de exclusão social”, p. 38. 
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identidades pessoais, ou seja, as identidades pessoais e os sentimentos subjectivos 

da sua própria situação.91 

 

Na sequência dos últimos desenvolvimentos, pareceu-nos neste ponto 

pertinente abordar o fenómeno em análise tomando como referencial de contexto, a 

sociedade portuguesa. Se considerarmos Portugal como um país de desenvolvimento 

intermédio, entenderemos que os contextos de desenvolvimento e de crescimento 

económico e social sejam pautados por características significativamente diferentes 

face ao quadro de referência dos países da União Europeia. Desta forma, na 

sociedade portuguesa existem especificidades que configuram singularidades ao nível 

das expressões dos processos de desqualificação. Tomando por referência as 

contribuições do estudo realizado por J. Ferreira de Almeida e a sua equipa de 

investigação em 199292 é de evidenciar algumas características estruturantes que 

marcam o desenvolvimento português: padrão de especialização económica 

dependente e vulnerável, as limitações do Estado Providência, a importância dos 

processos migratórios, a ambivalência da economia informal e a segmentação do 

sistema de emprego, as continuidades e as rupturas no tecido sócio-cultural, os 

processos de recomposição demográfica e social e as diferenças e desequilíbrios 

regionais.  

 

Neste quadro podemos identificar determinadas especificidades 

determinantes nos processos de regulação económica e regulação social da 

sociedade portuguesa. Podemos reter sobretudo as que estão ligadas a um tecido 

industrial de pequenas e médias empresas sensíveis a pressões do mercado, 

persistência de baixos salários, precarização do emprego, riscos de crescimento do 

desemprego nomeadamente em sectores mais fragilizados da economia, exclusão 

face aos recursos distribuídos pelo Estado, dadas as debilidades e estrangulamentos 

no âmbito das políticas sociais de segurança social, educação, saúde, habitação e 

emprego, trajectórias migratórias campo-cidade mal sucedidas despoletando 

situações de desintegração social, económica e cultural, crescimento da economia 

informal aliada quer a actividades ilícitas, quer a práticas de sobrevivência precária. 

Esta última especificidade deixa antever um contingente significativo de indivíduos 

marcados pela precariedade laboral. 

                                                                                                                                                                          
90 Idem, Ibidem, p. 40. 
91 Serge Paugam, La Disqualification Sociale, Paris, PUF, 1991, p. 17. 
92 Cf. J. Ferreira de Almeida e Outros, Op. Cit. 
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Ainda poderíamos referir outros elementos, tais como, a ruptura gradual das 

redes interpessoais, o crescimento do peso das classes médias assalariadas, 

nomeadamente no emprego terciário desqualificado, o crescimento do analfabetismo 

funcional e a desvalorização relativa dos diplomas escolares, o envelhecimento 

populacional, as mudanças nas estruturas familiares, a quebra das solidariedades 

intra-familiares, o aumento de exigências ao nível de qualificações técnicas e 

profissionais requeridas para os postos de trabalho e a constante obsolescência das 

qualificações.93 

 

Assim, este quadro quando reportado à realidade urbana, faz emergir um 

constante processo de inovação e de modernização, despoletador de inúmeras 

situações de vulnerabilidade face a patamares cada vez mais amplos de exclusão 

social, surgindo o que poderíamos apelidar de «novas modalidades de desqualificação 

social» que têm impactos bem directos nos actores que interagem no espaço urbano. 

A. Teixeira Fernandes retrata bem estes indivíduos ao denominá-los de 

“desqualificados sócio-culturais, que não possuem «habilidades vendáveis» no 

mercado de trabalho, que se encontram também mais marginalizados, segregados e 

estigmatizados”, sendo “este fenómeno alimentado pelo acelerado desenvolvimento 

técnico e científico e a sua aplicação no sistema produtivo.”94 

 

No meio urbano, por conseguinte, tal como refere Serge Paugam, far-se-á 

sentir de forma mais acutilante, o que este autor apelida de «sociedade produtivista», 

em que “a integração assenta, em grande parte, sobre a actividade profissional que 

assegura paralelamente a segurança material e financeira, as relações sociais, a 

organização do tempo quotidiano, dos espaços e da identidade.”95 Assim, a 

degradação do mercado de trabalho é causa estruturante de desqualificação social.  

 

A desqualificação social tem incidências no espaço, o que com frequência se 

conjuga com fenómenos de exclusão social. Segundo Gilles Lamarque96, a exclusão 

                                                                                                                                                                          
 
93 Cf. Fernando Luís Machado e António Firmino da Costa, “Processos de uma modernidade inacabada. 
Mudanças estruturais e mobilidade social”, in José Manuel Leite Viegas e Antón io Firmino da Costa 
(orgs.), Portugal, que Modernidade?, Oeiras, Celta Editora, 1998, pp.17-44. 
94 A. Teixeira Fernandes, “Formas e mecanismos de exclusão social”, p. 65. 
95 Serge Paugam, La Disqualification Sociale, p. 215. Este autor desenvolve ainda este tema no artigo 
“A desqualificação social” in Mark-Henry Soulet, Da Não-Integração. Tentativas de Definição Teórica de 
um Problema Social Contemporâneo, Coimbra, Quarteto Editora, 2000, pp. 107-135.   
96 Gilles Lamarque, L’Exclusion, Paris, PUF, 1995. 
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social não é mais do que o prolongamento do conceito de nova pobreza forjado no 

início da década de 80 para designar todos os indivíduos que são vítimas da crise 

económica e que estão sujeitos a múltiplas dificuldades resultantes do processo de 

desqualificação social. Esse termo designa não só a degradação do mercado de 

emprego e a decadência/regressão das solidariedades sócio-comunitárias, mas 

sobretudo a sobrevivência (im)possível de uma população localizada à margem do 

progresso económico e da partilha dos benefícios daí resultantes.97  

 

Relembre-se que o debate político em torno do fenómeno da exclusão social 

é algo recente em Portugal.98 No início dos anos 80, a pobreza e a exclusão social 

constituíam assuntos não muito abordados nem pelos políticos nem pelos media. No 

início da década de 90, o Governo toma consciência que apesar do significativo 

crescimento económico, continuam a persistir casos de pobreza em alguns 

segmentos sociais. Simultaneamente, implementam-se alguns programas destinados 

a combater a pobreza a nível nacional e local, sob impulso político e financeiro da 

Comunidade Económica Europeia. 

 

A exclusão configura-se como um fenómeno multidimensional e dinâmico. 

Assim sendo, a exclusão será um fenómeno social ou um conjunto de fenómenos ou 

processos sociais interligados que contribuem para a produção do excluído, na 

medida em que  coexistem, dentro da exclusão, fenómenos sociais diferenciados, tais 

como o desemprego, a marginalidade, a discriminação, a pobreza, o estigma, etc.99, 

podendo reconfigurar ou não, trajectórias de vida alicerçadas numa «carreira» 

cumulativa de fenómenos sociais diversos. 

 

Parece hoje estar amplamente demonstrado que a exclusão é um fenómeno 

multiforme, polifacetado e dinâmico, encerrando em si uma forte diversidade de 

processos de reprodução (através da transmissão intergeracional) e de evolução (pelo 

surgimento de novas formas e pela sua persistência no tempo), constituindo 

                                                                 

97 Serge Paugam “Introduction. La constitution d’un paradigme”, in Serge Paugam (dir), L’ Exclusion, 
l’État des Savoirs, Paris, Editions La Découverte, 1996, p. 6. 
98 José Pereirinha, European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion - 
Rapport, Lisboa, CISEP-ISEG, 1993 e A. Teixeira Fernandes, “Etnicização e racização no processo de 
exclusão social”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras do Porto, I Série, vol.V, 1995, p.15. 
99 E. Vitor Rodrigues e Outros, “A pobreza e a exclusão social: teorias, conceitos e políticas sociais em 
Portugal”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras do Porto, I Série, vol. IX, 1999, p.64. 
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simultaneamente causa e consequência de múltiplas rupturas na coesão do tecido 

social, implicando assim, dualismos, clivagens e fragmentação social.100 

 

A exclusão é produto de uma falta de coesão social global, não se reduzindo a 

fenómenos individuais nem a simples agregações de situações.101 Este conceito 

coloca a tónica, pelo menos implicitamente, sobre a crise da coesão social. Sendo a 

desigualdade algo de ínsito a qualquer forma de estruturação social, torna-se então, 

legítimo esperar diferentes capacidades de articulação e de acumulação de recursos 

(materiais e sociais) por parte dos actores pertencentes a uma dada sociedade. Na 

realidade, cada período de mutações é marcado pelo nascimento e difusão de um 

paradigma social. “Poderíamos assim comparar, não obstante as suas diferenças 

manifestas, a noção de exclusão de hoje à do pauperismo que marcou o século XIX. 

As duas à sua maneira, colocam a «nova questão social».”102  

 

A exclusão surge com a agudização das desigualdades (e logo indissociável 

dos mecanismos de produção destas), resultando numa dialéctica de oposição entre 

aqueles que efectivamente mobilizam os seus recursos no sentido de uma 

participação social plena e aqueles que, por falta dos mesmos recursos, se encontram 

incapacitados de o fazer. Assim, “o pobre (…) não estaria somente privado de um 

rendimento suficiente para suprir as suas necessidades psicológicas e sociais. 

Também lhe faltaria ainda uma posição na sociedade; (…) Enfim, o poder também lhe 

seja recusado; não inserido na nação, não poderia influenciar nada sobre o destino 

desta e não poderia praticamente exercer os direitos de um cidadão, mesmos que 

estes últimos lhe sejam teoricamente reconhecidos. Um tal pobre não deveria existir 

nas sociedades modernas, industriais e democráticas. O desenvolvimento da 

economia, a forte produtividade do trabalho permitiram que as nossas sociedades se 

tornassem opulentas.”103 

 

Ser membro de uma dada sociedade, implica estar e ser dotado de direitos 

políticos e civis, mas também ter garantias quanto à satisfação dos direitos inerentes 

à dignidade humana ou às necessidades comuns à condição humana. Está aqui 

patenteada a ideia de pertença a uma dada sociedade, bem como a noção de «vida 

                                                                 

100 Idem, Ibidem, pp.64-65. 
101 Cf. Gilles Lamarque,Op. Cit.. 
102 Serge Paugam, “Introduction. La constitution d’un paradigme”, pp. 7-8.  
 
103 Jean Labbens, Sociologie de la Pauvreté, Paris, Éd. Gallimard, 1978, p. 104. 
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partilhada». Segundo Luís Capucha “produzem-se situações que designamos pela 

expressão «exclusão social» quando a sociedade não oferece a todos os seus 

membros a possibilidade de participar e beneficiar de todos esses direitos e sentir-se 

membro cumprindo os deveres, quer essa relação esteja inscrita nas próprias 

dinâmicas e instituições sociais, políticas e económicas, quer esteja impressa nas 

estruturas mentais, a ponto de as pessoas desfavorecidas perderem o estatuto de 

cidadania plena, quer dizer, se verem impedidas de participar nos padrões de vida 

tidos por aceitáveis na sociedade em que vivem.”104 

 

Numa situação de exclusão verifica-se uma acentuada privação de recursos 

materiais e sociais, arrastando “para fora ou para a periferia da sociedade” todos 

aqueles que “não participam dos valores e das representações sociais 

dominantes.”105 Mais uma vez, e segundo A. Teixeira Fernandes poderemos dizer 

que “são excluídos os que não participam dos valores e das representações sociais 

dominantes, com envolvimento, para além das riquezas naturais, do mundo dos 

valores e do domínio do espírito, isto é do universo simbólico. Aqueles que se sentem 

rejeitados pela sociedade da abundância, atirados para espaços tidos como ghettos e 

privados de recursos materiais, tendem a excluir-se a si mesmos. A marginalização 

opera-se mediante procedimentos de hetero e de auto-exclusão”106, envolvendo por 

isso, sentimentos de desvalorização social e pessoal e atitudes de conformismo face 

às condições que estruturam a sua existência. 

 

A exclusão tem incidências e resulta de processos inerentes à desinserção 

social (ruptura de laços de solidariedade e risco de marginalização), à desintegração 

do sistema de actividade económica ou de emprego (perda de competências sócio-

profissionais, perda de emprego, rendimento insuficiente) e à desinserção das 

relações sociais e familiares (fragilização das relações interpessoais e dos 

sentimentos de pertença sócio-comunitários)107. Este é um processo que se associa à 

desqualificação social, à estigmatização, à inferiorização, à perda de dignidade e de 

um estatuto social legível, é portanto, pautado pela exaustividade.  

                                                                 

104 Luís Capucha (coord.), R. M. G.: avaliação da fase experimental, Lisboa, Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social/DEEP, 1998, p. 5. 
105 A. Teixeira Fernandes, “Etnização e racização no processo de exclusão social”, p. 16. 
106 Idem, Ibidem, p. 16. 
 
107 Alfredo Bruto da Costa, Exclusões Sociais, Cadernos Democráticos, Lisboa, Gradiva, 1998; Martine 
Xiberras, As Teorias da Exclusão - para a construção do imaginário do desvio, Lisboa, Instituto Piaget, 
1996. 
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A pobreza é hipoteticamente a face mais evidente da exclusão social.108 Mas, 

contudo, aquele termo pode ser utilizado com maior concisão, sobretudo quando se 

quer fazer referência às insuficientes condições materiais ou indisponibilidade de 

recursos económicos, sociais ou culturais.109 

 

Segundo Gilles Lamarque, pobreza e exclusão não se confundem, esta é 

primeiramente um fenómeno contemporâneo, produto das dificuldades decorrentes do 

crescimento económico moderno. No entender deste autor, foi por necessidade de 

simplificação conceptual que surgiu nos anos 80 o conceito de exclusão social. Este 

termo distingue-se da pobreza, na medida em que é um processo dinâmico, não 

dissociável de uma trajectória social, abarcando por isso, situações e grupos de risco, 

enquanto que a pobreza, é mais um processo estático.110 

 

A pobreza enquanto fenómeno social é enquadrada em duas grandes 

tradições em termos de estudo da pobreza: a sócio-económica e a culturalista. Na 

abordagem sócio-económica associa-se a pobreza a uma situação de carência111 

resultante da exiguidade de poder económico, relacionando-a com as noções de 

manutenção e de sobrevivência física, na medida em que os recursos garantem, ou 

não, a satisfação das necessidades básicas. 

 

A abordagem culturalista centra-se no conceito de cultura de pobreza. 

Privilegiam-se as relações inter-individuais, as representações e práticas sociais, as 

estratégias de vida, as dinâmicas familiares, os estilos de vida, as orientações 

valorativas, que representam modos de vida diferenciados e que se transmitem de 

geração em geração, numa espécie de círculo vicioso.112 Para Oscar Lewis113 a 

pobreza não é somente um estado de carência económica, de desorganização de 

vida ou de falta de qualquer coisa, mas apresenta outro tipo de características, 

nomeadamente, um sistema de racionalização e de auto-defesa, sem o qual os 

pobres não podem sobreviver. Nesta linha de pensamento, a cultura da pobreza é 

                                                                 

108 E. Vitor Rodrigues e Outros, Art. Cit., p.66. 
109 Luís Capucha, R. M. G.: avaliação da fase experimental, p. 5. 
110 Gilles Lamarque, Op. Cit.. 
111 E. Vitor Rodrigues e Outros, Art. Cit., p.69. 
112 Idem, Ibidem, p.69 
113 Cf. Oscar Lewis, Os Filhos de Sánchez, Lisboa, Moraes Editores, 1979. 
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concebida como um modo de vida estável, persistente e cumulativo, transmitida 

geracionalmente por via da socialização primária, designadamente, familiar.114  

 

A tradição sócio-económica e culturalista complementam-se: “de um lado 

salientam-se as condições materiais de existência, focam-se as categorias 

socioprofissionais mais atingidas pelo fenómeno e determinam-se as dinâmicas 

estruturais geradoras de pobreza, como as que se ligam ao funcionamento dos 

mercados de trabalho, às políticas de protecção social, de educação e de saúde, às 

dinâmicas demográficas e às instituições. Do outro lado, salienta-se a dimensão 

simbólica da pobreza, foca-se as práticas dos actores e analisam-se os processos da 

sua produção e reprodução tal como ela é vivida.”115 A evolução do conceito de 

pobreza116 reflecte em parte as diferentes contribuições destas abordagens, 

evidenciando uma progressiva desmultiplicação do conceito em várias dimensões que 

procura enquadrar novas realidades associadas à pobreza.117 

 

Com o dealbar dos anos 90, ampliou-se o uso do termo exclusão social. A 

sua utilização tornou-se generalizada e contribuiu para modificar a representação 

tradicional de pobreza. Isto não significa que as desigualdades desapareceram; antes 

reconfiguraram-se e complexificaram-se, dada a heterogeneidade das situações, o 

seu cariz instável, persistente, dinâmico e evolutivo, atestando fenómenos de 

precarização, de ruptura, de individuação e de crise de identidade, ou mesmo, de 

vazio social. 

 

A espacialização dos processos de exclusão e de pobreza leva-nos a 

questionar a pertinência analítica de conceitos dicotómicos que retratam o desenho e 

os fenómenos espaciais dos referidos processos. A oposição pobreza rural/pobreza 

urbana traduz formas de exclusão espacial que encerram dois espaços físicos 

relativamente diferenciados. A primeira traduz-se numa escassez básica de recursos 

económicos associada a uma baixa produtividade agrícola e à falta de actividades 

económicas alternativas, agravada por uma forte dependência face às prestações da 

                                                                 

114 Patrik Le Galés, “Politiques urbaines en Europe”, in Serge Paugam (dir.), L’ Exclusion, l’État des 
Savoirs, Op.Cit.  
115 CIES/CESO I&D, Grupos Sociais Desfavorecidos Face ao Emprego - tipologia e quadro básico de 
medidas recomendáveis, Lisboa, 1998, pp. 4-5. 
116 Segundo Alfredo Bruto da Costa, no passado a noção de pobreza passava pelos rendimentos 
familiares e pelas necessidades de sobrevivência. Cf. Alfredo Bruto da Costa, “Conceito de pobreza”, in 
Estudos de Economia, Vol. IV, n.º 3, 1984. 
117 E. Vítor Rodrigues e Outros, Art. Cit., p.67. 
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segurança social por parte de uma população maioritariamente idosa.118 No meio 

urbano, a pobreza reveste formas mais visíveis e extremas de exclusão. A pobreza 

urbana afecta diversos grupos sociais, reflectindo problemas associados aos baixos 

rendimentos e desemprego, à falta de qualificações (e à incapacidade de as 

desenvolver), à precariedade de emprego, às situações de doença ou de 

dependências (toxicodependência, alcoolismo, etc.), às pressões subjacentes aos 

processos de urbanização, estando estas associadas a mecanismos de discriminação 

e de segregação119 espacial. Não sendo por isso de estranhar que a exclusão social 

tenha sido simultânea da emergência de uma política de cidade, esta contemporânea 

da eclosão de tendências segregativas no espaço urbano120, acompanhando o 

registo mais ou menos directo e massivo das desigualdades sociais no espaço.  

 

Podemos acrescentar a esta dicotomia uma outra manifestação da exclusão 

espacial – a pobreza suburbana. O espaço suburbano é afectado por problemas 

sociais emergentes que, pela sua proximidade ao meio urbano, apresentam contornos 

semelhantes aos problemas vivenciados neste (consumo e tráfico de droga, 

prostituição, delinquência, etc.). As zonas suburbanas caracterizam-se por uma forte 

dependência em relação aos centros urbanos, nomeadamente ao nível do mercado 

de trabalho, sendo por vezes espaços «dormitórios», marcados pela ausência do 

exercício do «direito à cidade», pautados ainda pela falta de equipamentos e de 

serviços básicos de apoio, e pela precariedade de condições de habitabilidade e de 

coesão social. A pressão demográfica associada a interesses económicos, implicam 

uma procura excessiva de habitação que tem consequências ao nível do uso e 

controlo dos solos, originando um desordenamento territorial, o que se traduz, 

nomeadamente, numa carência de infra-estruturas de base. Este contexto tem 

implicações ao nível da qualidade de vida e do ambiente.121 

 

Mais recentemente, Luís Capucha argumenta que se torna necessário deixar 

de lado a dicotomia teórica pobreza rural/pobreza urbana, em alternativa, parece ao 

autor indispensável ter em linha de conta os processos de concentração/dispersão 

daquelas categorias e de dissimulação/oposição que marcam os territórios. Para além 

disso, há que atender aos processos de visibilidade/invisibilidade e de 

                                                                 

118 Idem, Ibidem, Art. Cit., pp.67-68. 
119 Idem, Ibidem, p.68 
120 Jean Pierre Gaudin, “La ségrégation et la recherche urbaine. Chassés - croisés entre chercheurs et 
décideurs”, in Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º64, 1994, pp.29-33. 
121 E. Vítor Rodrigues e Outros, Art. Cit., p.68. 
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contraste/continuidade122 patentes nos territórios independentemente da sua 

classificação como urbanos ou rurais, ou espaços, suburbanos.  

 

Concomitantemente, ainda permanece como um terreno a desbravar na 

análise sociológica, a análise dos efeitos que o espaço exerce sobre os processos de 

produção e de reprodução da pobreza e da exclusão social. Sabe-se, 

exemplificadamente, que existem situações habitacionais em que predominam 

indivíduos e grupos sociais vulneráveis à pobreza e à exclusão, como sejam, os 

bairros de habitação social, os bairros clandestinos e de casas abarracadas e bairros 

populares e antigos das cidades. Alguns destes espaços, tal como o Bairro que se 

constitui como objecto empírico central neste Estudo, produzem impactos não 

negligenciáveis sobre o comportamento dos indivíduos; com frequência, estes 

caracterizam-se pela assunção de sentimentos de dependência e de acomodação, 

que se traduzem em práticas de fechamento sócio-espacial. Dito de outro modo, este 

tipo de bairros geram impedimentos que dificultam a saída ou fuga de um  quadro de 

vida marcado por processos cumulativos de marginalização.123 

 

Não raro, a vivência nesses espaços é destituída de qualidade de vida. Aliás, 

numa perspectivação epistemológica do próprio conceito de qualidade de vida, 

poderemos dizer que essa própria noção é antónima à de exclusão social tal como 

defende A. Teixeira Fernandes quando analisa o conceito segundo uma abordagem 

tridimensional: através da relação do homem consigo mesmo, da relação do homem 

com os outros e da relação que o homem estabelece com o meio ambiente.124 

 

Todos os actores sociais se mostram cada vez mais sedentos da qualidade 

dos lugares. A qualidade do quadro de vida, a agregação das condições de vida e a 

liberdade que oferecem os modos de existência diferenciados, compõem uma 

imagem mais ou menos flutuante de cidade. É necessário ter em linha de conta que a 

noção de qualidade de vida esta imbuída de alguma relatividade, não encontramos 

certamente uma definição e um consenso universal a este propósito. Contudo, a 

vivência em sociedade deverá proporcionar ao cidadão algumas condições de acesso 

a um limiar mínimo de qualidade de vida, em termos de condições de habitabilidade, 

                                                                 

122 Luís Capucha, “Territórios da pobreza, onde é preciso voltar”, in Sociedade e Território, n.º 30, 2000, 
pp. 8-15. 
123 Idem, Ibidem. 
124 Cf. A. Teixeira Fernandes, “As sociedades e a qualidade de vida: tendências actuais”, in A. Teixeira 
Fernandes, Poder Autárquico e Poder Regional, Porto, Basílica Editora, 1997, pp. 269-273. 
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ao nível do acesso a uma paisagem e ambiente de qualidade, acesso à protecção 

social, ao emprego, à cultura, ao lazer, à saúde, a equipamentos sociais, e ainda, ao 

nível da participação cívica. 

 

Tendo em consideração as considerações anteriormente feitas, muito 

sinteticamente, o que mais ressalta da análise são as virtualidade teóricas e 

operativas associadas à utilização do conceito de exclusão social. Em face deste 

ponto de vista, concebe-se a pobreza enquanto um dos fenómenos integrantes da 

exclusão social, sendo aquela mais uma forma do que um resultado desta última. 

Com efeito, a exclusão abrange formas de privação não material, ultrapassando a 

escassez ou a ausência de recursos económicos. A escassez de recursos sociais, 

políticos, culturais e simbólicos são abarcados pelo conceito de exclusão social e 

serão importantes na análise das acções dos actores objecto da nossa atenção e 

directamente envolvidos no processo de recomposição sócio-espacial do tecido 

urbano portuense. Resta saber se uma sociedade e uma cidade marcadas pela 

exclusão não é também uma “sociedade anómica, depressiva, agressiva, 

transgressiva, sempre implosiva e explosiva?”125 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
125 Gilbert Clavel, La Société d’Exclusion - Comprendre pour en Sortir, Paris, Éditions L’Harmattann, 
1998, p. 249. 
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1.5. A emergência de uma cidade estilhaçada 

 

“Os media, os arquitectos, os investigadores, 
os políticos fizeram tanto que associamos 
logo a periferia à exclusão. À maneira da 
tragédia antiga, a periferia personificaria o 
mal social.” 
 

Hervé Vieillard-Baron, Les Banlieues 

 

 

A vivência em pleno da cidade apela a uma cidadania activa, o que 

pressupõe a existência de um padrão social de referência em termos de direitos e de 

deveres. O direito à cidade está associado ao exercício de outros direitos, 

designadamente, o direito ao alojamento, o direito ao emprego, o direito aos serviços, 

o direito à cultura e à qualidade de vida urbana e o direito de cidadania. Nesta óptica, 

e no pólo oposto, poderemos então considerar que os bairros desqualificados são os 

lugares onde existem cumulativamente os maiores estrangulamentos face a estes 

direitos.126 Com efeito, geralmente nestes espaços evidenciam-se processos 

dependentes de participação na medida em que os habitantes são simplesmente 

informados das decisões e não encetam estratégias de concertação com os poderes 

políticos, que por sua vez, não têm qualquer interesse no exercício mais activo e co-

participado por parte das populações.127  

 

Os fenómenos de desqualificação social e urbana apresentam conectividades 

com o fenómeno da exclusão, traduzem processos de afrouxamento ao nível das 

ligações sociais e com incidências em termos de déficit de integração identitária. Este 

déficit de coesão social, geralmente, conjuga-se com fenómenos de segregação 

sócio-espacial. Estes fenómenos encontram “o seu fundamento não só em 

desigualdades económicas, mas numa complexidade de atitudes, percepções, 

expectativas, preconceitos e representações sociais acerca da distribuição e 

ocupação do espaço, que enformam, solidificam, especializam e diferenciam o 

                                                                 

126 Sonia Fayman, “La politique de la ville … et les habitants?, in Les Annales de la Recherche Urbaine, 
n.º68-69,1995, pp. 114-122. 
127 Maurice Blanc, “Politique de la ville et démocracie local. La participation: une transaction le plus 
souvent diférée” in Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º 68/69, 1995, pp. 98-106.  
 



 

 
 

49 
 
 

 

desempenho social dos diversos agentes e grupos sociais.”128 Não será de estranhar 

portanto que os indivíduos socialmente desqualificados se encontrem 

tendencialmente concentrados nos mesmos bairros, com problemas de concepção e 

de organização evidentes e ainda de degradação do edificado e dos espaços públicos 

colectivos. A «redundância dos símbolos visíveis de degradação»129 gera intensas 

tensões entre os habitantes e a sociedade no seu todo, situação que é agravada pela 

constituição de uma imagem social estigmatizante e que interpreta esses espaços 

como negativos e violentos. Ora, a segregação reveste-se de um carácter de 

«fractura» social, sendo causa e consequência do surgimento de inúmeros problemas 

sociais de actualidade mediática e de debate técnico.    

 

Como já foi por nós referido em outro momento130, o processo de 

estigmatização social tal como é explicado por Erving Goffman deriva de uma 

«etiquetagem» social, demonstrando o carácter lateral que a questão do desvio 

assume em relação às normas na problemática goffmanniana. Com efeito, este autor 

diferencia dois tipos de identidades sociais: a identidade social virtual que é 

construída a partir do somatório de informações do «eu» recolhidas na interacção – 

aspectos físicos, reputação, modos de falar, modos de vestir, etc., e a identidade 

social real composta pelos atributos próprios, ou seja, reais, dos indivíduos.131 Alguns 

destes atributos implicam o «descrédito» imediato dos indivíduos que os possuem. Se 

os atributos que conferem descrédito não se apresentarem, de imediato, no decurso 

da interacção social, o indivíduo tende a ocultá-los, por intermédio de tácticas, 

fazendo corresponder a sua identidade social virtual à sua identidade social real. 

 

Durante a interacção social podem emergir discrepâncias reais entre o que a 

sociedade vê e o que o indivíduo é, nascendo deste modo, também, o estigma. Este é 

constituído pela valorização dos atributos mais negativos dos sujeitos, ocasionando 

anátemas que na interacção, vão constituir marcas de desqualificação e exclusão, 

constituindo estereótipos identificativos, a todo o momento.  

 

                                                                 

128 Maria João Freitas e Paula Castro, “Vale do Areeiro. Reflexões acerca de uma realidade multiétnica”, 
in Estruturas Sociais e Desenvolvimento, Actas do II Congresso Português de Sociologia, Lisboa, 
Editorial Fragmentos/APS, 1993, p. 962. 
129 Patrick Simon, “La politique de la ville contre la ségrégation ou l´idéal d´une ville sans divisions”, in 
Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º 68/69, 1995, pp. 26-33.  
130 Vd. Paula Guerra, “Tecido urbano actual: continuidade ou descontinuidade”, pp. 145-175. 
131 Erving Goffman, Estigma - notas sobre a manipulação da identidade social deteriorada, Rio de 
Janeiro, Zahar Ed., 1982, p. 11. 



 

 
 

50 
 
 

 

No essencial, a estigmatização pode ser encarada como uma forma de 

classificação que, avivando a sua identidade negativa, lança no descrédito 

determinadas categorias sociais consideradas como «anormais» face aos padrões 

dominantes.132 As pessoas, nesta situação, sentem-se inferiorizadas perante uma 

sociedade que as rejeita. A estigmatização, assinalando a diferença é uma marca do 

indesejável, permitindo a constituição de uma plataforma geradora de processos de 

evitamento e de recusa do outro. De certa forma, rejeita-se o «estranho», o 

«estrangeiro», aquele que é diferente, este é mantido ao lado, ainda que devesse 

estar com ou entre. Na verdade, existem situações em que as práticas do «colocar à 

distância» afectam essencialmente grupos racizados e etnicizados, reservando-se-

lhes espaços próprios, mais ou menos restritos.133 Obviamente que os processos de 

etiquetagem operados pela sociedade não radicam apenas em características 

exteriormente visíveis – cor da pele, estrutura óssea, textura do cabelo, forma de 

vestir, etc –, mas igualmente em características intrínsecas e nem sempre 

exteriorizadas e exteriorizáveis – nível de rendimento, local de residência, 

naturalidade, etc.. Disto é exemplificativo a construção social de uma imagem 

corrente de «habitante social» que é “uma generalização grosseira de uma realidade 

multifacetada e pluridimensional.”134  

 

Os processos de estigmatização traduzem-se em sentimentos de exclusão e 

de auto-exclusão, assim sendo, o estigmatizado, por sua vez excluído, passa por um 

processo de auto-consciencialização de exclusão, o que “produz normalmente um 

status social desvalorizado que, uma vez partilhado por uma mesma categoria social, 

cria condições favoráveis à luta.”135 Por sua vez, os indivíduos e grupos 

estigmatizados não se confinam a aceitar de forma passiva os rótulos e etiquetas que 

lhes são atribuídos, com frequência, accionam tácticas de resistência e de fuga ao 

estigma.  

 

                                                                                                                                                                          
 
132 Idem, Ibidem, p. 12. 
133 Cf. Maria Manuela Mendes, «Nós» os Ciganos: estratégias identitárias, relacionais e de 
diferenciação intragrupo face aos «não ciganos». Estudo de Caso de Dois Grupos Ciganos em Espinho e 
no Porto, Dissertação de Mestrado, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doc. 
policopiado, 1997 e  Maria Manuela Mendes, (1998), “Etnicidade cigana, Exclusão Social e Racismos”, in 
Sociologia - Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, I Série, Vol. VIII, pp. 207-245.  
134 Luís Baptista, Cidade e Habitação Social. O Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em 
Lisboa, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 10.  
135 A. Teixeira Fernandes, “Conflitualidade e movimentos sociais”, in Análise Social, Vol. XXVIII, n.º 123-
124, 1993, p. 799. 
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Interessa-nos aqui questionar de forma específica o fenómeno da exclusão, 

nomeadamente, a sua interligação com territórios desqualificados. Para Marco 

Oberti,136 a cidade é um espaço dual, proporcionando quer a integração, quer a 

exclusão. A diferenciação social inscreve-se no espaço físico, de facto, as cidades 

foram e são ainda na actualidade caracterizadas pela divisão social do seu território. A 

ocupação do espaço sempre originou lutas sociais, sobretudo em meio urbano; 

podemos mesmo considerar que o tecido social urbano é descontínuo e fragmentado. 

Assim, estamos perante uma cidade de dispersão social e física e de enclaves físicos 

e simbólicos, visíveis e invisíveis. 

 

Com efeito, na actualidade a metrópole assume-se como fragmentada e 

marcada por profundos processos de reestruturação económica e social, sendo vários 

e diversos os processos de exclusão. Deparámo-nos com estruturas urbanas dotadas 

de alguma complexidade, tendencialmente policêntricas, marcadas pelo 

desenvolvimento e expansão de empreendimentos de grande dimensão e de uso 

misto (com escritórios, habitação, comércio e zonas de lazer, etc.). As lógicas 

inerentes ao funcionamento do capitalismo têm efeitos não despiciendos no espaço. 

O crescimento de sectores como a banca e os serviços tem consequências imediatas 

na configuração do tecido urbano. Emerge assim um mercado imobiliário favorável 

aos escritórios, sedes de empresas e alojamentos topo de gama em detrimento de 

habitat popular. Nos centros das cidades concentram-se cada vez mais quadros 

superiores e profissões liberais, em que os recursos económicos e as necessidades 

conduzem ao desenvolvimento de serviços específicos (comércio de luxo, 

restaurantes, lugares de cultura e lazer) que se estabelecem nos bairros de habitat 

popular e que provocam um aumento considerável do custo de vida.137 

 

Emergem fenómenos, correntemente designados por gentrificação. 

Oportunamente Walter Rodrigues, na sua análise do processo de gentrificação na 

cidade de Lisboa138, adianta três pressupostos básicos para a abordagem do 

processo de gentrificação. Primeiramente, saber as formas de que se reveste o 

processo em cada contexto urbano particular. Seguidamente, a importância do 

                                                                 

136 Marco Oberti, “La relégation urbaine, regards européens”, in Serge Paugam (dir.), L’ Exclusion, l’État 
des Savoirs , p. 237-247. 
137 Para um maior aprofundamento destas questões, veja-se Idem, Ibidem. 
138 Walter Rodrigues, “Globalização e gentrificação. Teoria e empiria”, in Sociologia - Problemas e 
Práticas, n.º 29, 1999, pp. 95-125. O mesmo autor tem vindo a desenvolver as suas análises em outros 
trabalhos, dos quais salientamos, Walter Rodrigues, “Urbanidade e novos estilos de vida”, in Sociologia - 
Problemas e Práticas, n.º 12, 1992, n.º 12, pp. 91-107. 
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processo para a recomposição do tecido social das áreas urbanas, independente 

muitas vezes de qualquer reapropriação das zonas ditas históricas por parte das 

camadas mais desfavorecidas e populares do tecido social. Finalmente, a 

gentrificação deverá ser abordada não só numa componente de apropriação 

residencial, mas dentro de um processo de reestruturação das cidades que faz com 

que coexistam no mesmo espaço, os “«profissionais» e a beautiful people, da 

gentrificação residencial e económica” e “o «Outro» das heterotopias do tecido social 

das metrópoles.”139 

 

Decorrente do processo de gentrificação, surgem fenómenos de polarização 

que se traduzem na dualização da estrutura social das cidades acentuando-se as 

clivagens entre classes possidentes e classes desapossadas. A polarização social 

crescente nas cidades, categoria conceptual inacabada e polissémica, pode ser 

definida como um conjunto de processos que desembocam na criação de uma 

fractura social profunda entre os que têm capacidade de apropriação económica do 

espaço ou não; esta desigualdade pode radicar nos rendimentos e na estrutura de 

rendimentos possuída pelos estratos sociais presentes, entrecruzada com as 

diferentes oportunidades em termos de mobilidade social ou profissional através da 

criação de obstáculos à mudança de estatuto ou de segmento do mercado de 

trabalho, traduzindo-se assim, em segregação residencial, cultural e simbólica.140  

 

A análise da polarização interessa-nos na medida em que está estreitamente 

relacionada com toda a amálgama de processos que conduzem à concentração de 

pessoas de débeis recursos em aglomerados habitacionais e urbanísticos de 

qualidade medíocre e de impacto negativo sobre a estrutura urbana. A consequência 

de todo este processo de estruturação do espaço situa-se no facto de que 

determinados actores sociais urbanos, devido à sua insuficiente estrutura de recursos, 

desprovidos de capacidade negocial, sujeitam-se a processos de selecção e de 

segregação no quadro da sua localização do espaço urbano141, sendo de assinalar 

rupturas evidentes a que são vulneráveis determinadas categorias sociais em 

particular, sendo de destacar a título exemplificativo o caso dos jovens pois 

encontram-se desintegrados da escola, do trabalho, do emprego e da cultura 

                                                                 

139 Walter Rodrigues, “Globalização e gentrificação”, p. 111. 
140 Sobre esta questão Christ Hamnett tece importantes considerações, “La polarisation sociale: 
déconstruction d’un concept chaotique?”, in Albert Martens e Monique Vervaeke (coords.), La Polarisation 
Sociale des Villes Européenes, Paris, Anthropos, 1997, pp. 111-123. 
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dominante, assim, “os jovens podem passar muito facilmente de uma situação de 

desqualificação ou de insucesso repetidos a uma situação de ruptura, sem passar 

praticamente pela fase de dependência, porque esta fase de fragilidade, de 

desqualificação, pode levá-los a procura (de) compensações nos meios marginais, em 

particular nas redes de droga, e a perder os laços que os ligavam a uma rede 

profissional e à família.”142  

 

A este propósito François Dubet e Didier Lapeyronnie, nos seus trabalhos 

sobre a «galera» retratam paradigmaticamente a vida deste jovens demonstrando que 

o seus modos de vida resultam da decomposição dos laços sociais tradicionais e da 

ocupação de lugares, inclusivamente residenciais, destituídos de valor face a 

sociedade dominante e sentidos e vividos como tal. Desta feita, “estar na galera, não 

é saber como usar o seu tempo, é estar inserido em relações fugazes, procurar um 

emprego sem verdadeiramente o procurar, ser delinquente sem o ser ... É uma 

maneira de viver dos jovens nos meios populares, sem ser por isso uma forma de 

vivência remetida a códigos, regras (...) e modelos estabelecidos.”143 

 

Outro processo estreitamente relacionado com os de polarização social e de 

gentrificação centra-se na designada relegação urbana. A relegação urbana traduz-se 

em alguns países europeus, nomeadamente em contexto nacional, pela degradação 

das relações sociais e das identidades colectivas. Esses espaços relegados144 

caracterizam-se por uma distância relativa face ao centro, o que acarreta para os 

seus habitantes uma constante «pendularidade casa-trabalho», por outro lado, são 

espaços geralmente marcados por uma certa «desertificação cultural» e distantes da 

qualidade de vida que caracteriza o centro urbano.145  

 

Uma das características das políticas de construção destes espaços assenta 

na diferenciação pela negativa, que se transporta também para os seus utentes 

habitantes.146 Assim, também são espaços de desenraizamento e de pulverização 

                                                                                                                                                                          
141 Peter Willmott e Alan Murie, La Pauperisation du Logement Social. Le cas de la Grande-Bretagne et 
de la France, Paris, Éditions L’Harmattan, 1990, pp. 75-99. 
142 Serge Paugam, “A desqualificação social” in Mark-Henry Soulet, Op. Cit., pp. 117. 
143 François Dubet e Didier Lapeyronnie, Les Quartiers d’Exil, Paris, Édition Le Seuil, 1992, p. 111. 
144Cf. Jean Labbens, “Le quart monde des cités d’urgence”, in Serge Paugam, (dir.), L’ Exclusion, l’État 
des Savoirs, pp. 228-236. 
145 Expressões de Isabel Guerra, “Viver na periferia”, in Sociedade e Território, n.º 18, 1993, 106-108. 
146 Cf. AA. VV., Demain la Ville – Rapport présenté au Ministre de l’ Emploi et de la Solidarité par Jean-
Pierre Sueur – Maire d’ Orléans, Tome I, 1998, Paris, La Documentation Française. 
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dos contactos e das relações sociais, não podendo deixar de se constituir como 

espaços de especial atenção porque materializam o quotidiano de um número cada 

vez maior de pessoas. Não deixa de ser importante assinalar a este respeito a opinião 

de Serge Paugam quando estudou as relações que se podiam estudar nos bairros 

degradados: “notei que as pessoas que acabavam de sofrer um falhanço e que 

tinham sido alojadas nesses bairros, às vezes contra a sua vontade, tinham tendência 

a recusar qualquer contacto com os outros, com aqueles que estavam talvez ainda 

mais desclassificados e que frequentavam os serviços há muito tempo. As pessoas 

adoptavam uma atitude de distanciamento em relação aos trabalhadores sociais.”147  

 

A relegação não deixa de ser uma forma de colocar à distância grupos 

sociais desacreditados, desencorajados e que constituem uma ameaça à ordem 

social estabelecida. De qualquer forma, depreende-se que este fenómeno assenta na 

concentração em espaços urbanos específicos de categorias, situações e 

experiências sociais marcadas pela exclusão, pelo não-acesso ao trabalho e à 

sociedade de consumo. Pierre Bourdieu chega mesmo a equacionar a situação que 

marca os apelidados «bairros e espaços desclassificados», afirmando a este 

propósito que a compreensão e explicação dessa situação deve ser procurada nas 

dinâmicas sociais e económicas mais globais e que ultrapassam as fronteiras do 

bairro.148 Torna-se necessário relembrar aqui o papel das políticas de habitação, 

nomeadamente as de realojamento, bem como a intervenção de organismos públicos 

e privados com actuação neste domínio, e que se afiguram como agências geradoras 

e reprodutoras de práticas e processos de segregação sócio-espacial, ao intervirem 

na repartição e disposição das populações sobre o território.  

 

Como refere Michel Pinçon a segregação “é sinónimo de exclusão e de 

relegação.”149 A segregação sócio-espacial prende-se com as diferentes localizações 

de grupos sociais definidos em função da sua posição social, da sua origem 

geográfica, da sua religião, etc.. Este eixo conceptual remete-nos para a instauração 

de distâncias sociais e físicas e para a saliência simbólica da diferença face ao 

«outro». Num segundo enfoque conceptual, este processo prende-se não tanto com 

as distâncias sócio-espaciais estabelecidas entre os diferentes grupos no quadro de 

                                                                 

147 Serge Paugam, “A desqualificação social” in Mark-Henry Soulet, Op. Cit., p. 117. 
148 Pierre Bourdieu referenciado e citado por Marco Oberti, “La relégation urbaine, regards européens”, 
in Serge Paugam, (dir.), L’ Exclusion, l’État des Savoirs , pp. 237-247. 
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interacção espacial, mas sobretudo, com as desigualdades de acesso aos recursos 

materiais, lúdicos e simbólicos da cidade150, por outras palavras, à centralidade da 

cidade corporizadora de equipamentos e de serviços destinada à propiciação do bem 

estar social e humano.151 A pertinência analítica destes dois eixos parece-nos 

importante, pois a cidade incorpora dinamicamente ambas as modalidades de 

segregação. No caso particular dos bairros sociais ou de iniciativa camarária, as duas 

componentes encontram, a nosso ver, uma exemplificação paradigmática. 

 

Dentro da mesma linha de abordagem, convém, ainda, focar aqui dois 

factores que podem amplificar os processos de segregação sócio-espacial. Por um 

lado, a focalização e a sobreposição de programas de intervenção (transnacionais, 

nacionais e locais) nestes espaços, podem, ainda, adensar mais os sentimentos de 

estigmatização que afectam as populações que residem em determinados espaços 

urbanos pela atribuição negativa e depreciativa de que são objecto por parte da 

restante população. Esses lugares tendem a ser catalogados e etiquetados de 

«bairros difíceis», ou por outras palavras, bairros ou zonas «deserdado(a)s». Por 

outro lado, a mediatização de que são alvo esses espaços, assume com frequência, 

um pendor sensacionalista e empolgado, quase fantasmagórico, o que contribui para 

reforçar e amplificar a imagem exterior negativa desses locais e das populações que 

aí residem. A imagem pública socialmente difundida retrata esses espaços como 

espaços de violência, de conflito, inseguros, em síntese, espaços perigosos, aí não é 

possível viver.152  

 

Saliente-se que o grau de correlação entre os sentimentos de insegurança e 

os factos de violência objectivos não é directo, sendo, na generalidade, de expressão 

débil, aliás podemos mesmo dizer que “o discurso da segurança tem efeitos 

manifestos sobre as representações da insegurança. Tem igualmente por resultado a 

produção de designações sociais.”153 Sabemos que o medo é uma manifestação de 

                                                                                                                                                                          
149 Michel Pinçon, “Des communautés peu ordinaires: élites sociales et comités de défense dans les 
beaux quartiers”, in Nicole Haumont (éd.), La Ville: Agrégation et Ségrégation Sociales, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 1996, p. 55. 
150 Cf. Edmund Preteceille, La Ségrégation Sociale dans les Grands Villes, Paris, La Documentation 
Française, 1992; Michel Pinçon e Outros, Ségrégation Urbaine. Classes et Équipements Collectifs en 
Région Parisienne, Paris, Éd. Anthropos, 1986; Michel Pinçon e M. Pinçon-Charlot, Dans les Beaux 
Quartiers, Paris, Ed. Le Seuil, 1989.  
151 Yves Grafmeyer, “Regards sociologiques sur la ségrégation”, Art. Cit., pp. 85-117.  
152 Um maior desenvolvimento destas questões pode ser encontrado no artigo de Marco Oberti, Art. Cit., 
pp. 237-247. 
153 Dominique Duprez e Mahieddine Hedli, Le Mal des Banlieus? Sentiment d’Insecurité et Crise 
Identitaire, Paris, Éditions L’Harmmatan, 1992, p. 11. 
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salvaguarda em relação ao desconhecido, ao «outro» que não se conhece, que não 

se sabe onde está, que não é alcançável e dominável. Por isso, o discurso da 

insegurança encerra algumas ambivalências154 de entre as quais podemos salientar 

as seguintes. A primeira, prende-se com o facto de este discurso tornar ineficaz a 

maior parte das medidas de protecção social, cujo exemplo mais acabado se pode 

traduzir pelo aumento do medo em função de um reforço do aparato policial. A 

segunda, liga-se à criação de um imaginário de insegurança pautado por uma 

omnipresença dos medos nas experiências pessoais vividas no espaço. A última, 

aparece adstrita ao surgimento de estereótipos que funcionam como grelhas de 

leitura de um real cada vez mais irreal.     

 

Em algumas cidades, a relegação aparece associada aos processos de 

desindustrialização localizados nos centros das cidades, mas também à edificação de 

grandes conjuntos habitacionais destinados a alojar a mão-de-obra; trata-se 

basicamente no entender de A. Fonseca Ferreira155, de grandes empreendimentos 

de habitação colectiva, “prédios em altura”, com uma dimensão exagerada onde 

residem populações que foram transplantadas, cujos hábitos e necessidades não se 

coadunam com o anonimato da vivência em apartamentos, situados normalmente nas 

periferias da cidade, segregados de outros tipos de habitação. Estes conjuntos 

residenciais são alvo de uma rápida degradação física e social, o que leva à 

constituição de ghettos, enclaves fechados, «bairros de exílio». Estes são 

essencialmente bairros desintegrados da malha urbana; no discurso popular e 

mediático são bairros responsáveis pela criminalidade, venda de droga e insegurança 

urbana.156 O Bairro que aqui elegemos como objecto empírico de análise – Bairro do 

Cerco do Porto – aparece, geralmente, nos discursos popular, mediático e político 

com estes contornos, emergindo como um «espaço de medo», «território de drogas» 

e «bairro-problema». 

 

 

 

                                                                 

154 Cf. Henri-Pierre Jeudy e Outros, Imaginaires d’ Insécurité, Paris, Librairie des Méridiens, 1993, p.16. 
155 A. Fonseca Ferreira, “Habitação social: lições e prevenções para o PER”, in Sociedade e Território, 
n.º 20, 1994, pp. 8-10. 
156 Patrick Champagne, “La dernière différence”, in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde, pp. 135-
154. 
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1.6. O espaço habitado: um referencial analítico 

 

“A casa é um segredo. Um segredo e uma 
certeza, a de saber que o segredo estará 
bem guardado (…) Uma casa é sempre mais 
do que um alojamento, é uma habitação e 
uma cumplicidade”  
 
Thierry Paquot, L’Archicteture et L’ Exclusion 

 

 

Neste ponto, iremos abordar a centralidade do local de habitação como local 

por excelência de análise deste trabalho de investigação. Ao focalizarmos o nosso 

olhar em bairros, quisemos manter uma certa distância epistemológica relativamente 

ao que Henri Lefevbre apelida de «ideologia do Bairro».157 Sabemos que a entidade 

que apelidamos de Bairro não é o quadro natural da vida social da cidade, mas 

corporiza um tipo ideal de vida em sociedade à escala humana. Aliás, a questão do 

alojamento tem sido colocada no âmago das políticas urbanas na medida em que se 

entende que o primeiro plano de realização humana passa pela sua satisfação no 

espaço de vida doméstico.158   

 

O bairro não deve ser assumido como essência da vida humana, sobretudo 

numa época em que a escala do actor social já não pode determinar o todo, pois a 

urbanização facilitou uma organização mais ampla da vida económica e social. A 

multiplicação dos meios de comunicação nas deslocações passou a ser um 

ingrediente essencial da vida quotidiana159 como já referimos anteriormente. 

 

No que diz respeito ao ideal comunitário tantas vezes atribuído ao Bairro, ou 

à vida no Bairro, em virtude da intensa participação dos seus habitantes, C. Beringuier 

evidencia os objectivos de assegurar a reprodução dos mecanismos de exploração e 

de acumulação de capital que são ocultados sob a forma de defesa da vida 

associativa, assim como, também problematiza o facto de sempre se associar a 

identidade face ao espaço como local de habitação.160 

                                                                 

157 Henri Lefevbre, Du Rural à l’Urbain, p. 207. 
158 Cf. Isaac Joseph, “Le droit à la ville. La ville à l’oeuvre. Deux paradigmes de la recherche”, in Les 
Annales de la Recherche Urbaine, n.º 64, 1994, pp. 4-10. 
159 Cf. Jean Rémy e Lilianne Voyé, Ville, Ordre et Violence. 
160 C. Beringuier, “Se reconnaître dans la ville: à chacun son quartier!”, in Espaces et Sociétés, n.ºs 34-
35, 1980. 
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Independentemente das precauções epistemológicas anteriores, 

defendemos, tal como o fazem Jean Rémy e Lilianne Voyé, que a habitação tem 

vindo a ganhar cada vez mais importância como local de identificação da família e 

como local a partir do qual esta organiza a complexidade da vida quotidiana.161 O ser 

humano transformou a habitação num prolongamento do seu ser e do seu existir. O 

espaço habitado por excelência sendo lugar de intimidade, é um espaço de 

sedimentação da experiência. A casa evoca uma história e, por isso, “desperta 

sentimentos de alegria e de tristeza, de felicidade e de dor”; assim, “esta anamnese 

oferece ao homem a ilusão do repouso, da estabilidade e da segurança.”162 A casa 

assume-se como «objecto de afectos» em que os actores transferem para o espaço 

doméstico as suas emoções, valores, costumes, símbolos e gostos. Nesta sequência, 

o indivíduo acciona os seus processos cognitivos e emotivos, apropriando-se e 

reapropriando-se do espaço-casa manifestando sentimentos de satisfação ou 

insatisfação face ao espaço habitado.  

 

A habitação funciona como lugar privilegiado de instalação no tecido urbano. 

Nesta perspectiva a cidade e a casa desenvolvem relações de complementaridade, 

uma vez que o urbano é o cenário da deslocação do movimento e da circulação, 

funcionando a habitação como o local da interiorização, da adaptação. A crise do 

urbano também será então a expressão da crescente desarticulação entre a cidade e 

a casa, tornando-se, esta última, cada vez mais um espaço de fragmentação, de 

desenraizamento e de precariedade de existência.163 

 

Sabemos que a construção de uma casa é um fenómeno cultural que se 

inscreve no espírito de uma época. A habitação torna-se um elemento de base na 

avaliação da qualidade de vida social, que é apreciada não só a partir do seu «valor 

de abrigo», mas também a partir, e de forma cada vez mais intensa, do seu valor de 

implantação e de localização, aliada às possibilidades de aceder facilmente aos 

diferentes locais de trabalho e de serviços164, ou de outra forma, pela sua renda de 

posição e pela sua renda de qualidade. A casa pode ser perspectivada como «janela 

de cultura» na medida “em que a própria concepção arquitectónica e os usos dos 

                                                                 

161 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Ville, Ordre et Violence, p. 89. 
162 A. Teixeira Fernandes, “Espaço social e suas representações”, p. 72. 
163 Cf. Philippe Jarreau, Du Bricolage: Archéologie de la Maison, Paris, CCI-Centre Georges Pompidou, 
1985. 
164 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Ville, Ordre et Violence, p. 89. 
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espaços domésticos estão bastante ligados a valores e práticas culturais (…). A casa 

aparece (…) como um todo a explorar numa óptica de produção e apropriação sócio-

cultural, utilizando para tal modelos ambientais susceptíveis de diferenciar sócio-

culturalmente diversos modelos de habitar…”165 Estas formas de habitar são 

influenciadas pelos modelos culturais, pela posição do indivíduo na estrutura social, 

mas também, pela própria estrutura espacial, ou contexto espacial em que os agentes 

sociais se movem. 

 

Seguindo ainda de perto a perspectiva de Jean Rémy e de Lilianne Voyé, 

“habitar supõe que os indivíduos ou os grupos se apropriem do mundo em função do 

seu projecto.”166 Noutro registo, mas de forma complementar, François Ascher 

considera que: “na metápole, o citadino move-se e tudo se move em seu redor”; 

enquanto “nómada, transporta consigo os seus «objectos nómadas» e ao mesmo 

tempo, sedentário, instala-se na sua habitação”167, isto é, num universo onde as 

deslocações se multiplicam e prolongam, os citadinos percepcionam cada vez mais a 

habitação como um ponto de fixação, uma referência, uma bússola interna. 

 

A casa, mais do que um alojamento, é antes de mais uma habitação, o que 

implica de algum modo uma certa cumplicidade, o estabelecimento de ligações 

afectivas e a projecção de sentimentos, como sejam o de protecção, o de segurança, 

o de mistério, o de prazer, etc. A constituição do «eu» e a construção da sua 

personalidade correlaciona-se com a apropriação do alojamento, este poderá ser 

perspectivado como um «segundo corpo».168 Em determinados espaços residenciais, 

os indivíduos estão de facto alojados, mas não habitam esses e nesses lugares. 

Habitar significa «ser», deve permitir a afirmação e a manifestação do “eu”, bem 

como, o domínio e o controle do espaço por parte do actor social, “de facto, o sentido 

objectivado nas coisas ou nos lugares do espaço não se livra completamente a não 

ser através de práticas estruturadas segundo os mesmos esquemas que se 

organizam em relação a eles (e reciprocamente).”169 

 

                                                                 

165 Maria João Freitas, “Pensar os espaços domésticos em contextos de realojamento”, in Sociedade e 
Território, n.º 25/26, 1998, pp. 153-154. 
166 Jean Rémy e Lilianne Voyé, Ville, Ordre et Violence, p. 64. 
167 François Ascher, Op. Cit., p. 97. 
168 Thierry Paquot, “L’ architecture et l’ exclusion”, in Serge Paugam (dir.), L’ Exclusion, l’État des 
Savoirs, pp. 271-280. 
169 Pierre Bourdieu, Le Sens Pratique, pp. 443-444. 
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A casa também pode ser encarada como um elemento constituinte do 

projecto individual do homem e, simultaneamente, projecto colectivo, pois remete para 

os contextos e grupos em que o indivíduo se insere. Pierre Bourdieu assinala mesmo 

que a casa configura um “microcosmos organizado segundo as mesmas oposições 

que ordenam o universo, a casa desenvolve uma relação de homologia com o resto 

do universo; mas, de um outro ponto de vista, o mundo da casa tomado no seu 

conjunto está com o resto do mundo numa relação de oposição cujos princípios não 

são outros a não ser os que organizam tanto o espaço interior da casa como o resto 

do mundo, e mais geralmente, todos os domínios da existência”170. 

 

Dentro da linha de defesa do paradigma relacional na análise sociológica, 

podemos ainda adiantar que a casa pode ser perspectivada como palco das mais 

diversas manifestações de sociabilidades, prefigurando-se como um elemento 

dinâmico nas interacções sociais. Em contextos de realojamento em bairros sociais, 

podem-se encontrar algumas singularidades ao nível das relações de amizade, das 

relações vicinais, das redes associativas, da construção de redes de solidariedade, 

nomeadamente informal, em torno da doença, da morte, da pobreza, etc.. 

 

Outro plano de análise face ao espaço habitado, prende-se com o seu 

desenho e sua configuração. A concepção da casa deve ter em linha de conta aquilo 

a que A. Fonseca Ferreira designa como “novos tipos de exigências face à vida 

urbana”171 e que remetem para a exigência de um espaço de maior polivalência ao 

nível das funções do fogo, bem como, de novas orientações valorativas dos 

habitantes que configuram exigências centradas na busca de espaços de expressão 

da sua individualidade e da sua privacidade. Neste sentido parecer importante 

proporcionar «espaços potenciais», com plasticidade suficiente para permitir uma 

variedade de usos e de práticas, ou seja, modos diferentes de habitar.  

 

A este respeito, será de relembrar que se tem instalado um desfasamento 

crescente entre o planeador e o utente. Atestando este fenómeno podemos dizer que 

“durante os últimos 25 anos a arquitectura pareceu esquecer-se da casa e 

concentrar-se em tudo o demais. O fim das ideologias coincidiu pontualmente com a 

perda da habitação e, em correspondência, com o extravio existencial dos seus 

                                                                 

170 Idem, Ibidem, p. 450. 
171 António Fonseca Ferreira, “Usos e apropriação do alojamento em Telheiras”, in Colóquio Viver (n)a 
Cidade, Lisboa, GES-LNEC e CET-ISCTE, 1990, pp. 65-72. 
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habitantes(…). Por força do esquecimento, as casas de hoje tornaram-se anacrónicas 

e desajustadas. Estruturalmente caducas e formalmente incoerentes com as novas 

relações e desejos humanos dentro e fora da casa.”172 Este fenómeno reveste-se de 

particular importância na medida em que a chamada produção do espaço parece ser 

uma tarefa confinada a um conjunto cada vez mais restrito de agentes sociais 

dominantes (políticos, urbanistas, arquitectos) sendo a sua utilização partilhada por 

um conjunto extenso e anónimo de receptores sociais. Considerando que o grau de 

satisfação com um produto se mede pela participação do utente na sua produção ou 

concepção, não será difícil adivinhar os fortes estrangulamentos com que se depara a 

actual utilização do espaço por parte de um conjunto muito alargado de agentes 

sociais.173 

 

A «cultura arquitectónica» tem vindo a reconhecer paulatinamente as 

clivagens instaladas entre arquitectura e sociedade174, reconhecendo-se, cada vez 

mais, que os modelos concebidos pelos arquitectos e urbanistas não correspondem 

necessariamente às aspirações e motivações dos actores sociais quotidianos. Neste 

âmbito, têm-se tornado cada vez mais premente perceber como é que a arquitectura 

pode comunicar e especificar os seus conteúdos e práticas, com o objectivo de 

esclarecer a natureza da relação entre o «emissor» e os seus utentes». Poderemos 

enunciar alguns dos motivos que têm estado na base do interesse da  arquitectura 

pelo estudo da designada «linguagem urbana». Designadamente, existe uma 

necessidade de responder e de sistematizar o universo de imagens sociais com que o 

arquitecto ou o urbanista se vêem confrontados quotidianamente, havendo também, 

por outro lado, a necessidade de recuperar uma estrutura de referência social 

enraizada que vá para além das escolhas ou gostos meramente estilísticos. Assim, 

esta consciencialização permitirá uma intervenção mais consistente na cidade175 

enquanto contexto dotado de sinais que têm uma lógica, ou melhor, lógicas plurais e 

diversas. 

                                                                 

172 V. Verdú, “Hacia otra casa”, in Juan A. Álvarez Reyes (dir.), La Casa, su Idea , Madrid, Comunidad 
de Madrid, 1997. 
173 Vd. Paula Guerra, “Produção versus utilização do espaço: lógicas inconciliáveis? – Intervenção nas 
Noites de Sociologia do Porto VI”, in Sociologia – Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, I Série, vol. VI, 1996, pp. 243-246; Luís Baptista, “Produção versus utilização do espaço: lógicas 
inconciliáveis? – Intervenção nas Noites de Sociologia do Porto VI”, in Sociologia – Revista da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, I Série, vol. VI, 1996, pp. 237-242 e Carolina Leite, “Quem tem medo 
dos emigrantes?- Produção versus utilização do espaço: lógicas inconciliáveis? – Intervenção nas Noites 
de Sociologia do Porto VI”, in Sociologia – Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, I 
Série, vol. VI, 1996, pp. 232-236. 
174 Vd. Manfredo Tafuri, Teoria e História da Arquitectura, Lisboa, Editorial Presença, 1979. 
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Independentemente de se configurarem intervenções arquitectónicas e 

urbanísticas atentas aos sinais da sociedade no espaço, constatamos que ainda se 

perpetua uma forma urbana estereotipada. A uniformidade arquitectónica, a 

monofuncionalidade de usos, a sua descontinuidade em relação ao restante tecido 

construído leva a que os bairros de habitação social em contexto nacional funcionem 

como uma espécie de armazéns de «deserdados»176 configurando zonas totalmente 

«cortadas» da cidade.  

 

Esta lógica de produção do espaço habitacional remete desde logo para a 

imposição de modelos arquitectónicos e simultaneamente, modos de habitar; dando 

corpo a esta lógica de dominação, Pierre Bourdieu e Rosine Christin referem que para 

“compreender a lógica deste mercado burocraticamente construído e controlado, é 

necessário descrever a génese das regras e dos regulamentos que definem o 

funcionamento e fazer a história social do campo social que é responsável por estas 

«decisões».”177 Exemplificadamente, a quase inexistência nestes aglomerados 

habitacionais de espaços públicos ou de utilização colectiva, agudiza a falta de 

comunicabilidade. Paralelamente é também essa mesma falta de espaços públicos 

que incentiva a uma leitura da cidade como anónima e fragmentada, conduzindo a 

experiências urbanas mais ou menos individualizadas, sendo cada vez mais difícil 

reconhecer a cidade como um todo coeso e portador de identidade colectiva.178 

Podemos ainda adiantar que o espaço público articula a organização do espaço 

urbano na medida em que estrutura as dinâmicas sociais que trespassam os bairros 

sendo por isso também um indicador de urbanidade179 e de qualidade de vida do 

urbano.    

 

Finalmente, não nos parece despiciendo referir que temos assistido a uma 

prática de construção urbanística e arquitectónica do alojamento apelidado de social 

                                                                                                                                                                          
175Cf. Hill Hillier e Julienne Hanson, The Social Logic Space, Cambridge, Cambridge University Press, 
1992. 
176 António Fonseca Ferreira, “PIMP - Realojamento tardio, lento e desastrado”, in Sociedade e 
Território, n.º 10-11, 1989, pp. 67-69. 
177 Pierre Bourdieu e Rosine Christin, “La construction du marché”, in Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n.º 81/82, 1990, p. 65. (pp. 65-85) 
178 Cf. Alfredo Mela, Op, Cit., e Laurent Ghekiere, Les Politiques du Logement dans L’ Europe de 
Demain, Paris, La Documentation Française, 1992. 
179 Michel Bonetti, “ La reconstruction de l´espace publique. L´enjeu de la gestion politique et de la 
gestion urbaine” in Les Annales de la Recherche Urbaine, n.º 68/69, 1995, pp. 14-24. 
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em «descontinuidade»180 patente no nosso referencial analítico de base, o Bairro do 

Cerco do Porto. Essa descontinuidade é espacial porque são alojamentos edificados 

e localizados em zonas relativamente «escondidas» do olhar urbano geral, nas 

«traseiras» da cidade «legítima», geralmente em espaços periféricos não dotados de 

condições infra-estruturais e logísticas favoráveis e são portadores de uma 

homogeneidade arquitectónica.  

 

Esta descontinuidade física pode despoletar descontinuidades sócio-culturais 

nas representações e práticas dos seus habitantes, sobretudo pelo desencadear de 

um sentimento de insatisfação residencial face às características, forma e imagem do 

alojamento, pelo surgimento de um sentimento de auto e de hetero-renúncia face à 

cidade como local de centralidade material e simbólica e ainda, pelo desencadear de 

uma estratégia de (sobre)vivência restrita ao espaço habitado, confinando dessa 

forma, o exercício de um direito e dever de cidadania, levando inclusivamente, à 

renúncia mais ou menos marcada do «direito à cidade»181, e tal como Maria-Angéles 

Dúran poderemos dizer que “os grupos dominados têm de aceitar o lugar s outros lhe 

outorgam, quer isso lhes agrade ou não, e usá-lo como se fosse seu”, assim, “os 

edifícios e casas são também retóricos: apresentam mundos dentro de mundos, 

procuram instruir e persuadir, servem de catarse à emoção. Em definitivo, as obras 

construídas são políticas, inclusive as mais modestas e quotidianas.”182 

 

 

                                                                 

180 Rene Schoonbrodt, Sociologie de L’Habitat Social - Comportement des habitants et architecture des 
cités, Bruxelas, Éditions des Archives D’Architectur Moderne, 1979, pp. 25-26. 
181 Cf. Claude Jacquier, Art. Cit. 
182 Maria-Angéls Durán, La Ciudad Compartida. Conocimiento, Afecto y Uso, Madrid, Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, 1998, p. 117. 
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2.1. Prefiguração do objecto de estudo  

 

Tal como temos anunciado, este trabalho de investigação situa-se na 

confluência de outras linhas de investigação que assumem como central o ponto de 

vista relacional de abordagem; na esteira de Loïc Wacquant, dir-se-ia que situando-se 

“contra todas as formas de monismo metodológico que pretendem afirmar a prioridade 

ontológica da estrutura ou do agente, do sistema ou do actor, do colectivo ou do 

individual, Bourdieu proclama o primado das relações”1 de acordo com uma tradição 

estruturalista polimorfa presente nos trabalhos de Piaget, Jakobson, Lévi-Strauss e 

Braudel, entre outros. Assim, o nosso objecto de estudo orienta-se para a análise e a 

exploração do emaranhado das redes de relações sociais em que se situa o actor 

social num tempo e num espaço concretos. Seguindo de perto a perspectiva de Pierre 

Bourdieu, iremos analisar a estrutura urbana portuense como um espaço de relações 

sociais entre agentes socialmente diferenciados e diferenciadores. 

Concomitantemente, a temática em discussão nesta pesquisa situa-se no âmbito de 

uma análise mais alargada do processo de recomposição espacial e social 

evidenciado na cidade do Porto ao longo da década de 90.  

 

A década de 90, em termos de recomposição sócio-espacial do espaço 

urbano portuense, configura, por parte do poder local portuense, uma estratégia 

assumida de intervenção apostada na reestruturação da Zona Oriental da cidade, 

compreendendo, em termos geográficos, a freguesia de Campanhã e, de forma 

circunscrita, o Vale de Campanhã. Assim, o nosso interesse primordial prendeu-se 

com a análise das opções de política e de ordenamento urbano programadas e 

assumidas para a cidade e sobretudo nos seus impactos perante a população e 

actores locais que pretendem abranger. O grande desafio analítico que aqui se 

patenteia está estreitamente relacionado com um facto «novo» que se prefigurou no 

início da década de 90.Esse facto prende-se com a tomada de consciência de uma 

área urbana até essa época objecto de um certo «esquecimento» e com a assunção 

de que uma estratégia de desenvolvimento integrado e sustentável passaria pela 

requalificação e integração desse espaço no tecido urbano portuense. Foi, pois, uma 

                                                                 

1 Loïc Wacquant, “Présentation”, in Pierre Bourdieu (avec Loïc Wacquant), Réponses, Paris, Ed. Seuil, 
1992, p. 23. 
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concepção de pesquisa sociológica alicerçada no estudo e análise desta mudança de 

rumo ou, por outras palavras, de re-alinhamento de orientações políticas que nos 

suscitou um interesse inicial.  

 

Percorrendo as iniciativas e documentação veiculadas pelo poder autárquico 

podemos localizar esse novo entendimento face à cidade no ano de 1993. Nessa 

altura o grande desafio colocado por parte do poder político autárquico2 adveio da 

necessidade de controlar as tendências de uma cada vez maior segregação sócio-

espacial tendo como objectivo a reconstituição de uma unidade urbana integrada e 

coesa. Neste sentido, as representações dos actores políticos urbanos são marcadas 

por uma forte inquietação perante uma cidade fragmentada, pois as fórmulas 

tradicionais de intervenção política pareciam só dar resposta eficaz a referenciais e 

arquétipos da cidade tradicional. 

 

Assim, o poder local aparece apostado na defesa de uma cidade moderna e 

dotada de qualidade de vida através da renovação e ampliação das infra-estruturas e 

da qualificação do espaço urbano, tal como podemos constatar nas expressões a 

seguir apresentadas: “Para além da importante vertente da modernização do sistema 

viário e de transportes (…), importa hoje dar início a planos e obras que, para além do 

seu valor funcional, marquem a renovação da imagem da cidade. O Porto está 

perante o desafio de encontrar a face simbólica da sua renovação e modernidade. Há, 

assim, que destacar como pontos nevrálgicos de uma acção urbanística coerente, os 

planos e as obras que incidirão em algumas áreas fundamentais.”3  

 

Acompanhando ainda o posicionamento do poder local, podemos constatar 

que a área Oriental da cidade é, neste quadro, o cenário primordial de intervenção: “É 

para a parte oriental da cidade que se abrem as perspectivas mais radicais de 

transformação, tendo em conta o atraso endémico que sempre a caracterizou, 

agravado pelo sucessivo desaparecimento das indústrias que outrora aí se 

localizavam”4, para além de se ter transformado em área-depósito de bairros de 

índole social e/ou camarária.  

 

                                                                                                                                                                          
 
2 Vd. Anexo 6. 
3 Partido Socialista, Porto, pensar a cidade - Candidatura de Fernando Gomes à Câmara Municipal do 
Porto, Porto, Partido Socialista, p. 41. 
4 Idem, Ibidem, p. 42. 
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MAPA 2.1. Enquadramento da freguesia de Campanhã no concelho do Porto 
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Esta última característica não passa ainda despercebida ao poder local na 

medida em que se considera que: “a concentração num mesmo lugar de uma 

população cuja homogeneidade reside na séria privação dos recursos socialmente 

valorizados pode contribuir para o reforço dessa mesma privação, muito em especial 

em matéria de cultura e de práticas culturais. Habitando num bairro estigmatizado que 

os desagrada simbolicamente e destituídos dos trunfos necessários para concorrer 

com outros grupos sociais, os indivíduos vêem a sua sociabilidade submetida à lógica 

do ghetto. (…) Assim se vão desenvolvendo predisposições que tornam estes jovens, 

não só particularmente resistentes à construção de projectos de vida diferidos no 

tempo, mas também vulneráveis a práticas que privilegiam o imediatismo.”5  

 

                                                                 

5 Idem, Ibidem, pp. 95-96. 
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MAPA 2.2. Localização dos bairros de habitação social/camarária na freguesia 

de Campanhã, no concelho do Porto, em 1995 
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No caso do Porto, e assumindo cada vez mais a condição de cidade-

metrópole, será importante contrariar, com efeito, a acentuação de tendências 

segregativas; quer pelo reforço de movimentos de emburguesamento que tendem a 

concentrar estratos sociais da população mais favorecidos em termos económicos em 

espaços qualificados do ponto de vista social e urbanístico6, excluindo outros 

segmentos da população pelas fortes tendências de especulação imobiliária e 

fundiária que fraccionam a cidade; quer pela concentração de pessoas de status 

social intermédio em outras cidades periféricas da Área Metropolitana pela 

razoabilidade de preços imobiliários aí praticados, ocasionando, não obstante 

sentimentos de desenraizamento sociais e espaciais; e ainda, pelo avolumar da 

concentração e da visibilidade de espaços urbanos altamente degradados e em 

relação aos quais existe uma representação cada vez mais pública e colectiva de 

serem espaços perigosos, de miséria, de violência e de não cidade.  

 

Prosseguindo a nossa análise, foi-nos aliás, possível, dar corpo a uma das 

principais preocupações políticas: a forte especulação imobiliária e fundiária existente 

na cidade do Porto.7 Tal como podemos observar no Mapa 2.3., e de forma 

exemplificativa, a freguesia de Campanhã destaca-se como uma das freguesias da 

cidade em que o preço médio do solo por metro quadrado é mais baixo. Neste 

sentido, podemos aferir que a procura para a freguesia de Campanhã do ponto de 

vista habitacional é tendencialmente mais baixa do que para outras freguesias da 

cidade, tais como e exemplificadamente, Paranhos e Bonfim, ambas freguesias de 

fronteira face a Campanhã. Esta situação também nos remete para uma diminuição 

ou limitação do próprio investimento mobiliário realizado ou a realizar nessa freguesia, 

com as possíveis consequências económicas e sociais para a zona em termos de 

desenvolvimento do mercado imobiliário e fundiário. 

 

 

 

                                                                 

6 A este respeito, são observáveis tendências a nível nacional e internacional como se pode constatar 
em: António Fonseca Ferreira, “A febre imobiliária ‘ataca’ em Lisboa e noutras zonas”, in Sociedade e 
Território, nº 10/11, 1989; Cf. Edmund Preteceille, La Ségrégation Sociale dans les Grands Villes, Paris, 
La Documentation Française, 1992; Michel Pinçon e Outros, Ségrégation Urbaine. Classes et 
Équipements Collectifs en Région Parisienne, Paris, Éd. Anthropos, 1986; Michel Pinçon e M. Pinçon-
Charlot, Dans les Beaux Quartiers, Paris, Ed. Le Seuil, 1989. 
7 Maria José Azevedo deixou patente no artigo a seguir citado a importância das leis do mercado na 
estruturação do espaço urbano portuense. Cf. Maria José Azevedo, “Renovação urbana - Contributos 
para uma reflexão sobre práticas de intervenção na requalificação urbana da cidade do Porto”, in 
Colóquio A Política das Cidades, Lisboa, Conselho Económico e Social, 1997, pp. 351-363. 
 



 

 71  

MAPA 2.3. Preço médio do solo (m2) no concelho do Porto, por freguesia, em 

2001  
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Estas preocupações políticas vão adquirir consistência através da elaboração 

do Plano Estratégico para o Vale de Campanhã.8 Este Plano assume vários objectivos 

prioritários de intervenção estratégica. Primeiramente, importa controlar o impacto 

urbano decorrente da construção da Ponte do Freixo e subsequente reestruturação da 

rede viária que articula a Via de Cintura Interna, o Itinerário Principal 1 e a Auto 

Estrada do Norte, o que possibilitará um elevado grau de acessibilidade a esta zona 

da cidade. O segundo objectivo pretende promover a requalificação do ambiente 

urbano construído e natural, perspectivando o Vale de Campanhã como uma hipótese 

alternativa para a localização de actividades de animação cultural e lúdica cujo 

alcance seja supra-municipal (lançamento do Plano de recuperação da envolvente do 

Palácio do Freixo, lançamento do Projecto do Parque Lúdico-Tecnológico e 

lançamento do Projecto do Parque Oriental). O terceiro  

 

 

                                                                 

8 Cf. Câmara Municipal do Porto/Gabinete de Planeamento Urbanístico, Plano Estratégico do Vale de 
Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto e Gabinete de Planeamento Urbanístico, 1993. Aliás, as 
orientações incluídas neste Plano surgem também de outros documentos complementares, dentre os 
quais, destacamos: Câmara Municipal do Porto, Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-
Casablanca-Porto - Terceiro Seminário Técnico Internacional, Casablanca, Câmara Municipal do Porto, 
1993 e Câmara Municipal do Porto/Gabinete de Planeamento Urbanístico, Porto -  Projecto Cidade Nova. 
Ratificação do Plano Director Municipal, Porto, Câmara Municipal do Porto e Gabinete de Planeamento 
Urbanístico, 1993. 
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objectivo liga-se ao fomento de uma nova centralidade urbana através da 

requalificação de alguns espaços sujeitos a fortes pressões e em que o nível de 

equipamentos, imagem e qualidade urbana são muito deficitários. Com o último, 

pretende-se densificar a fixação da população residente, inserindo-a social e 

economicamente. 

No quadro da realização deste Plano Estratégico, os actores políticos vão 

dando cada vez maior ênfase à necessidade de travar tendências de crescimento 

urbano assentes num acentuar de uma maior polarização social. Desta forma, a 

desqualificação social e a sua espacialização cada vez mais visível começam a fazer 

parte das lógicas e estratégias de actuação política e assumem lugar dianteiro na 

estruturação da política urbana portuense.9 Claro que, neste contexto e de forma 

complementar, não podemos deixar de fazer referência a uma dinâmica emergente 

em torno de um discurso do combate à exclusão social, situada também nesta 

cronologia. Podemos dizer que a exclusão social e o seu combate entraram 

correntemente e massivamente nos discursos políticos, técnicos e mediáticos acerca 

da cidade10. É dentro deste cenário de orientações e  acções políticas que Campanhã 

e o Vale de Campanhã vão ser eleitos como lugares onde a recomposição social e 

espacial da cidade tem particular incidência e, por conseguinte, vão ser assumidos 

como espaços prioritários de intervenção. 

 

Deste modo, é possível, desenhar um perfil de caracterização assumido 

plenamente em 1994 para Campanhã em geral, e para o Vale de Campanhã, em 

particular.11 Ora, em termos de representação, a zona é vista pela autarquia como: 

 

 uma das zonas urbanas mais desfavorecidas quer da cidade quer da Área 

Metropolitana do Porto;  

                                                                                                                                                                          
 
9 Refira-se a este propósito a criação, em 1994, do Pelouro de Acção Social na Câmara Municipal do 
Porto. 
10 Cf. A. Teixeira Fernandes, “Etnicização e racização no processo de exclusão social”, in Sociologia - 
Revista da Faculdade de Letras do Porto, vol. 5, série I, 1995, p. 15. 
11 Recorremos ao diagnóstico feito no âmbito da Candidatura ao Programa URBAN. Cf. Câmara 
Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção Civil, Intervenção URBAN-Vale de 
Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994. 
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 zona periférica pautada por uma forte degradação sócio-urbanística e 

ecológica; 

 zona de declínio industrial;  

 zona onde existem reminiscências de uma agricultura de subsistência feita 

de forma informal e desordenada;  

 zona possuidora de uma estrutura demográfica relativamente jovem face ao 

cômputo geral; 

 zona caracterizada por uma forte desintegração dos activos residentes do 

mercado de trabalho;  

 zona afectada por programas consecutivos de realojamento, sem 

articulação com políticas urbanas mais globais o que a tem transformado 

em «zona-depósito» de Bairros sociais e de problemas sociais;  

 zona de forte concentração espacial de pessoas carenciadas o que se 

traduz em efeitos perversos ao nível da produção e da reprodução de 

determinados problemas sociais, de que são exemplo, certos 

comportamentos desviantes; 

 zona onde as populações (nomeadamente oriundas de bairros) se vão 

afirmando pela negativa, acentuando estigmas sociais; inadaptação à 

escola e dificuldades de integração laboral da população juvenil.  
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MAPA 2.4. Orientações do Plano Estratégico para o Vale de Campanhã, em 1993  
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MAPA 2.5. As novas vias estruturantes do Vale de Campanhã, em 1999 
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A localização periférica da freguesia de Campanhã, a política de construção 

de habitação social e a inexistência de investimentos localizados nesta freguesia 

durante muitas décadas contribuíram para a existência de uma situação actual de 

desqualificação urbana e de degradação habitacional muito notórias. A debilidade ou 

mesmo inexistência de infra-estruturas básicas (saneamento básico e rede de água), 

a degradação dos espaços de uso público, a poluição dos rios e as precárias 

condições do parque habitacional são indicadores desta situação, que assume 

contornos particularmente graves nos bairros sociais. A questão da habitação é uma 

questão nuclear nesta freguesia, sendo identificada pelos actores locais contactados 

como um problema essencial, que acentua uma multiplicidade de outras situações de 

carácter social muito problemáticas. Em alguns casos, como o do Bairro do Cerco do 

Porto12, o estado de conservação dos edifícios e dos espaços de utilização comum é 

manifestamente degradado. Os bairros de construção antiga, sem obras de 

manutenção e com uma ocupação humana essencialmente de fracos rendimentos 

económicos, que excede significativamente a capacidade dos alojamentos, 

representam focos de degradação urbana e social. Há que salientar que a população 

que reside nestes bairros foi objecto de sucessivos processos de realojamento sem 

quaisquer preocupações concernentes à integração social, física e cultural destes 

actores sociais no tecido urbano.13 

 

Dentro desta linha de análise, em termos de políticas urbanas com incidência 

particularizada no Vale de Campanhã, toda a estratégia formulada irá ganhar 

consistência com a efectivação do Projecto URBAN para o Vale de Campanhã.14 O 

URBAN é um programa comunitário destinado a requalificar zonas urbanas 

carenciadas social, económica e urbanisticamente. Enquadra-se dentro de uma lógica 

                                                                 

12 Vd. Câmara Municipal do Porto, Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-Casablanca-Porto - 
Terceiro Seminário Técnico Internacional. 
13 Cf. Virgínia Sousa, “A Intervenção URBAN na cidade do Porto”, in Fórum de Projectos Educativos do 
Vale de Campanhã, Pensar a Escola, Construir Projectos, Porto, Fundação Para o Desenvolvimento do 
Vale de Campanhã, 1998. 
14 O Programa URBAN é financiado pelo FEDER e pelo FSE e integra em Portugal seis sub-programas 
específicos correspondendo às áreas do Vale de Campanhã (Porto), S. Pedro da Cova (Gondomar), 
Casal Ventoso (Lisboa), Venda Nova/Damaia de Baixo (Amadora), Odivelas (Loures) e Outorela/Portela 
(Oeiras). A Comissão Europeia lançou esta iniciativa com o objectivo de apoiar a revitalização e a 
requalificação de áreas urbanas pautadas por fortes indícios de degradação social e urbana, 
visualizáveis através da presença elevada de grupos vulneráveis ao desemprego e à acumulação de 
fenómenos de marginalidade e de exclusão social. Cf. A. Mendes Baptista e M. Albina Martinho, 
Programas URBAN e REABILITAÇÃO URBANA - revitalização de áreas urbanas em crise, Lisboa, 
Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional, 1997. Refira-se ainda que o URBAN do Vale de 
Campanhã corresponde a um investimento de 160,0 (1000 escudos) per capita pelos 23 471 habitantes 
residentes na área, Cf. Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano, Estudo de Avaliação 
Intercalar do Programa de Iniciativa Comunitária URBAN - Relatório Final, Lisboa, Direcção Geral do 
Desenvolvimento Regional, 1998. 
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de políticas urbanas intensivas e territorializadas, pressupõe ainda uma abordagem e 

uma intervenção multi-sectorial e pluri-facetada. Enquadra-se dentro de uma resposta 

«à explosão do social nas periferias e Bairros em crise» das grandes cidades 

europeias15.  

 

A lógica do URBAN assenta essencialmente na mobilização e participação 

das próprias populações, pois só assim se conseguirá uma estratégia de 

desenvolvimento integrada. Implica sobretudo a emergência de projectos identitários 

comuns nas próprias populações. Consequentemente, pode inclusivamente assumir-

se como veículo promotor de cidadania local no sentido em que a “(…) liberdade 

ganha com o adensamento de redes de relações sociais espontâneas, sendo tanto 

mais forte a democracia quanto mais também se afirma e intensifica a vida associativa 

e o pluralismo social.”16 

 

No caso concreto do URBAN do Vale de Campanhã importa referir 

brevemente as suas áreas e linhas estratégicas de intervenção que se centram nos 

seguintes eixos17: dinamização local; valorização de actividades económicas locais; 

criação e diversificação do emprego local; dinamização de equipamentos polivalentes 

e de recorte inovador; promoção de equipamentos multi-valências e multi-objectivos; 

requalificação urbana e ambiental e gestão, estudos locais, comunicação e visibilidade 

local. 

 

A dinamização local é assumida como central face às demais áreas 

estratégicas de intervenção. E neste contexto, é aferida fundamentalmente à 

dinamização do associativismo de base local quer nas vertentes de animação sócio-

desportiva, quer nas suas ligações à escola, quer na promoção de iniciativas de 

educação ambiental. Em termos de valorização de actividades económicas locais e da 

criação e diversificação do emprego local, a grande aposta é feita em torno da 

promoção de iniciativas locais de emprego para o grande número de activos 

residentes em situação de desemprego nos bairros. A promoção de equipamentos  

                                                                                                                                                                          
 
15 Vd. Thomas Angotti, Metropolis 2000, Planning, Poverty and Politics, Nova Iorque, Routledge, 1993. 
16 A. Teixeira Fernandes, “Poder autárquico e poderes difusos”, in Sociologia - Revista da 
Faculdade de Letras do Porto, Vol. 3, série I, 1993, p. 9. 
17 Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção Civil, Intervenção 
URBAN-Vale de Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994. 
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polivalentes e de recorte inovador com multi-valências e multi-objectivos implica a 

emergência de um centro comunitário animado por diferentes serviços e temas, sendo 

frequentado intergeracionalmente. A requalificação urbana e ambiental implica a 

emergência de espaços públicos locais qualificados do ponto de vista estético e 

ambiental a serem preservados pelas populações locais enquanto espaços de 

pertença comum. 

 

Em síntese, estas áreas estratégicas de intervenção do URBAN assentam na 

emergência de sinergias locais de participação e de intervenção nos actuais espaços 

desqualificados social e espacialmente, tornando os moradores destes bairros mais 

autónomos e independentes face às instituições de apoio e capazes de sair de 

situações de atomização social em que se encontram normalmente mergulhados.  

 

A efectivação do URBAN18 continua a traduzir na actualidade as grandes 

preocupações da Comunidade Europeia19 com vista ao alcance de um 

desenvolvimento urbano sustentável, na medida em que as cidades são cada vez 

mais atravessadas por dinâmicas de fragmentação e de desintegração social, 

devendo as cidades assumir-se como locais onde todos os actores sociais encontrem 

possibilidades de realização, alcançando um pleno acesso à cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

18 Neste sentido, o Vale de Campanhã deverá vir a ser beneficiado por uma outra Iniciativa Comunitária, 
URBAN II. 
19 Comissão das Comunidades Europeias, Para uma Agenda Urbana da União Europeia, Bruxelas, 
Comissão das Comunidades Europeias, 1997; Desenvolvimento Urbano Sustentável na União Europeia. 
Um Quadro de Acção, Bruxelas, Comissão das Comunidades Europeias, 1998 e European Union, 
Regional Policy, Urban Success Stories - Building a better tomorrow in deprived neighbourds, Bruxelas, 
European Commission, 2000. 
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QUADRO 2.1. Cronologia dos principais marcos de assunção do Vale de 

Campanhã como área estratégica de intervenção autárquica 

1991-93  Elaboração do Plano Estratégico do Vale de Campanhã  

1994  Criação da Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã 

1994  Candidatura ao Programa URBAN 

1995  Início da concretização do URBAN-Vale de Campanhã 

1996  Programa Metropolis 

1997 
 Criação da APOR, SA (Agência para a Modernização do Porto - Zona 

Oriental) 

1999 
 Contrato com o BEI (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 

Europeu) 

Fonte: Câmara Municipal do Porto, Porto de Encontro, n.º 9, 2000 
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2.2. Enquadramento analítico do objecto de estudo 

 

Por conseguinte, e depois de apresentados os principais eixos de análise 

prévia, a nossa opção em termos analíticos circunscreve-se à particularidade que o 

processo em análise assume nessa Zona da cidade e concretamente no Bairro Cerco 

do Porto20, quer pela sua actualidade, quer pela busca de uma maior delimitação 

analítica de abordagem tendo presente que “as cidades, ou quem actua em nome 

delas, tratam de eleger e fixar a sua imagem mais conveniente, expurgando-a de 

conteúdos indesejáveis e potenciando os aspectos sobre os quais desejam enraizar-

se ou chamar a atenção.”21 Assim, o nosso horizonte analítico também deve focalizar-

se na potencial importância da desmontagem ou desconstrução dos mecanismos que 

permitem a formação unimodal de  uma imagem urbana. Esse enfoque é tanto mais 

importante se considerarmos com Bill Hillier que nos encontramos numa “conjuntura 

onde questões fundamentais acerca do futuro das nossas cidades - devem os tecidos 

ser densos ou esparsos, nucleados ou dispersos, monocêntricos ou policêntricos, ou 

uma mistura de todos estes tipos? - foram levantadas pela questão da 

sustentabilidade.” Implicitamente estamos também num momento, continua Hillier, 

onde se reconhece unanimemente que “para fazer as cidades sustentáveis devemos 

basear as nossas decisões acerca delas sobre uma compreensão mais segura delas 

do que aquela que temos agora.”22 E compreender a cidade passou para nós por 

uma análise desmultiplicada de uma imagem colectiva reconhecível, mas também nas 

leituras, opções e práticas da população que se apropria quotidianamente do urbano.  

 

Como abordagem eminentemente relacional, a análise em curso ancora-se 

nos desfasamentos e tensões existentes entre os discursos e acções dos actores 

políticos urbanos - eles próprios actuando interactivamente e de uma forma conflitual - 

e os discursos e práticas sociais localizadas e territorialmente enraizadas nos 

habitantes (e não só) do Bairro Cerco do Porto. Desta forma, partiremos da hipótese 

de que entre estes dois conjuntos de actores responsáveis pela recomposição sócio-

                                                                 

20 No Capítulo 3 deste Trabalho, iremos aprofundar as razões que nos levaram à escolha do Bairro do 
Cerco do Porto como locus de análise empírica por excelência. 
21 Maria-Angéla Durán, La Ciudad Compartida. Conocimiento, Afecto y Uso, Madrid, Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, 1998, p. 53. 
22 Bill Hillier, Space is the Machine, Cambridge, Cambridge University Press, s. d., p.149. 
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espacial da cidade se jogam interesses, recursos, cálculos, estratégias e lógicas 

diferentes, fazendo emergir a estrutura urbana portuense como uma ordem virtual de 

relações transformadas e em transformação, tendo presente que o trabalho científico 

é “um esforço de descoberta, de penetração aprofundante, de forma a atingir o que 

está para além do aparente.”23 

 

De forma específica, a composição e a recomposição do espaço urbano 

implicam a análise de um conjunto de actores que ao utilizarem regras e recursos 

próprios, tecem toda a sua estratégia em relação ao espaço vivido, dentro de um 

quadro espácio-temporal, valorizando-se, desta forma, a natureza recursiva das 

actividades sociais. Assim, a estrutura urbana (nos seus diferentes elementos) deve 

ser entendida, simultaneamente como condição e resultado da acção social, ou como 

possibilitadora e constrangedora da acção dos actores sociais (dualidade da 

estrutura), assumindo ainda a estrutura como uma "ordem virtual" de relações 

transformadas.24 Ora, no entender de Anthony Giddens dizer que “estrutura é uma 

«ordem virtual» de relações transformadoras significa que os sistemas sociais, como 

práticas sociais reproduzidas, não têm estruturas, mas antes exibem propriedades 

estruturais, e que a estrutura só existe, como presença espácio-temporal.”25 Para 

além disso, o facto de focalizarmos o nosso olhar de forma mais intensa num micro-

espaço de análise – o Bairro do Cerco do Porto – tal não equivale a dizer que estamos 

a descurar uma ordem social em que esse se insere; assim, e seguindo de perto a 

perspectiva de Karin Knorr-Cetina é nos micro-episódios da vida social resultantes de 

práticas estruturantes dos agentes sociais que se insere a macro-ordem26; a estrutura 

global revela-se no parcial, revela-se nas micro-situações. 

 

A partir daqui podemos vislumbrar todo um conjunto de questões 

interrelacionadas com a nossa análise. A primeira é a de que os actores/agentes 

sociais urbanos nas suas acções estão estreitamente dependentes quer da estrutura 

na qual interagem, quer das acções dos outros actores sociais no sentido de que a 

“constituição de agentes e estruturas não são dois conjuntos de fenómenos dados 

                                                                                                                                                                          
 
23 A. Teixeira Fernandes, O Conhecimento Sociológico - a espiral teórica, Porto, Basílica Editora, 1983, 
p. 15. 
24 Cf. Anthony Giddens, A Constituição da Sociedade, S. Paulo, Livraria Martins Fontes, 1989. 
25 Idem, Ibidem, pp. 13-14. 
26 Vd. Karin Knorr-Cetina, “The micro-sociological challenge of a macro-sociology: towards a 
reconstruction of social theory and methodology”, in Karin Knorr-Cetina e Aron Cicourel (eds.), Advances 
in Social Theory and Methodology, Londres, 1981. 
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independentemente - um dualismo -, mas representam uma dualidade”27, dentro de 

um processo de imbricação recíproca. A segunda, e bastante central na perspectiva 

da teoria da estruturação de Anthony Giddens, é a de que a estrutura social é um 

meio e resultado da conduta que ela recursivamente organiza em termos de regras e 

recursos sociais. 

 

Como temos vindo a salientar, o espaço urbano portuense tem vindo a 

experienciar um processo acelerado de mudança. Uma das facetas desse processo 

remete para o lugar que o espaço-freguesia readquire no espaço concelhio. Outra 

pode ser referenciada em diferentes domínios de intervenção sectorial da autarquia 

tais como: cultura, animação urbana, ordenamento territorial, habitação, acção social, 

transportes, acessibilidades, desporto, lazer, educação e requalificação/renovação 

arquitectónica e ambiental. Para além deste enquadramento sectorial, podemos, de 

forma transversal, encontrar a mudança associada ao reposicionamento do Porto no 

território português, assumindo-se como cidade tutelar dentro de um quadro 

metropolitano e regional em rede, proporcionando-lhe uma nova configuração 

enquanto «cidade-central», «cidade-região» ou ainda, «cidade-metropolitana». Assim, 

os equilíbrios antes estabelecidos foram alterados e um novo tipo de sociedade 

urbana está em vias de se constituir.  

 

A presente análise centra-se no estudo e compreensão de algumas vertentes 

dessa mudança, a saber, a aposta em domínios estratégicos como a habitação, a 

acção social e a renovação/requalificação urbana, bem como, o reposicionamento que 

a freguesia de Campanhã adquire no espaço urbano portuense dentro de uma lógica 

de cidade na encruzilhada urbana. 

 

No presente trabalho, partiremos do pressuposto de que a mudança atinge os 

mais diversos sectores da sociedade. Nesta óptica, o que nos interessa, de facto, 

analisar é a forma como esta sociedade urbana, nos seus diferentes sectores e 

elementos se adapta e readapta às constantes mudanças e consegue atingir novas 

formas de reequilíbrio possível. Considerando nesta óptica o processo de 

recomposição social e espacial em curso na cidade e a importância do seu 

conhecimento, utilizaremos como eixo fundamental de análise, a 

construção/reconstrução do espaço físico e social de uma Zona e de um Bairro 

específico da cidade do Porto. Tal eixo orientador e seus fundamentos partem do 

                                                                 

27Idem, Ibidem, p. 20. 
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entendimento da cidade como lugar de mudanças aceleradas, nela se cruzando 

tendências, culturas, estilos, gostos e grupos. Em síntese, lugar privilegiado de 

heterogeneidade e de descontinuidade social.28 

 

Neste sentido, iremos retomar a perspectiva de Pierre Bourdieu de espaço 

social, admitindo que o espaço social é um «campo de forças» onde os agentes 

sociais se definem e redefinem pelas posições que ocupam uns relativamente aos 

outros. Parece importante admitir que esse entendimento de espaço se encontra 

próximo do entendimento do espaço social como alvo e efeito da recomposição social 

e espacial do tecido urbano portuense na medida em que “o mundo humano torna-se 

um espaço de relações construído de acordo com os posicionamentos mútuos e com 

a avaliação que deles fazem os actores sociais.”29 

 

Neste espaço social, como conjunto de agentes sociais que interactuam 

relacionalmente, faz ainda sentido defender uma sociologia relacional e tornar o 

espaço social como seu paradigma fundamental no sentido em que é defendido por A. 

Teixeira Fernandes: “à sociologia, que se afirma relacional, compete a tarefa de 

representar a sociedade como um sistema de relações sociais conflituais e, desse 

modo, não só lhe cumpre colocar o conflito no centro da sua análise, como ainda 

procurar (re)descobrir a sua presença nas mais diversas manifestações colectivas.”30 

 

Em suma, ao encarar a prática social como o “produto da relação dialéctica 

entre uma situação e um habitus” e ao demonstrar a necessidade de o seu estudo a 

restituir como tal, ou seja, no próprio momento da sua efectivação31, Pierre Bourdieu 

proporcionava à sociologia um dos seus mais fortes momentos de propulsão teórico-

metodológica. A defesa de um conhecimento praxeológico alicerçado num modo de 

pensamento relacional32 abria a prática social à relação com os agentes sociais que a 

(re)produzem: “a teoria da prática enquanto prática lembra, contra o materialismo 

positivista, que os objectos do conhecimento são construídos e não passivamente 

                                                                 

28 Ver a este propósito uma sistematização feita por nós no artigo: “Tecido urbano actual: continuidade 
ou descontinuidade”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras do Porto, I Série, Vol II., 1992, pp. 
145-175. 
29 A. Teixeira Fernandes, “Espaço social e suas representações”, in Sociologia - Revista da Faculdade 
de Letras do Porto, I Série, Vol. II, 1992, p. 62. 
30 A. Teixeira Fernandes, “Conflitualidade e movimentos sociais”, in Análise Social, vol. XXVIII, nº 123-4, 
1993, p.789. 
31 Pierre Bourdieu, Esquisse d’une Théorie de la Pratique - précédée de trois études d’ethnologie kabyle, 
Genebra, Ed. Droz, 1972, p. 178. 
32 Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, Lisboa, Ed. Difel, pp. 17-58. 
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registados, e, contra o idealismo intelectualista, que o princípio desta construção é o 

sistema de disposições estruturadas e estruturantes que se constituem na prática e 

que é sempre orientada para funções práticas.”33 

  

Neste sentido, o espaço socialmente produzido será necessariamente 

heterogéneo e estará em permanente reconstrução, já que as estruturas de referência 

dos vários grupos sociais também evoluem segundo as coordenadas de tempo e de 

espaço. Afigura-se como fundamental, neste contexto, o conceito de campo ou 

espaço de relações, as relações entre esses espaços de relações, a coerência no 

interior de cada campo e o grau de divergência e conflitualidade que se desenvolve 

entre os diferentes campos. Entre os campos estabelece-se um jogo de forças 

centrado na produção de produtos, de programas e de acções, de algum modo, 

diferenciados. Esta abordagem segue de perto a óptica bourdiana de campo social: 

“um campo consiste num conjunto de relações objectivas históricas entre posições 

ancoradas em certas formas de poder (ou de capital), enquanto que o habitus toma a 

forma de um conjunto de relações históricas «depositadas» no seio dos corpos 

individuais sob a forma de esquemas mentais ou corporais de percepção, de 

apreciação e de acção.”34 

 

Na nossa análise, iremos dar importância a dois campos específicos, ainda 

que imbricados e profundamente relacionados num território: o campo social e o 

campo político. A especificidade desses campos deriva precisamente do facto de se 

orientarem por lógicas diferenciadas embora contextualizadas e orientadas para um 

mesmo espaço: o Vale de Campanhã e o Bairro do Cerco do Porto, em particular.  

 

Uma das particularidades do cosmos social defendido por Pierre Bourdieu é a 

de que é produto “de inumeráveis representações de si próprio.”35 O social em si 

mesmo não existe, não tem qualquer tipo de tangibilidade. O social é o nome “dado às 

interacções onde elas efectivamente têm lugar e que elas descrevem enquanto 

podem, na ordem da sua posição.”36 Evidentemente que estamos cientes de que a 

procura de verdades absolutas sobre o real é um exercício fracassado, por isso, 

iremos procurar  aproximações à realidade, propondo um conjunto de leituras 

                                                                 

33 Pierre Bourdieu, Le Sens Pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 87. 
34 Löic Wacquant, Op. Cit., p. 24. 
35 Pierre Bourdieu, La Misère du Monde, Paris, Ed. Seuil, 1993, p. 11. 
36 B. Karsenti, “Le sociologue dans l’espace des points de vue”, in Critique, nº 579/580, 1995, p. 661. 
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possíveis, encarando-a como múltipla, plurifacetada e diversa. Desta forma, iremos 

valorizar os micro-episódios da vida social como reflexos de uma macro ordem mais 

global. 

 

O estudo que pretendemos levar a cabo, mais do que a mera descrição do 

processo de evolução e constituição do referido Bairro, pretende dar visibilidade a 

questões de ordem macrossociológica tais como a questão da heterogeneidade dos 

processos de composição/recomposição socio-espacial do espaço social urbano em 

geral (dentro do horizonte analítico do próprio Bairro). 

 

O processo de composição/recomposição social do espaço orienta-se em 

função de uma multiplicidade de factores tais como, os modelos culturais existentes, a 

racionalidade económica dominante, as orientações políticas, a especificidade do 

mundo sensorial dos actores que interagem no espaço, o sistema de interacção 

existente e a forma como os actores sociais percepcionam a estrutura social, entre 

outros.  
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2.3. Modelo de análise: a afirmação de uma posição de 

investigação 

 

Orientados pela definição do objecto de pesquisa e utilizando como elemento 

fundamental de análise, as perspectivas e os discursos dos actores políticos 

urbanos37, dos actores associativos locais do Bairro Cerco do Porto e sua envolvente 

geográfica próxima38, dos actores institucionais locais39 e dos actores sociais locais 

propriamente ditos (moradores do Bairro)40, tentaremos compreender, os processos 

de composição e de recomposição do espaço físico e social da cidade do Porto 

focalizando a análise num espaço residencial estigmatizado endógena e 

exogenamente.  

 

Convém explicitar, neste ponto, a questão orientadora de base desta 

pesquisa. Seguindo o núcleo conceptual da teoria já explicitado, admite-se que a 

nossa problemática de pesquisa se prendeu com a análise das vivências e 

representações dos indivíduos em territórios ditos de exclusão. Pormenorizando, de 

que modo a interiorização de rótulos e de estigmas por parte de uma população 

residente num bairro dito problemático condiciona as vivências e as práticas de 

sociabilidade, as formas de apropriação do espaço e as estratégias face ao poder e 

ao planeamento urbano e social. Na nossa perspectiva, preconizamos uma análise 

inovadora ao nível dos processos de desqualificação urbana e social, contribuindo 

dessa forma para um conhecimento mais detalhado dos fenómenos de recomposição 

e de reconfiguração espacial e social do tecido urbano portuense.  

 

Depois de clarificado o problema de partida, torna-se pertinente enunciar os 

diversos níveis de análise, ainda que complementares e interactuantes entre si e que 

corporizam-se em objectivos de carácter multidimensional e plurifacetado, à 

                                                                 

37 Câmara Municipal do Porto e Junta de Freguesia de Campanhã. 
38 Associações de moradores, associações desportivas e recreativas locais. 
39 Instituições escolares, instituições religiosas, instituições de solidariedade social, estabelecimentos 
comerciais. 
40 Estes terão, no curso do nosso trabalho de investigação, uma especial incidência, porventura mais 
abrangente do que os demais actores presentes no processo de recomposição, em virtude de opções 
teórico-metodológicas adoptadas. 
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semelhança dos fenómenos que irão ser alvo da nossa análise. Assim os nossos 

objectivos ancoradores são: 

 

*  Analisar a relação contraditória e quase sempre inexistente, entre as 

especificidades das dinâmicas sociais das populações territorializadas e as 

soluções políticas, técnicas e administrativas que as têm como sujeito-alvo, 

num quadro de recomposição espacial e social do espaço urbano portuense. 

 

*  Conhecer e aprofundar a dinâmica de vida dos habitantes de um bairro 

de habitação social, recobrindo um conjunto diversificado de situações, de 

percursos, de histórias, de (re)composições sociais, de dinâmicas internas, 

desfazendo intenções de generalização abusiva quanto à 

composição/recomposição do espaço urbano. 

 

*  Abordar de forma pormenorizada as vivências e as práticas de 

sociabilidade dos residentes no Bairro do Cerco do Porto, nomeadamente a 

sua vivência residencial quotidiana na casa e no Bairro, proporcionada pelo 

confronto entre a forma como os actores sociais avaliam e percepcionam o seu 

espaço habitacional e os modos de habitar que neles empreendem, traduzindo 

formas concretas de (re)apropriação de um espaço.  

 

*  Aferir acerca da adequabilidade do espaço residencial relativamente às 

necessidades, aspirações e expectativas da população em causa.  

 

*  Apreender e compreender as representações sociais que os habitantes 

do Bairro formulam acerca da intervenção do poder autárquico nesse espaço e 

suas implicações na estruturação das identidades, vivências e práticas de 

sociabilidade no interior do Bairro. Por outras palavras, pretendemos analisar e 

compreender o tipo de entendimento que as populações têm da actuação do 

poder face a elas, mas também analisar os objectivos, as motivações, as 

lógicas e as estratégias. 

 

*  Entender as opções urbanísticas e políticas no quadro do espaço 

social urbano e o seu impacto na configuração social e ecológica dos espaços 

que compõem a cidade e a sua envolvente urbana. 
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*  Perceber os mecanismos e lógicas inerentes aos fenómenos de 

relegação urbana e os seus efeitos sociais e simbólicos nas atitudes e 

comportamentos dos actores sociais residentes em espaços segregados. 

Entendendo que a marginalização dos territórios se relaciona com a sua não 

integração urbana e a existência de descontinuidades em relação ao tecido 

físico e social construído. 

 

O nó estruturante destes objectivos situa-se na análise do espaço social 

urbano como espaço reticular estruturado (e estruturante) pelas práticas e 

representações sociais dos diversos actores/agentes urbanos dotados de posições 

sociais relativas, potencialmente antagónicas entre si, mas também nas lógicas e 

estratégias levadas a cabo pelos actores neste espaço social conflitual. 

 

Um estudo como aquele que aqui nos ocupa não dispensa a elaboração de 

um conjunto articulado de reflexões de índole teórico-operacional que podem revelar-

se susceptíveis de fundarem heuristicamente algumas das principais hipóteses 

definidas ao longo do trabalho. O modelo de análise subjacente à pesquisa funda-se 

em determinados pressupostos hipotéticos a seguir apresentados, partindo da 

suposição de que a principal finalidade de um modelo é a de proporcionar um quadro 

simplificado e inteligível da realidade para poder compreendê-la melhor.  

 

*  Num primeiro plano hipotético, avançamos que existe um 

desfasamento entre as opções políticas e urbanísticas no que concerne à 

edificação dos bairros de habitação social e as expectativas, as aspirações, 

as necessidades e os projectos dos residentes realojados nesses espaços. 

Dito de outra forma, as respostas produzidas pelos poderes políticos e 

urbanísticos orientam-se sobretudo para orientações técnicas e politicamente 

delineadas, mais do que para orientações participadas e compartilhadas pela 

população, encarando as populações como objectos e não como sujeitos 

com capacidade de intervenção, atendendo apenas a um perfil unitário de um 

inquilino tipificado. 

 

*  Esboçando um segundo eixo hipotético, podemos afirmar que a 

relegação de determinadas populações rotuladas de «excluídas» para 

territórios desqualificados acentua a sua privação face aos diversos tipos de 

recursos e de poderes (económicos, culturais, políticos, sociais, etc.), o que 



 

 89  

desencadeia atitudes e comportamentos reactivos face aos fenómenos de 

hetero-estigmatização e de hetero-segregação. Por conseguinte, a vivência 

num bairro marcado por fenómenos de segregação e de exclusão contribui 

para produzir e reproduzir processos de marginalização de carácter cumulativo 

incidentes nestes territórios e nas populações que aí residem  

 

*  Delineando os contornos de um terceiro pressuposto hipotético, 

consideramos que os processos e estratégias subjacentes às (sobre)vivências 

e práticas de sociabilidade no Bairro accionados pelos próprios moradores 

tendem a ser pautados mais por uma lógica sócio-espacial individualizante do 

que por uma lógica sócio-espacial colectiva, deixando de lado, nos seus 

projectos, formas de participação social mais organizadas e localmente 

imbricadas. 

Dando fundamento a esta hipótese, poderemos dizer que as práticas de 

sociabilidade e os projectos de vivência no Bairro aparecem rodeados por uma 

intensa conflitualidade relacional entre os próprios moradores, configurando 

facetas diversas, por um lado, de desorganização/desestruturação social, e por 

outra, de consolidação/organização do tecido social do Bairro. 

 

*  Uma quarta linha de desenvolvimento deste quadro hipotético-analítico, 

consubstancia-se na assunção da ideia de que as práticas de sociabilidade e 

os projectos de vivência no Bairro são orientados por uma forma de 

relacionamento «dependente» e, com frequência, os residentes assumem uma 

postura de «assistidos», porque também são escassas as capacidades e as 

oportunidades de mobilizar as suas próprias energias e recursos em ordem à 

realização dos seus projectos, em concertação com os poderes políticos e 

urbanísticos locais.  

 

*  Tendo em consideração o itinerário hipotético delineado, não 

renunciamos a apresentar, um último desenvolvimento hipotético que se 

prende com o facto de as lógicas de fragmentação social e de desqualificação 

espacial gerarem efeitos nas modalidades de investimento simbólico, afectivo 

e material, quer nos espaços privados (casa), quer nos espaços semi-públicos 

(espaços imediatamente exteriores ao alojamento, isto é, escadas, entradas, 

pátios, jardins), quer ainda, nos espaços públicos (rua, estabelecimentos 
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comerciais, colectividades, equipamentos colectivos e sociais) do Bairro do 

Cerco do Porto. 

 

Em suma, e de forma esquemática, esboçamos na Figura 2.1 a forma como a 

representação no espaço social e urbano vai ser operacionalizada no contexto desta 

pesquisa. 

 

FIGURA 2.1. Representação do espaço social urbano objecto de 

práticas, representações e lógicas por parte dos actores em presença 
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3.1. Selecção do objecto de análise empírica  

 

A nossa opção em termos analíticos circunscreve-se à particularidade que o 

processo em análise assume no Vale de Campanhã e concretamente no Bairro do 

Cerco do Porto, quer pela sua actualidade, quer pela busca de uma maior delimitação 

analítica de abordagem. Nesta escolha, não podemos deixar de apresentar um 

constrangimento que se prende com uma certa definição socialmente construída do 

objecto da sociologia e que tende a encará-lo como um «problema social». Esta 

questão remete-nos, desde logo, como considera Remi Lenoir, para duas leituras da 

questão: a do campo dos problemas da “ajuda social” e da “segurança social” e das 

“soluções” para as quais são esgrimidas políticas e para o campo do chamado “direito 

social” ou do “conflito social” que se prende com as “relações entre grupos ‘sociais’, 

em particular, as relações entre patronato e ‘assalariados’, isto é, as condições de 

trabalho no âmago do que é designado por ‘mundo do trabalho’.”1 

 

Aliás, não deixa de ser importante, ainda que sem pretensões de 

exaustividade, referir a volatilidade dos problemas ditos sociais, pois essas 

representações sociais podem estar dependentes de épocas históricas, de contextos 

geográficos ou de interesses específicos de determinadas camadas populacionais.2 

Neste sentido, convém mais uma vez dizer que se tornam necessário tomar 

precauções epistemológicas, metodológicas e técnicas capazes de enfrentar essa 

mutabilidade. A breve discussão encetada anteriormente, leva-nos a considerar o 

objecto da sociologia, neste contexto, como o processo através do qual se 

desconstróiem os chamados problemas sociais, descobrindo a sua estruturação 

interna, as suas dinâmicas e manifestações.3 

 

                                                
1 Remi Lenoir, “Objecto sociológico e problema social”, in Patrick Champagne e Outros, Iniciação à 
Prática Sociológica, Petrópolis, Editorial Vozes, 1998, pp. 60-61. 
2 Tal como refere Remi Lenoir nos casos da pobreza e do racismo nos EUA: a pobreza “que, nos 
Estados Unidos, foi um grave problema ‘social’ durante os anos 30, desapareceu na década de 1940-
1950 e voltou a aparecer nos anos 80; ou ainda o caso do racismo que só se transformou em um 
‘problema social’ nos anos 60.”, Idem, Ibidem, p. 64. 
3 Idem, Ibidem, nomeadamente, pp. 75-77 e pp. 84-89. 
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Tendo em atenção as precauções anteriores, iremos tentar evidenciar, através 

de alguns dados, os critérios que presidiram à escolha do Bairro do Cerco do Porto 

dentro do conjunto geral dos bairros que se integram na zona de intervenção URBAN 

- Vale de Campanhã4. Assim, e como primeiro critério de escolha, podemos dizer que 

o Bairro do Cerco do Porto apresenta uma maior densidade ao nível do edificado 

(37,1%) e da população aí residente (38,0%), comparativamente à situação 

observada nos restantes bairros do Vale de Campanhã. 

 

QUADRO 3.1. Distribuição dos fogos e da população residente por bairros 

camarários, integrados na zona de intervenção URBAN - Vale de Campanhã 

em 1994 

 

Designação n.º fogos 
n.º fogos 

(%) 

n.º 

residentes 

residentes 

(%) 

Bairro do Cerco 903 37,1 3610 38,0 
Bairro do Falcão 396 16,3 1493 15,7 
Bairro do Freixo 27 1,1 - - 
Bairro do 
Lagarteiro 

441 18,1 2071 21,8 

Bairro de S. Roque 
da Lameira 

445 18,3 1505 15,8 

Bairro de S. 
Vicente de Paulo 

219 9,1 833 8,8 

Total 2431 100,0 9512 100,0 

Fonte: Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção Civil, 
Intervenção URBAN - Vale de Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994. 

 

Estas características deixam antever desde já a pertinência analítica do locus 

de análise. Contudo, a escolha foi fundamentada em razões de outra ordem e que se 

prendem com o objecto de estudo e com os objectivos subjacentes a esta análise.5 

De facto, o Bairro do Cerco do Porto acumula um conjunto de potencialidades 

                                                
4 Convém referir que esta escolha foi fundamentada tendo na base a recolha de informação proveniente 
de entrevistas exploratórias realizadas junto da assistente social da Junta de Freguesia de Campanhã, 
de técnicos dos Serviços de Habitação e Acção Social da Câmara Municipal do Porto e de técnicos do 
Gabinete de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal do Porto (1994), de entrevistas realizadas 
aos actores políticos autárquicos, Cf. Anexo 2, (1994 e 1995) e de informações recolhidas em alguns 
documentos, dentre os quais, referimos, Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social 
e Protecção Civil, Intervenção URBAN-Vale de Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994, 
Câmara Municipal do Porto, Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-Casablanca-Porto - Terceiro 
Seminário Técnico Internacional, Casablanca, Câmara Municipal do Porto, 1993 e Câmara Municipal do 
Porto/Gabinete de Planeamento Urbanístico, Plano Estratégico do Vale de Campanhã, Porto, Câmara 
Municipal do Porto e Gabinete de Planeamento Urbanístico, 1993. 
5 Dentro da linha de alguns estudos desenvolvidos em Portugal, dos quais, salientamos, Isabel Guerra e 
Walter Rodrigues, “Impacto social da operação integrada de desenvolvimento da Península de Setúbal - 
1988 a 1992”, in Sociologia - Problemas e Práticas, n.º 22, 1996, pp. 109-135. 
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analíticas que passamos a assinalar: é um local marcado por uma forte legibilidade 

social tanto interna como externa à zona, sendo lido pelo imaginário colectivo como 

local de concentração de problemas ditos sociais, sendo um desafio a sua 

desmontagem para a análise sociológica.  

 

De realçar que é uma evidência neste bairro, a centralidade da função 

habitar, o que possibilita de certo modo uma maior eficácia analítica. Sendo a 

habitação uma das manifestações ou "marcas significativas" da ocupação social no 

espaço, torna-se possível encarar o espaço habitado como local por excelência de 

reconstrução social. Nesta linha de justificações, poderemos também considerar que a 

habitação é o retrato mais visível de uma determinada condição social, pois, é um 

bem de consumo, estando como tal relacionada com o nível de rendimentos 

possuídos, atestando espacialmente a materialização das diferentes condições sociais 

e económicas. Tal pressuposto não descura também a importância analítica das 

mudanças que a habitação tem sofrido tornando-se cada vez mais estandardizada e 

fragmentada e diferentemente representada socialmente.  

 

Por outro lado, este Bairro demonstra uma maximização dos efeitos das 

políticas sociais e intervenções sócio-urbanísticas na cidade do Porto, tendo em linha 

de conta que o impacto visual do Bairro reflecte de forma clara a lógica de desenho 

urbanístico dos anos 50 e 60, profundamente arreigada nos princípios da Carta de 

Atenas6 que seriam os da racionalidade, da sensibilidade e da tecnologia. Dadas as 

suas dimensões enquanto aglomerado habitacional no quadro da cidade do Porto, é 

possível dizer que esse conjunto possui hoje uma legibilidade urbana espartilhada 

pela existência de espaços públicos mal definidos e mal tratados, apresentando claros 

sinais de intervenções dos moradores na apropriação do alojamento através da 

colocação de marquises. 

                                                
6 Câmara Municipal do Porto, Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-Casablanca-Porto - 
Terceiro Seminário Técnico Internacional, Casablanca, Câmara Municipal do Porto, 1993. 
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MAPA 3.1. N.º de fogos dos bairros de habitação social/camarária na freguesia 

de Campanhã, concelho do Porto, em 1994 
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Concomitantemente, o Bairro testemunha também e no momento presente, 

uma optimização dos efeitos das políticas sociais e intervenções sócio-urbanísticas, 

por proximidade e arrastamento, no quadro das intervenções do Plano Estratégico do 

Vale de Campanhã e da aplicabilidade da Iniciativa URBAN, sendo assumido, no 

quadro deste Programa, como um dos três bairros prioritários de intervenção, 

juntamente com o Bairro de S. Roque da Lameira e o Bairro do Lagarteiro. 

 

O Bairro configura-se como uma zona de forte visibilidade de problemas 

sociais tais como a concentração de comportamentos desviantes ligados ao consumo 

e tráfico de droga, a desintegração da população residente activa face ao mercado de 

trabalho, a sobre ocupação dos alojamentos e a degradação arquitectónica e 

ambiental. Funciona no mapeamento mental da cidade como um espaço «acossado», 

«desviante» e de «perigo».  
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3.2. Estratégia metodológica e recursos técnicos 

mobilizados 

 

Neste Estudo, utilizamos simultaneamente e de forma articulada 

procedimentos de investigação qualitativa e intensiva por um lado, e por outro, 

procedimentos de análise extensiva e quantitativa, apostando assim na mobilização de 

um pluralismo técnico-metodológico no sentido de rentabilizar o máximo de 

informações disponíveis que pudessem dar corpo ao modelo de análise enunciado.7 

 

Esta análise aproxima-se do que tradicionalmente é designado pela 

metodologia em ciências sociais de estratégias de investigação extensivas-

quantitativas, em que o inquérito é a “modalidade mais comum de procedimento 

observacional”8, embora articulada com a estratégia de tipo intensivo-qualitativo, em 

que se toma como contexto de análise uma unidade social singular - o Bairro. É 

importante realçar que a mobilização deste tipo de estratégia teve uma incidência 

limitada, pois não se esgotaram todas as potencialidades proporcionadas pelo seu 

uso, não obstante também se ter accionado o procedimento de observação directa, o 

que permitiu um contacto informal e continuado com os actores institucionais, assim 

como com os residentes neste locus de análise. Tal como salienta P. Champagne 

“uma pesquisa sociológica nunca se reduz a mera aplicação de um questionário de 

opinião, mas mobiliza sempre uma bateria, mais ou menos ampla, de técnicas de 

pesquisa.”9 

 

Neste contexto e tendo como objectivo obter informação variada e exaustiva 

tornou-se indispensável accionar um processo interactivo em que se fez recurso a 

uma variedade de técnicas de recolha de dados. Assim sendo, o acercamento à 

                                                
7 Cf. Jacqueline Lorthiois, Le Diagnostic Local des Ressources - Aide à la Decision, Paris, Editions W., 
1996.  
8 A. Firmino da Costa, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural, Oeiras, Celta Ed., 
1999, p. 9. 
9 Patrick Champagne, “A ruptura com as pré-construções espontâneas ou eruditas”, in Patrick 
Champagne e Outros, Iniciação à Prática Sociológica, Petrópolis, Editorial Vozes, 1998, p. 226. 
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realidade com o intuito de a reconstruir foi proporcionado por via da operacionalização 

de técnicas tão diversas como a entrevista, o inquérito por questionário e a análise 

documental. A conciliação deste conjunto de técnicas possibilitou processos de 

triangulação10 entre diferentes níveis de informação, cruzando-se assim, uma 

variedade de informação sobre a mesma realidade, sendo então possível estabelecer 

comparações entre as informações recolhidas. 

 

Atendendo à sequência lógica de utilização dos vários recursos técnicos, 

numa primeira fase, que podemos por designar como uma fase qualitativa, realizamos 

um conjunto de entrevistas de carácter semi-estruturado e com finalidades de índole 

exploratória aos actores políticos locais, aos actores institucionais/serviços locais, aos 

actores associativos com intervenção na freguesia e no Bairro e a alguns moradores 

do Bairro.11 A informação recolhida destinou-se a contextualizar o espaço social e 

geográfico em análise e ajudou a interpretar os resultados do inquérito por 

questionário, assumindo que “os dados têm que ser sempre interpretados e 

integrados em uma problemática científica e nunca poderão falar por si mesmos.”12 

 

QUADRO 3.2. Actores entrevistados segundo a tipologia de actores-tipo 

definida 

 

Actores-tipo n.º de entrevistados 

Actores políticos autárquicos 3 

Actores associativos locais 6 

Actores institucionais/serviços locais 6 

Actores sociais (moradores) 8 

Total 23 

 

Este procedimento técnico teve por função “revelar luz sobre certos aspectos 

do fenómeno estudado, nos quais o investigador não teria espontaneamente pensado 

por si mesmo, e assim, completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas 

                                                
10 Delio Del Rincón Igea e Outros, Tecnicas de Investigacion en Ciencias Sociales, Madrid, Dykinson, 
1995, p. 359. 
11 Cf. Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 e Anexo 4 deste trabalho, onde se encontram os Guiões de Entrevista, 
as dimensões de análise e as codificações introduzidas face aos referidos actores. 
12 Patrick Champagne, Op. Cit, p. 227. 
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leituras.”13 Enquanto procedimento que se enquadra na observação indirecta, a 

entrevista é um meio privilegiado para apreender dados de índole subjectiva, 

designadamente ideias, crenças, atitudes, sentimentos, etc., proporcionando 

informação com algum nível de profundidade. A realização das entrevistas permitiu-

nos aceder aos universos de significação dos actores a fim de apreender as suas 

representações, conhecimentos e vivências sobre o Bairro. Este nível de informação 

permitiu explorar domínios14 que se afiguraram de elevada pertinência para a 

construção do inquérito por questionário.  

 

Ainda nesta fase, recorreu-se, a título complementar, à análise documental de 

dados secundários, tendo-se explorado basicamente 4 tipos de fontes de informação: 

dados estatísticos produzidos quer pelo Instituto Nacional de Estatística15, quer pela 

Câmara Municipal do Porto16, quer pela Fundação do Vale de Campanhã17; 

documentos oficiais públicos, nomeadamente documentos de estratégia política e de 

planeamento territorial18; c) imprensa19; e livros e revistas de ordem geral e 

especializada. 

 

A utilização desta técnica procurou “dar forma conveniente e representar de 

outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O 

propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do 

                                                                                                                                          
 
13 Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt, Manual de Investigação em Ciências Sociais, Lisboa, 
Gradiva, 1992, p. 67. 
14 A este propósito e para uma análise mais pormenorizada às dimensões de análise patentes na 
operacionalização das entrevistas , vejam-se os referidos Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 e Anexo 4. 
15 INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População , 1981 e 1991. Para mais detalhe ver Anexo 6. 
16 INE, Mini-censos ao Concelho do Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1997; Câmara Municipal 
do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção Civil, Intervenção URBAN-Vale de Campanhã, 
Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994. Para mais detalhe ver Anexo 6. 
17 Fundação Para o Desenvolvimento Do Vale De Campanhã, Inquérito aos Bairros Sociais do Vale de 
Campanhã, 1997. Para mais detalhe ver Anexo 6. 
18 Partido Socialista, Porto - Pensar a Cidade. Candidatura de Fernando Gomes à Câmara Municipal do 
Porto, Porto, Partido Socialista, 1993; Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e 
Protecção Civil, Intervenção URBAN-Vale de Campanhã, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1994; 
Câmara Municipal do Porto, Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-Casablanca-Porto - Terceiro 
Seminário Técnico Internacional, Casablanca, Câmara Municipal do Porto, 1993; Câmara Municipal do 
Porto/Gabinete de Planeamento Urbanístico, Plano Estratégico do Vale de Campanhã, Porto, Câmara 
Municipal do Porto e Gabinete de Planeamento Urbanístico, 1993; Centro de Estudos e Desenvolvimento 
Regional e Urbano, Estudo de Avaliação Intercalar do Programa de Iniciativa Comunitária URBAN, 
Lisboa, Direcção Geral do Desenvolvimento Regional, 1998. Para mais detalhe ver Anexo 6. 
19 Artigos retirados de dois jornais diários, Público e Jornal de Notícias, entre 1994 e 2000. Para mais 
detalhe ver Anexo 6. 
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acesso ao observador, de tal forma que esta obtenha o máximo de informação 

(aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo).”20 

Relembre-se que os principais fundadores da disciplina sociológica utilizaram já a 

análise documental como ferramenta de investigação, Marx utilizou no seu tempo as 

estatísticas do Governo e documentos administrativos, Durkheim na primeiro estudo 

empírico em sociologia recorreu às estatísticas oficiais e informações não publicadas 

sobre suicídios e arquivadas pelo Ministério da Justiça e Weber usou essencialmente 

nas suas análises estudos documentais.21 O uso desta técnica foi fundamental para 

reconstruir acontecimentos, contrastar e validar informação recolhida por via de outros 

instrumentos técnicos, e para formular as hipóteses estruturadoras da pesquisa. 

 

Nesta pesquisa, o inquérito por questionário foi assumido como técnica 

central de análise. Esta opção justifica-se antes de mais, porque a nosso ver se trata 

de uma técnica que se adequa bem à recolha de opiniões, atitudes, crenças, 

experiências e comportamentos que para serem conhecidos torna-se indispensável 

colocar questões aos sujeitos. Esta técnica possibilita a compreensão de fenómenos, 

através da análise das atitudes, opiniões, preferências e representações que como 

dizem R. Ghiglione e B. Matalon22 só são acessíveis de uma forma prática pela 

linguagem, e que só raramente se exprimem de forma espontânea. É um instrumento 

de carácter estandardizado, que permite obter informações sobre um amplo leque de 

questões relativas a um problema bem definido, permitindo, ainda, estabelecer 

comparações entre os respondentes. O inquérito por questionário foi realizado no 

Bairro do Cerco do Porto, nomeadamente a 136 indivíduos que se assumiram como 

representantes de grupos domésticos aí residentes. O objectivo primordial deste 

instrumento prendeu-se com a recolha de informação sobre o posicionamento dos 

habitantes no espaço Bairro quanto à sua condição e vivência de moradores neste 

espaço específico e numa zona peculiar da cidade. De referir que os objectivos 

subjacentes à operacionalização deste recurso técnico passam em grande medida 

pela compreensão de processos e acções sociais. 

 

                                                
20 Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, Lisboa, Ed. 70, 1979, pp. 45-46. 
21 MacDdonald e Tipton, citados in Miguel S. Valles, Técnicas Qualitativas de Investigación Social, 
Madrid, Editorial Síntesis, 1999, p. 110. 
22 Rodolphe Ghiglione e Benjamin Matalon, O Inquérito: teoria e prática, Oeiras, Celta Editora, 1992, pp. 
13-14. 
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Sendo a metodologia uma forma de organização de um trabalho de recolha 

de informação em estreita relação com os objectivos do trabalho de investigação e 

com o modelo analítico que lhe subjaz, não se acantonando a instrumentos (técnicas) 

de recolha de informação, iremos de seguida especificar as diferentes dimensões de 

análise que estiveram na base da construção do instrumento técnico que nesta 

pesquisa foi elegido como técnica principal de recolha de informação.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Ver no Anexo 5 o layout do Questionário aplicado. 



QUADRO 3.3. Dimensões de análise do Inquérito às Vivências e Práticas de 

Sociabilidade no Bairro do Cerco do Porto 
EIXOS CENTRAIS DE 

ANÁLISE 

 

VARIÁVEIS DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 

1. Caracterização 

sócio-económica do 

grupo doméstico 

 

 Sexo 

 Idade 

 estado civil 

 naturalidade 

 nível de ensino frequentado/ a 
frequentar 

 meios de vida 
 
 
 

 rendimentos 
 

 dimensão do grupo doméstico 
 

 composição do grupo 
doméstico 

 

 aspirações escolares  
 
 
 

 situação ocupacional 
 
 
 
 
 

 aspirações profissionais 
 

 mobilidade social e trajectórias 
intergeracionais 

 
 

 casado, solteiro, união de facto 

 concelhos do país 

 ano de escolaridade 

 trabalho, a cargo da família, pensão de reforma, 
rendimentos, subsídio de desemprego, assistência 
social, abono de família; 

 rendimento médio mensal dos diferentes elementos 
do grupo doméstico; existência de dívidas no grupo 
doméstico; 

 número de membros da família que habitam a casa; 
 
 

 idade do terminus da escolaridade, nível de 
ensino/formação profissional desejado, razões pelas 
quais não tem esse nível de escolaridade; 

 profissão principal, profissão secundária, condição 
perante o trabalho, situação na profissão, posição 
hierárquica na profissão principal, contrato de 
trabalho, local de trabalho da profissão principal; 

 

 profissão desejada, razões pelas quais não tem 
essa profissão; 

 local de nascimento do pai do inquirido, profissão 
principal do pai do inquirido, grau de escolaridade 
do pai do inquirido; 

2. A casa: vínculos e 

estruturação do 

espaço 

 vínculo legal/jurídico face à 
casa 

 meios de obtenção da casa 
actual 

 descrição física da casa 

 prestação/renda mensal para a 
casa 

 anos de permanência na casa 

 adquirida, arrendada, subarrendada; 

 atribuição camarária, herança familiar; 

 número de divisões, tipologia da casa; 

3. A casa: 

representações, 

expectativas e 

vivências 

 estado de conservação da casa 
 

 gosto pela casa 
 
 
 
 
 
 
 

 uso quotidiano da casa 

 apreciação geral: bom, médio, medíocre, mau; 

 divisões preferidas, obras de remodelação/arranjo, 
investimentos económicos nessas alterações, 
comparação entre a casa actual e a anterior, 
comparação da casa actual com as casas de outros 
Bairros camarários, existência ou não de reuniões 
de moradores, etc.; 

 ocupação da casa durante o dia e em termos de 
dias da semana; 

4. Referências e 

representações acerca 

do anterior local de 

residência 

 local de residência anterior à 
vinda para o Bairro 

 
 
 
 
 

 tipo de habitação ocupada 
anteriormente à vinda para o 
Bairro 

 por freguesias da cidade (Vitória, Sé, Miragaia, S. 
Nicolau, Sto. Ildefonso, Bonfim, Massarelos, 
Cedofeita, Campanhã, Paranhos, Ramalde, Lordelo 
do Ouro, Foz do Douro, Nevogilde, Aldoar), outras 
freguesias da AMP, outras freguesias da Região 
Norte, outras freguesias do país; 

 casa rural, vivenda isolada, prédio, casa pré-
fabricada, casa abarracada, prédio de habitação 
social, “ilha”, quarto alugado, etc.; 

Continua 
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QUADRO 3.3. Dimensões de análise do Inquérito às Vivências e Práticas de 

Sociabilidade no Bairro do Cerco do Porto (cont.) 
EIXOS CENTRAIS DE 

ANÁLISE 

VARIÁVEIS DIMENSÕES DE ANÁLISE 

5. O Bairro como 
unidade de pertença e 
de referência 

 razões pelas quais veio para o 
Bairro 

 
 
 
 
 

 desejo de permanência dos filhos 
no Bairro 

 
 
 
 
 

 desejo de não permanência dos 
filhos no Bairro 

 
 

 gosto pelo Bairro 
 
 

 (des)gosto pelo Bairro 
 
 
 

 razões de permanência no Bairro 
 
 
 

 existência no Bairro de famílias 
aparentadas 

 posicionamento face a alguns eixos 
estruturantes do Bairro 

 
 
 
 
 

 sentimento de pertença face ao 
Bairro 

 política de realojamento da Câmara Municipal, 
más condições de habitabilidade, transferência de 
outros Bairros camarários, melhor alternativa 
habitacional, acessibilidade económica, ligações 
familiares, etc.; 

 questões de afectividade e de proximidade, 
acessibilidade económica, sentimento de pertença 
à casa e ao Bairro, rotina e hábito, garantia e 
segurança no acesso à habitação, crença numa 
melhoria das condições de vida no actual Bairro, 
etc.; 

 “ambiente social” dos bairros camarários, 
questões higiénicas e sanitárias, condições de 
habitabilidade em geral, vinculação jurídica, etc.; 

 por habituação, por gosto pela casa e pelo Bairro, 
relações de amizade e de vizinhança, posse de 
uma casa, etc.; 

 mau “ambiente” social, inexistência de relações 
de vizinhança, inadaptabilidade à “vida em 
Bairros”, etc.; 

 as casas são baratas, habituação, presença de 
familiares e/ou amigos, é difícil arranjar outra casa 
que se possa pagar, sente-se bem no Bairro, não 
mudar os filhos das escolas, etc.; 

 
 
 

 relações entre vizinhos, festas e convívio no 
Bairro, aspecto geral do bairro (limpeza, jardins, 
pinturas), conservação dos prédios (degradação 
das paredes, dos pavimentos, das canalizações), 
actividades de apoio à juventude, actividades das 
colectividades, infra-estruturas de apoio ao bairro 
(escolas, posto médico, transportes públicos), 
situação económica dos moradores, união dos 
moradores, etc.; 

 não pertence ao Bairro, pertence ao Bairro mas 
não atribui importância a isso, pertence ao Bairro 
e isso é importante, pertence ao Bairro e isso é 
fundamental; 

6. O Bairro como 
espaço de intervenção 

 atribuição de responsabilidade pela 
existência de problemas no Bairro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 atribuição de responsabilidade na 
resolução dos problemas do Bairro 

 “ambiente” social em geral e relações de 
vizinhança, consumo e tráfico de droga, prática de 
prostituição, existência de violência e de roubos, 
inexistência de hábitos de higiene e de limpeza, 
inexistência de equipamentos de apoio social, 
existência de situações de miséria e de pobreza, 
pagamento de prestações mensais muito 
elevadas, inexistência de policiamento e de 
fiscalização do Bairro, degradação física do 
Bairro, etc.; 

 

 ajudam as pessoas a resolver problemas e 
carências económicas, fomentam convívio e inter-
ajuda entre as pessoas, ajudam a criar uma boa 
imagem do Bairro; 

 

 Junta de Freguesia, moradores do Bairro, 
pessoas exteriores ao Bairro, Câmara Municipal, 
Governo Central, traficantes de droga, etc.; 

 habitantes do Bairro, Junta de Freguesia, Câmara 
Municipal, Governo, “ricos”, etc.; 

Continua 
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QUADRO 3.3. Dimensões de análise do Inquérito às Vivências e Práticas de 

Sociabilidade no Bairro do Cerco do Porto (cont.) 
EIXOS CENTRAIS 

DE ANÁLISE 

 

VARIÁVEIS DIMENSÕES DE ANÁLISE 

7. Representações e 
práticas de 
sociabilidade 

 relações de sociabilidade 
preferenciais 

 relações de sociabilidade 
preferenciais dentro do Bairro 

 
 
 

 problemas ou aborrecimentos no 
quotidiano da vivência no Bairro 

 locais de usufruto dos tempos 
livres 

 locais preferenciais de compras 
 

 opinião sobre os moradores dos 
bairros camarários em geral 

 pessoas do Bairro, pessoas de fora do Bairro, pessoas de 
dentro e fora do Bairro; 

 familiares que moram no Bairro, com pessoas que moravam 
no mesmo sítio antes de virem para o Bairro, com amigos 
feitos no Bairro, com pessoas que se mostram simpáticas, 
com pessoas educadas e respeitadoras, com quase ninguém, 
com os vizinhos mais próximos, etc.; 

 mau comportamento da vizinhança, assaltos ou roubos, 
ofensas físicas, brincadeiras das crianças, arranjo da casa ou 
da entrada, forma como se veste, intrigas e coscuvilhice, etc.; 

 no bairro, fora do Bairro dentro e fora do Bairro; 

 no bairro, fora do Bairro dentro e fora do Bairro; 

 as pessoas dos bairros camarários acomodam-se a essa 
situação e não procuram mudar de vida, as pessoas que 
moram nos bairros camarários são postas de lado pelas 
outras, as pessoas que moram nos bairros camarários 
gostariam de mudar de vida mas não conseguem, as pessoas 
dos bairros camarários são prejudicadas pelo poder, as 
pessoas que habitam os bairros camarários deveriam ser 
tratadas de forma preferencial, as pessoas dos bairros 
camarários são manobradas pela Câmara, etc.; 

8. Posicionamento da 
Bairro face a outros 
bairros e face à 
cidade em geral 

 hierarquização do Bairro em termos 
de “ambiente social” face a outros 
bairros camarários do Vale de 
Campanhã 

 

 posicionamento do Bairro dentro 
da cidade 

 a residência no Bairro enquanto 
factor de distinção social 

 Bairro do Cerco do Porto, Bairro S. João de Deus, Bairro do 
Lagarteiro, Bairro de S. Roque da Lameira, Bairro de 
Contumil, Bairro do Falcão, etc.; 

 
 

 distingue-o muito das outras pessoas da cidade, distingue-o 
bastante das outras pessoas da cidade, distingue-o pouco 
das outras pessoas da cidade, não o distingue nada face às 
outras pessoas da cidade; 

9. Imagem exterior do 
Bairro 

 representação exterior do Bairro 
 
 
 

 evolução da imagem pública do 
Bairro 

 medo do Bairro, má imagem do Bairro sem qualquer razão, 
má opinião do Bairro e alguns moradores dão razão para isso, 
má opinião do Bairro apesar de muitos moradores se 
comportarem como em qualquer outro sítio, boa opinião sobre 
o Bairro, etc.; 

 decaiu significativamente, decaiu moderadamente, manteve-
se, melhorou moderadamente, melhorou significativamente; 

10. Perspectiva 
acerca das mudanças 
na zona envolvente 
ao Bairro e das 
intervenções 
previstas no âmbito 
do Programa URBAN 

 factores relevantes para a alteração 
do Bairro 

 
 

 Conhecimento do Programa 
URBAN 

 Meio de obtenção de informações 
acerca desse Programa 

 

 Conhecimentos específicos acerca 
do programa URBAN 

 

 Importância do Programa URBAN 
na melhoria das condições do 
Bairro 

 construção de infra-estruturas viárias, construção da ponte do 
Freixo, demolição do Bairro da Mitra, recuperação das 
fachadas dos blocos do Bairro, construção do Parque Lúdico-
Tecnológico, constituição de novas associações; 

 

 Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Associações do 
Bairro, jornais, t.v., rádio, amigos/vizinhos, etc.; 

 investimentos no Vale de Campanhã/Bairro, fomento de 
actividades desportivas, construção/melhoria das casas, 
construção de centros para idosos, construção de um parque 
verde, construção de um parque industrial, etc.; 

 



Na fixação da dimensão de amostra, seguimos de perto a tabela de 

determinação de uma amostra para populações finitas de Arkin y Colton24, e para 

populações com 1000 indivíduos, a amostra deverá ser composta por um número 

mínimo de casos, que se situa nos 91 casos, para intervalos de confiança na ordem 

dos 95,5% e com uma margem de erro que ronda os 10,0%. 

 

Quanto aos processos de amostragem utilizados, recorremos a processos de 

amostragem não probabilísticos, mais concretamente à amostragem intencional ou de 

conveniência. Como bem refere Robert C. Burguess esta modalidade de amostragem 

implica “a escolha de acções, acontecimentos e pessoas. Na amostragem intencional 

os informantes podem ser seleccionados para o estudo de acordo com um certo 

número de critérios estabelecidos pelo investigador, tais como o seu estatuto (idade, 

sexo e ocupação) ou experiência prévia que lhes confere um nível especial de 

conhecimentos”25. Parece-nos relevante referir que não possuíamos qualquer 

listagem pré-elaborada acerca dos residentes no Bairro, nem se conhecia um número 

mínimo de características do universo, não sendo assim possível formar estratos ou 

eventualmente quotas em conformidade com determinadas distribuições previamente 

conhecidas. As únicas informações que tínhamos à nossa disposição consistiam no 

número total de fogos e de indivíduos. Sabíamos, assim, que o Bairro era composto 

por 34 blocos, cada um tinha 903 fogos, residindo nesse espaço aproximadamente 

3.610 indivíduos. 

 

O processo de escolha dos inquiridos não foi deixado inteiramente ao livre-

arbítrio dos entrevistadores.26 Fixou-se um número mínimo de inquéritos a realizar por 

cada entrevistador, e um itinerário pré-definido acerca dos locais de realização do 

inquérito. Desta forma, acometeu-se a um conjunto de 4 entrevistadores cerca de 36 

inquéritos, recobrindo-se a totalidade dos blocos habitacionais, escolhendo-se em 

cada um deles 4 fogos, tendo sido entrevistados os membros dos grupos domésticos 

que se assumiram como representantes desse grupo, com idades superiores a 18 

anos. Os inquéritos foram aplicados entre Junho e Julho de 1996, quer durante o dia, 

                                                
24 Arkin y Colton citados in R. Sierra Bravo, Técnicas de Investigación Social. Teoria y Ejercicios, Madrid, 
Ed. Paraninfo, 1995, p. 234.  
25 Robert G. Burguess, A Pesquisa de Terreno - Uma Introdução, Oeiras, Celta Editora, 1997, p. 59. 
26 Na aplicação do questionário contamos com a colaboração de mais três entrevistadores, estudantes 
da Licenciatura de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Helena Oliveira, Fátima 
Neves e Luciana Matiz. 
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quer à noite e decorreram no domicílio do inquirido. Desta forma, obtiveram-se dados 

de caracterização acerca de todos os elementos do grupo doméstico, tendo-se optado 

para efeitos analíticos, por uma selecção de cinco elementos do grupo doméstico, 

procurando, assim, obter uma maior eficácia temporal e analítica de abordagem. 

 

QUADRO 3.4. N.º de pessoas abrangidas pelo Inquérito 

 

Pessoas abrangidas 

pelo estudo 

n.º de 

inquiridos 

Percentagem relativa 

ao total (n= 509) 

Percentagem de casos 

em relação ao total de 

inquéritos (n= 136) 

Inquiridos 136 26,7 100,0 

Cônjuge/companheiro 93 18,3 68,4 

Membro I 116 22,9 85,3 

Membro II 96 18,9 70,6 

Membro III 68 13,4 50,0 

Total 509 100,0 - 

 

No que concerne às técnicas de análise dos dados, as entrevistas foram 

numa primeira fase, transcritas na sua integralidade, e posteriormente esse material 

foi sujeito a uma análise de conteúdo temática porque “rápida e eficaz na condição de 

se aplicar a discursos directos.”27 A construção das categorias foi fundamentada nas 

áreas temáticas que estruturavam o guião da entrevista. De assinalar que o “uso 

destas técnicas pode representar uma ajuda fundamental na fase de interpretação dos 

dados, e permite com frequência gerar evidências decisivas para as inferências 

teóricas que são o propósito e o objectivo fundamental da investigação.”28 

 

Na análise dos dados obtidos por via da utilização do inquérito por 

questionário, recorremos essencialmente à estatística descritiva, o que proporciona de 

imediato uma visão geral dos resultados apurados e resume as informações 

recolhidas.29 A partir das percentagens e das medidas de tendência central como o 

                                                
27 Laurence Bardin, Op. Cit., p. 153. 
28 Pablo Navarro e Capitolino Díaz, “Análisis de contenido”, in Juan Manuel Delgado e Juan Gutiérrez 
(eds.), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, Madrid, Ed. Síntesis, 
1994, p. 195. 

 
29 Refira-se que no nosso caso, dada a tipologia de variáveis e o nível de medida adoptado, não nos foi 
possível aplicar uma análise multivariada. 
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valor médio, a moda e a mediana foi possível estabelecer algumas comparações. A 

construção de tabelas simples e de contingência permitiu comparar os 

comportamentos e opiniões dos respondentes, podendo-se desta forma constatar a 

existência de relações quantificadas entre variáveis. Para o tratamento de dados foi 

utilizado o package estatístico, SPSS. 



 

 

CAPÍTULO 4 

 

BREVE HISTÓRIA DO ALOJAMENTO 

SOCIAL NA CIDADE DO PORTO (de meados 

do séc. XIX até meados de 1960) 

 

 

 

 

“Recordar é construir e como assinalou Max 
Weber, nada nos livra da necessidade de 
eleger: eleger entre as múltiplas épocas, 
entre os sujeitos desiguais e contrapostos. 
(…) Há memórias triunfantes, privilegiadas, 
que se instalam insolentemente sobre a 
memória alheia. Mas também há memórias 
repelidas, humilhadas, escondidas. A 
memória varia de época para época e de 
grupo para grupo. É selectiva e excluidora. 
Por vezes, mas só por vezes, alcança a 
categoria de explícita como resultado de uma 
negociação em que os ‘recordadores’ com 
maior capacidade de domínio a impõem 
sobre os outros. Como contraponto a esta 
memória postiça, obedecida mas não 
sentida, surgem as memórias secretas ou 
invisíveis, e as memórias sonhadas.” 
 
Maria-Angéls Durán, La Ciudad Compartida. 

Conocimiento, Afecto y Uso 

 



 

 110 

Neste Capítulo, iremos dar particular relevância a alguns marcos históricos da 

urbanização portuense desde meados do século XIX até à época de construção do 

Bairro camarário do Cerco do Porto, no sentido de demonstrar a importância 

correlacionada de dois fenómenos sociais. Por um lado, tentaremos demonstrar a 

importância do processo de industrialização na estruturação do espaço urbano 

portuense e por outro, a saliência da questão habitacional com a face mais visível do 

processo de urbanização e industrialização da cidade do Porto. Estes dois aspectos 

intimamente interrelacionados afiguraram-se, no quadro da nossa pesquisa, como 

fundamentais para uma maior compreensão do nosso objecto de estudo como 

espelho de uma diacronia e que parte de um todo que é uma estrutura urbana que 

exprime a existência de clivagens sociais e ao mesmo tempo, o dinamismo social 

inerente a cada sociedade e a cada época. 

 

Ao analisarmos deste modo a questão, situamo-nos dentro do entendimento 

de que a habitação é um «problema de cidade» na medida em que grande parte dos 

habitantes dela não têm capacidade de acesso à propriedade residencial, mas 

simultaneamente, é também um «problema urbano», pois remete-nos para o historial 

do processo de urbanização.1 Em termos de opção de abordagem, iremos optar por 

uma breve incursão histórica, assumindo claramente a sua importância só em termos 

de enquadramento analítico. 

 

Considerando a industrialização como factor determinante no processo de 

urbanização portuense, teremos sempre que salientar que esse determinismo não é 

exclusivo, pois que, a cidade como fenómeno social, cultural, económico e político é 

anterior à indústria. A assunção que tomamos aqui pende-se directamente com o 

facto de a industrialização ter amplificado, ou transmutado mesmo, o processo de 

urbanização, dando-lhe novas facetas, novas formas e novos conteúdos.2 

 

Admitimos, neste ponto, que a industrialização no século XIX foi um factor 

fundamental no processo de urbanização. Sendo preciso lembrar a este propósito que 

essa determinação se prende sobretudo com o urbano e não com a cidade, porque 

esta, enquanto fenómeno social, precede a industrialização. Neste âmbito, podemos 

                                                                 

1 Seguimos a conceptualização feita a este respeito por Luís V. Baptista, Cidade e Habitação Social. O 
Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 7. 
2 Tal como já tínhamos observado noutra situação; Vd., Paula Guerra, “Tecido urbano actual: 
continuidade ou descontinuidade?”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, I Série, vol. II, 1992, pp. 145-175. 
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mesmo dizer com Henri Lefevbre que “a industrialização caracteriza a sociedade 

moderna. (...) A industrialização fornece o ponto de partida de reflexão sobre o nosso 

tempo”, pela sua centralidade na mudança dos quotidianos e das simbologias, mas a 

cidade “(...) pré-existe à industrialização” já que “ as criações urbanas mais eminentes, 

as obras mais belas da vida urbana datam de épocas anteriores à industrialização.”3 

Actualmente, a cidade não corresponde à industrialização, na medida em que esta 

está fora do seu perímetro, o que não implica que a multiformidade urbana vivida na 

sociedade actual não dependa daquela e das suas sucessivas inscrições espaciais.  

 

Em meados do século XIX, a cidade do Porto conheceu de forma 

contundente uma grande eclosão de desenvolvimento industrial. Essa situação levou 

a um crescente aumento do êxodo rural para dentro da malha urbana portuense e a 

consequente construção de alojamentos capazes de albergar toda essa população, 

como é bem atestado por François Guichard: “à volta da Baixa estende-se uma 

auréola de novas construções principalmente destinadas ao alojamento dos «recém-

chegados» e que tomam a forma de pequenos edifícios, de «barracas» e sobretudo 

de «ilhas».”4 

 

A industrialização reconfigura assim, o espaço urbano portuense, dando-lhe 

novas formas de povoamento e de ocupação do espaço5, bem como, novos modos de 

vida urbanos ou, por outras palavras, novas formas de viver da e na cidade: A partir 

de meados do século XIX, a cidade tradicionalmente comercial passa a sofrer um 

rápido processo de industrialização. “A partir de 1875, o número de fábricas 

multiplicou-se a um tal ponto que Oliveira Martins a qualificou então como «cidade 

fabril», referindo, em 1888, que a população operária do Porto representava «meia 

cidade». Como consequência destes fenómenos demográficos e económicos, o tecido 

urbano do Porto expandiu-se e desintegrou-se: “surgiram as ilhas, onde se 

acumularam penosamente as gentes humildes e os operários. No fim do século, o 

Porto tinha 1048 «ilhas», contendo 11 129 habitações, nas quais viviam cerca de 50 

000 pessoas.” 6 

                                                                                                                                                                                                                               

 
3 Henri Lefevbre, Le Droit à la Ville, Paris, Éd. Anthropos, 1968 e 1972, p. 11. 
4 François Guichard, “L’Evolution Recent de Porto”,in Actes du Colloque Interne du GIS, Paris, CNRS, 
1982, p. 15. 
5 Dessas novas formas nos dá conta Alberto Pimentel na sua obra O Porto Ha Trinta Anos, Porto, 
Livraria Universal, 1893. 
6 Partido Socialista, Porto, Pensar a Cidade - Candidatura de Fernando Gomes à Câmara Municipal do 
Porto, Porto, Partido Socialista, 1993, p. 11. Em 1851, podemos dizer com Manuel C. Teixeira que 
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Na cidade do Porto industrializada, as desiguais capacidades e formas de 

apropriação do espaço vivenciado e habitacional acentuam-se, sendo de referir as 

«ilhas», tipo de habitação destinado a servir de alojamento às camadas mais pobres 

da população ligadas ao sector industrial e portadoras de uma experiência recente de 

migração rural. Em termos de estruturação do espaço urbano, as «ilhas» 

correspondiam a um intenso esforço de controlo do consumo das classes 

trabalhadoras por parte dos patrões capitalistas; assim, estes últimos podiam através 

dessas construções inaugurar uma unidade espacial muito proveitosa, já que nessa 

unidade, o espaço de produção e o espaço de consumo das classes operárias se 

reunia, tendo como objectivos claros um aumento dos níveis de acumulação 

capitalista. 

 

Em termos tipológicos, as «ilhas» assumiam a forma de casas pequenas 

construídas fundamentalmente na retaguarda das habitações dos industriais, cujo 

acesso ao exterior, à «cidade visível», era feito através de um corredor estreito 

construído debaixo das casas que estavam de frente para a rua.7 Posteriormente, 

foram realizadas algumas intervenções que tornaram as habitações das «ilhas» 

independentes das habitações burguesas, e “estas tipologias foram sistematicamente 

empregues em zonas mais ou menos extensas da cidade, quer em situações de 

interior de quarteirão, quer à face da rua, tornando-se assim zonas de habitação 

exclusivamente operária.”8Traço comum é o da sua precariedade enquanto espaços 

de habitação: “no Porto, onde a indústria chegou mais cedo do que a Lisboa, as 

condições de alojamento das classes trabalhadoras são extremamente precárias. No 

final do século passado, cerca de 120000 habitantes – cerca de metade da população 

da cidade – amontoam-se nas celebres «ilhas».”9 

 

Paralelamente, a segunda metade do século XIX correspondeu no Porto a 

uma época de crescimento muito forte da população, sendo de destacar sobretudo o 

                                                                                                                                                                                                                               

“aumentou o número de oficinas e de fábricas, bem como o número de habitantes da cidade. Entre 1838 
e 1864 a população do Porto aumentou 46%, uma taxa de crescimento mais elevada do que o 
crescimento natural da população. Isto era devido à imigração para a cidade, que o crescimento 
industrial do Porto havia, em parte, gerado”, in “A habitação popular no século XIX - características 
morfológicas, a transmissão de modelos: as ilhas do Porto e os cortiços do Rio de Janeiro”, in Análise 
Social, Vol. XXIX, nº 127, p. 557. 
7 Cf. Manuel C. Teixeira, “Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» na 
cidade do Porto”, in Sociedade e Território, nº 2, 1985. 
8 Idem, Ibidem , p. 76. 
9 Fernando Gonçalves, “A mitologia da habitação «social» - o caso português”, in Cidade/ Campo – 
Cadernos da Habitação ao Território, n.º 1, 1978, p. 25. 
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período que medeia 1878 e 1890, e que corresponde a um aceleramento do 

desenvolvimento industrial.10 Ao longo deste período a população nas freguesias 

centrais manteve-se estável, dadas as altas densidades já atingidas nas décadas 

anteriores e a grande sobre ocupação que aí se verificava. Esta nova população 

estabeleceu-se principalmente nas freguesias periféricas do Bonfim, Campanhã, Sto. 

Ildefonso, Cedofeita e Massarelos. Por volta de 1890 as principais áreas industriais do 

Porto localizavam-se nestas freguesias, e foi nestas mesmas áreas, em estreita 

relação com a sua ocupação industrial, que a maior parte das «ilhas» foram 

construídas neste período.11 A exemplo de Lisboa, a indústria foi-se implantando em 

zonas que ofereciam vantagens em termos de transporte “tanto pela sua proximidade 

ao rio, como ao caminho de ferro, como ainda em áreas que beneficiavam da 

instalação dos «tramways», casos de Bonfim, Massarelos e Lordelo do Ouro, as 

zonas industriais mais importantes do século XIX.”12 

 

Assim, a partir da segunda metade do século XIX, os problemas de 

alojamento das classes operárias no Porto começam a tornar-se alarmantes, não 

passando despercebidos para os poderes responsáveis pela cidade. Em 1932, 

Ezequiel Campos salienta que: “à dispersão das fábricas, corresponde a dispersão 

das «ilhas» (…). A «ilha» é o arranjo local característico das gentes menos abastadas 

da Cidade - de Campanhã à Foz; de tôda a beira-rio a quasi tôda a estrada da 

Circunvalação. Invade Matosinhos e Gaia. Alastra-se na periferia do Porto. Dos 

próprios motivos por que perdura se infere que há de ser difícil eliminá-la. Só pelos 

bairros populares em em condições normais e pelo arrasamento obrigatório se poderá 

corrigir, como urge, a habitação de uma parte da gente do Porto. E não deixar 

construir mais nenhuma.”13 

 

De facto, podemos dizer que se inicia nesta época a inauguração de uma 

«nova questão» social da habitação amplificada pelas más condições de 

habitabilidade e salubridade das «ilhas», mas que no fundo, remete para uma 

problemática mais ampla que se prende com as condições de habitação e de vivência 

do operariado na cidade do Porto em inícios do século XX. Assim, as elevadas taxas 

                                                                 

10 . Manuel C. Teixeira, “Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» na cidade 
do Porto”, p. 77.  
11 Idem, Ibidem, p. 77.  
12 Teresa Barata Salgueiro, A Cidade em Portugal, Porto, Ed. Afrontamento, 1992, p. 95. 
13 Ezequiel Campos, Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1932, p 3 
e p. 34. 
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de mortalidade e o escalonamento de uma série de epidemias associadas a estas 

habitações 14 levaram à realização de análises mais detalhadas às condições de 

vivência nas «ilhas», das quais se destacam o Inquérito Geral às «ilhas» levado a 

cabo em 1936 e o Inquérito às «ilhas» de S. Vítor, tidas estas últimas como as 

detentoras de piores no conjunto da cidade. 

 

No âmbito da realização do Inquérito Geral15, constata-se que existem 

aproximadamente cerca de 13 000 casas correspondentes a essa tipologia e que são 

habitadas por cerca de 20% da população da cidade. Através do Inquérito 

particularizado à Zona de S. Vítor foram possíveis algumas conclusões: elevadas 

taxas de densidade populacional, extrema exiguidade do espaço habitado, condições 

sanitárias muito limitadas (onde pontuavam como «antecedentes mórbidos»a sífilis e 

a tuberculose), sendo de salientar ainda, a presença de doenças reumáticas, 

cardíacas e ligadas ao linfatismo.16 

 

Assim, se inicia um largo debate no sentido de colmatar todas as dificuldades 

e problemas com que se debatiam os habitantes das «ilhas». Uma das questões que 

se levanta prende-se com a análise das limitações dos financiamentos privados em 

matéria de resolução do problema habitacional, o que também implica que “não se 

está todavia prestes a aceitar ou a apoiar que o Estado tome a seu inteiro encargo tal 

iniciativa. Os que encaram esta eventualidade, repudiam-na logo de seguida como 

inaceitável. (…) o estado deverá, por conseguinte, limitar-se a estimular a iniciativa 

privada.”17 Deste modo, as iniciativas da autarquia vão ser pouco significativas 

limitando-se a dar apoio às iniciativas de construção do «Comércio do Pedral» (26 

casas), ao Bairro de Lordelo (29 casas), ao Bairro do Bonfim (40 casas) e à realização 

entre 1914 e 1947, por impulso de determinações de política nacional, de quatro 

«colónias operárias», a Colónia de Antero de Quental, a Colónia de Estevão de 

Vasconcelos, a Colónia Dr. Manuel Laranjeira e a Colónia Viterbo Campos. 

Simultaneamente, a iniciativa privada também não parece demonstrar efectivas 

capacidades de resolução do problema habitacional, na medida em que “só raros 

                                                                 

14 Manuel C. Teixeira, “As estratégias de habitação em Portugal, 1880 – 1940”, in Análise Social, Vol. 
XXVII, n.º 115, 1992, p. 73. 
15 Cf. Manuel C. Teixeira, “Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» na 
cidade do Porto”, p. 83. 
16 Conforme refere Manuel Teixeira, o surto de tifo na cidade do Porto no ano de 1918 tinha tido como 
núcleo básico de contaminação as «ilhas», tal como já tinha acontecido com a peste bubónica., in Idem, 
p. 83. 
17 Marielle Gros, O Alojamento Social sob o Fascismo, Porto, Ed. Afrontamento, 1982, pp. 91-92. 
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patrões de algumas fábricas têxteis se preocuparam com a construção de casas 

operárias e somente a partir do século XX: a empresa Azevedo Soares e Cia. Que 

construiu, em 1921, 41 casas nas proximidades da sua fábrica na Areosa; os bairros 

ligados à Cia. Industrial de Salgueiros e as Fiações Jacinto (Bairro Toninha) não são, 

de facto, outra coisa senão verdadeiras «ilhas», apenas ligeiramente melhores.” 18 

 

Outra ordem de discussão iniciada em torno das condições de habitabilidade 

nas «ilhas» operárias e que se prende na determinação da tipologia mais ou menos 

adequada das habitações das classes operárias. Apesar das crescentes dificuldades 

de espaço para construção, ainda impera a lógica e o princípio da moradia familiar 

isolada porque “evita (...) a promiscuidade, física e socialmente perigosa (...) seria 

propícia ao reforço da ordem social pelo acesso à propriedade e pela reconsolidação 

da instituição da família (...) permitia manter os salários baixos; basta que se lhe 

acrescente um pequeno jardim «ao ar puro» onde a família cultive os seus legumes 

para que tal seja deduzido do custo necessário à reprodução da força de trabalho e 

aumente simultaneamente a sua mais valia.”19 Estes postulados inscrevem-se ainda 

dentro da política habitacional do Estado Novo apologista, como sabemos, da casa 

individual por razões económicas, sociais, culturais e políticas, como bem salienta 

Guilherme de Azevedo: “convém fugir do tipo de cada colectiva (...) devendo preferir-

se normalmente o tipo de casa individual ou familiar. Nestas condições a casa será 

sistematicamente rodeada de uma porção de terreno, destinada a horta e criação de 

aves nas traseiras, e a jardim de lado da rua. Isto terá a vantagem de entreter os seus 

ocupantes, de favorecer a sua economia e de os subtrair às poeiradas de trânsito; e 

ao mesmo tempo de aformosear as povoações.”20 

 

Com efeito, o Estado Novo desenvolveu programas e regimes destinados à 

promoção de bairros de renda limitada e de renda económica, principalmente nas 

cidades de Lisboa e Porto: as «casas económicas», as «casas para famílias pobres», 

as «casas para pescadores» e as «casas para funcionários públicos», etc.. Na 

perspectiva de A. Fonseca Ferreira, a “acção do Estado visou a utilização da casa 

como instrumento privilegiado de “defesa da instituição familiar” e de “conservação da 

«ordem social existente»”. Com efeito, pode dizer-se que a política de habitação neste 

                                                                 

18 Idem, Ibidem, p. 99. 
19 Marielle Gros, Op. Cit., p. 103. 
20 Guilherme de Azevedo, Os Problemas da Habitação em Portugal e noutros Países – inquilinato e 
construção, Lisboa, Livraria Renascença, 1928, p. 109. 
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período visou basicamente «objectivos políticos e ideológicos» (normalização social e 

familiar, afirmação da capacidade realizadora do regime e do seu providencialismo 

social).”21  

 

Se estas eram as orientações gerais em Portugal no tocante à política de 

habitação, no estrangeiro, e a partir dos anos 30, os postulados de Le Corbusier 

começaram a ganhar um grande número de adeptos. Le Corbusier é um ardente 

apologista do edifício de blocos em detrimento da moradia unifamiliar.22 Este 

arquitecto defende a chamada «estética do bloco» e um zonamento especializado da 

organização urbana, como já referimos no Capítulo 1.  

 

Em 1940 a cidade ocupa gradualmente espaços intersticiais generalizando o 

urbano ao território da cidade, quer através do desenvolvimento de loteamentos 

residenciais na Boavista, na Foz e nas Antas, através da construção de zonas 

industriais específicas, como é o caso de Ramalde, quer através da construção de 

bairros “onde se vêm alojar os novos chegados à cidade, assim como também os 

ocupantes dos imóveis degradados e das «ilhas» insalubres do centro.”23 

 

Antes de 1950 a autarquia não podia, obviamente, ignorar a calamidade 

vivenciada nas «ilhas» e noutras formas de habitação insalubre que caracterizavam o 

Porto, pois tinha pela frente um contexto urbano em que “as «ilhas» eram de longe 

mais numerosas entre os bairros que envolvem aqueles que constituem o centro 

tradicional (Sé, S. Nicolau, Vitória, Miragaia), formando uma coroa a partir dos bairros 

mais próximos do centro, Cedofeita e Sto. Ildefonso, cercada a leste e a norte por um 

semi-círculo representando a mais forte densidade: Bonfim, Campanhã, Paranhos; a 

oeste, tradicionalmente mais residencial, o outro semi-círculo conta já, nitidamente, 

com menos número de «ilhas»: Ramalde, Lordelo; enquanto que os bairros mais 

ocidentais comportam menos ainda: Foz e Nevogilde.”24 

 

Na análise das grandes fases da questão habitacional no tecido urbano 

portuense, podemos considerar que o período que decorre entre 1959 e 1966 coincide 

                                                                 

21 António Fonseca Ferreira, Por uma Nova Política de Habitação, Porto, Edições Afrontamento, 1987, p. 

56. 

22 Le Corbusier, Maneira de Pensar o Urbanismo, Lisboa, Publicações Europa-América, 1969. 
23 François Guichard, L’Evolution Recent de Porto, Paris, Colloque Interne du GIS, 1982, p. 16. 
24 Marielle Gros, Op. Cit., Porto, Ed. Afrontamento, 1982, p. 183. 
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com uma fase de crescimento industrial. Este reforço industrial é acompanhado por 

um ideal de concentração do capital que precisa de controlar cada vez mais os 

espaço e a sociedade para se consolidar. Desta forma, os ideais de construções 

populares do tipo moradia unifamiliar começam a perder terreno em favor de uma 

lógica construtiva mais rentável e que tinha como horizonte o bloco de casas. Em 

1950, efectivaram-se alguns melhoramentos de alcance modesto na habitação 

popular, não resolvendo portanto as grandes problemáticas que trespassavam o 

alojamento operário na cidade.  

 

A iniciativa mais consolidada de intervenção na cidade aconteceu em 1956 

através do impulso de Machado Vaz que lançou o Plano de Melhoramentos Para a 

Cidade do Porto25 que aposta sobretudo em dois tipos de empreendimentos: a 

destruição e remodelação das «ilhas» e a construção de novos alojamentos para a 

classe operária. Digamos que este Plano de Melhoramentos, concretizou no quadro 

da cidade do Porto, a primeira aposta estruturante em termos de política de habitação, 

pois englobou um conjunto de medidas adoptadas e postas em acção por parte da 

autarquia, com o apoio do poder central, tendo como objectivo a sustentação de um 

equilíbrio sempre precário entre a procura e a oferta da habitação.26 Em termos de 

marca de viragem da política municipal face ao problema da habitação, o Plano de 

Melhoramentos identifica-se, pela primeira vez, com uma abordagem de fundo e 

globalizante do fenómeno, partindo de um diagnóstico fundamentado acerca das 

lacunas existentes, estipulando uma meta objectiva de concretização das suas 

intenções (construção de 6000 fogos de habitação). 

 

Este Plano concretiza as directivas do Plano de Salubrização das «ilhas» do 

Porto27 onde se denuncia que as «ilhas», na generalidade, se caracterizam por 

configurar um conjunto de casas dispostas em fila onde o sol tem dificuldade em 

entrar, pautadas pela inquinação do solo e da atmosfera, sendo compostas na 

realidade só por três divisões: sala, alcova e cozinha. Indo mais longe, o Plano de 

Melhoramentos assinala que: “Na Cidade do Porto o fenómeno, ligado directamente 

ao desenvolvimento da indústria, revestiu carácter específico e apresentou-se sob a 

                                                                                                                                                                                                                               

 
25 Ministério das Obras Públicas, Decreto-lei n.º 40 616, de 28 de Maio de 1956. 
26 Vd. Júlio Dias, “Tendências das políticas europeias quanto aos modelos de habitação social”, in 
Sociedade e Território, n.º 20, 1994, pp. 91-100. 
27 Apresentado ao poder central por parte da autarquia em 1956. 
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forma das horríveis «ilhas», escândalo tanto mais gritante quanto incompatível com os 

sentimentos humanitários dos portuenses.”28 

 

MAPA 4.1. Bairros sociais no Porto, por freguesia, em 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, e considerando o diagnóstico apurado feito nesse documento, foram 

construídos entre 1956 e 1966, sob a égide da autarquia e com apoio do poder 

central, 6 072 fogos em treze bairros espalhados pela cidade: Bom Sucesso, Pio XII, 

Carvalhido, Pasteleira, Outeiro, Agra do Amial, Carriçal, Fernão de Magalhães, S. 

Roque da Lameira, Fonte da Moura, Cerco do Porto, Regado e Engenheiro Arantes 

de Oliveira. Esta orientação política, para além de deslocar a população das «ilhas», 

visava, numa lógica claramente assistencial, enquadrar estas populações dentro de 

uma moral e de um espaço controlável como atesta o seguinte extracto: “em todos os 

bairros está prevista a edificação de centros sociais ou a adaptação de casas a esse 

fim, onde além da assistência moral e material se estabelecem secções culturais e até 

recreativas que desviem da rua ou de locais inconvenientes a juventude mal 

preparada.”29 

 

                                                                 

28 Câmara Municipal do Porto/Direcção dos Serviços do Plano de Melhoramentos, Plano de 
Melhoramentos, 1956-66, Porto, Direcção dos Serviços do Plano de Melhoramentos, 1966, p. 5. 
29 Idem, ibidem, p. 21. 
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Tal como refere Marielle Gros, será importante constatar que destes bairros, 

somente dois, foram construídos no centro do Porto; todos os outros bairros foram 

construídos na periferia da cidade, deslocando e desenraizando as populações face 

ao seu local de fixação residencial e relacional prévio. O desenvolvimento urbano 

traduz-se, então, de forma genérica, por um crescimento da população da periferia 

face ao centro. Esse crescimento urbano vai ser alimentado à custa da deslocação da 

população do centro para a periferia acentuando uma lógica de deslocalização e de 

subalternização destas populações do seu espaço próprio: “na realidade, só dois 

bairros foram reconstruídos na zona de demolição das «ilhas» (Bom Sucesso e 

Fernão de Magalhães), sendo interessante anotar o facto de que a brochura que 

apresenta o Plano de 1956 previa pelo menos seis, e que um número respeitável de 

imóveis haviam sido previstos num raio aproximado de dois Km a partir do centro da 

cidade.”30 

 

Sabemos hoje, de forma mais ou menos correcta, quais foram as 

consequências de tal deslocamento e que muitos desses bairros configuram-se e 

configuraram-se como territórios segregados e marginais face à cidade no seu todo.  

                                                                 

30 Marielle Gros, Op. Cit., pp. 210-211. 
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MAPA 4.2. Década de construção/ocupação dos bairros de habitação social na 

freguesia de Campanhã em 1995 
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Mesmo no quadro da implementação do Segundo Plano de 

Melhoramentos31, a lógica de implantação urbana da habitação social continuou a ser 

a mesma, tendo-se efectivado a construção dos bairros de Francos, S. João de Deus, 

Aldoar, Lordelo, Corujeira, Lagarteiro, Falcão, Bom Pastor, Aleixo e Contumil. Assim, 

não deixa de estar em causa uma lógica política de estruturação do espaço urbano 

assente numa estratégia mais ou menos clara de especulação mobiliária e fundiária 

que teve na base “a experimentação de uma política de solos eficazes.”32 

 

Segundo Abílio Cardoso a tão amplamente difundida e referida «crise da 

habitação» está estreitamente relacionada com a óptica do consumo e não à 

produção de habitação, assim, “procura habitação, no sentido económico do termo, 

quem pode pagá-la; tem necessidade de habitação com determinadas características 

quem vive integrado numa sociedade com uma história.”33 Neste entendimento 

podemos concluir que a crise da habitação, ao invés do que tinha sido proclamado 

pelos poderes políticos, intensificou-se e agravou-se a partir do início dos anos 60, 

associada à intensificação dos processos de urbanização e industrialização na cidade. 

Neste contexto, a especulação fundiária e imobiliária aumentava de forma intensa, 

tendo também se consolidado um “mercado de habitação caracteristicamente dual: 

por um lado, um sector legal - dominantemente privado e especulativo - produzindo 

quase exclusivamente para o mercado de luxo, de oferta inacessível a 70% da 

população; por outro lado, um sector clandestino respondendo às necessidades 

económicas das populações com um certo grau de solvência.”34 Esta novas formas e 

contornos da crise, evidenciavam as limitações da construção pública de habitação 

numa cidade cada vez mais assumida como pólo aglutinador de toda uma região. E 

“essas formas infra-humanas de habitação mostram assim constituir um problema 

estrutural da sociedade portuguesa. (…)” permanecendo “como questão de fundo a 

                                                                 

31 Segundo Maria Rodrigues, este Plano foi realizado em consonância com o Primeiro Plano e teve 
como objectivo ”de construir mais 3000 habitações, em Dezembro de 1966 o Plano de Melhoramentos é 
prorrogado por um prazo de 5 anos. Em Dezembro de 1971, não tendo sido concluídos mais do que 
1674 fogos, o prazo é novamente alargado. Em Abril de 1974 encontravam-se em fase de construção os 
bairros do Aleixo e de Contumil, que viriam a ser concluídos em 1975. Saldaram-se em 2750 habitações 
as realizações efectuadas ao abrigo deste programa iniciado em 1966.”, Op. Cit, p. 29. 
32 Tal como refere Abílio Cardoso , De Ponte a Ponte: O Processo de Urbanização da Área 
Metropolitana do Porto desde os Anos Cinquenta, Porto, CCRN, 1990, p. 26. 
33 Abílio Cardoso, “Sobre o conceito de crise de habitação”, in Abílio Cardoso, Do Desenvolvimento do 
Planeamento ao Planeamento do Desenvolvimento, Porto, Edições Afrontamento, 1996, p. 109. (pp. 109-
121) 
34 António Fonseca Ferreira, Por uma Nova Política de Habitação, p. 57. 
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enorme distância entre os valores pedidos pelo mercado e as possibilidades 

económicas de um vasto sector da população.”35 

 

Uma das questões que mais relevo assume dentro deste quadro de 

intervenção do Estado na habitação social prende-se, por um lado com a sua 

ineficácia quantitativa, mas por outro e sobretudo, com a sua ineficácia qualitativa, 

pois, no quadro da implantação destes bairros camarários na cidade não foi 

conseguida a integração social de tecidos socialmente diferenciados na malha urbana, 

constituindo-se espaços segregados do ponto de vista social e físico. A segregação 

desses espaços atesta-se pela sua localização no tecido urbano ocasionando uma 

separação clara entre as diversas zonas residenciais e também pelas concepções e 

características arquitectónicas que estiveram na base da sua construção que levaram 

à proliferação de espaços residenciais idênticos, mal dimensionados, com carências 

estruturais do ponto de vista das infra-estruturas e dos espaços públicos. 36 

 

Dentro do primeiro vector de segregação apontado, e que se prende com a 

localização periférica e estigmatizante destes bairros, poderemos dizer, mais uma vez 

recorrendo a Marielle Gros que no caso dos “bairros do Cerco do Porto e de S. Roque 

da Lameira, por exemplo, para se chegar ao centro são precisos vinte a vinte e cinco 

minutos de autocarro, vinte e cinco a trinta de trolei...”37 A deslocação dos habitantes 

para os bairros sociais acentuou e amplificou de forma notória os processos de 

marginalidade e de exclusão que eram vivenciados anteriormente nas «ilhas», 

havendo mesmo a apelidação de «novas ilhas». 

 

A lógica de desenho e construção destes bairros baseia-se no imperativo de 

reduzir ao máximo os custos, sendo na verdadeira acepção da palavra «casas 

económicas». Esta concepção economicista da habitação vai de encontro também à 

própria génese de uma concepção ilusoriamente burguesa: “Não existe 

verdadeiramente cozinha mas sim um canto para cozinhar mais ou menos integrado 

na sala comum (...) ainda para limitar as despesas o quarto de banho e WC foram, 

durante muito tempo, reunidos: nos primeiros apartamentos, a pia destinada ao banho 

                                                                 

35 Nuno Teotónio Pereira, Tempos, Lugares, Pessoas, Lisboa, Ed. Público, 1997, p. 31. 
36 Marielle Gros, Op. Cit, p. 207. 
37 Idem, Ibidem, p. 211. 
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era intitulada «pia de múltiplas» funções, isto é, estava destinada também à lavagem 

da roupa.”38 

 

Em síntese, existem toda uma série de consequências vivenciais nestes 

espaços que se afiguram como estrangulamentos de ordenamento e de qualidade de 

vida urbana que podemos enunciar da seguinte forma: dificuldades de adaptação das 

populações face a uma tipologia de habitação e de implantação urbana que 

representa uma quebra na relação anteriormente mantida com a casa e com o espaço 

de sociabilidade que lhe era inerente; o sentimento de exclusão face ao centro da 

cidade; o sentimento de marginalidade e de desenraizamento face ao espaço urbano 

e um progressivo processo de auto e de hetero-estigmatização corroborado pela 

emergência de determinados estereótipos, tais como, «população desviante», 

«população carenciada», «população perigosa», entre outros. Desta forma, tornaram-

se em “conjuntos de habitação social nas periferias urbanas (...) eis alguns dos 

redutos em que os níveis de capital económico, cultural, simbólico e relacional podem 

descer a limiares tão baixos que conduzam à anulação da própria possibilidade de 

gerar redes de sociabilidade com um mínimo de consistência ou então à emergência 

de sociabilidades regressivas, desviantes e acossadas.”39 

 

Ainda hoje é notória uma certa incapacidade da cidade do Porto em 

responder à procura habitacional de segmentos populacionais ligados aos chamados 

estratos sociais mais desfavorecidos. Essa incapacidade deriva, articulada e 

conjugadamente, de três questões: a primeira centra-se nas debilidades da chamada 

provisão institucional de habitação de baixos custos e na forte selectividade da sua 

atribuição, a segunda, afere-se pela saturação das formas de habitação de baixos 

custos existentes, a terceira, finalmente, centra-se na difícil promoção de habitação 

por parte dos particulares. “Esta inibição da cidade do Porto em servir de suporte 

residencial a grupos sociais de baixos recursos não deixa de ter efeitos na diminuição 

da capacidade local de absorção demográfica, induzindo, em contrapartida, o 

desenvolvimento de práticas de descentralização residencial (...) suportadas pelos 

concelhos periféricos.”40 

                                                                 

38 Marielle Gros, O Alojamento Social sob o Fascismo, p. 223. 
39 José Madureira Pinto, “A sociedade urbana”, in Colóquio A Política das Cidades, Lisboa, Conselho 
Económico e Social, 1997, p. 397.  
40 Isabel Breda Vásquez, “Crescimento urbano e suburbanização no grande Porto: uma perspectiva 
relacional”, in Análise Social, Vol. XXVII, n.º 115, 1992, p. 194. 
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QUADRO 4.1. Cronologia abreviada da Habitação Social no Porto 
 
 

1864-1900  Época de construção da maior parte das «ilhas» na cidade do Porto.  

1899 

 Início do processo de subscrição pública para a construção de bairros 
operários pela iniciativa privada do “O Comércio do Porto”, em terrenos 
cedidos pela Câmara de que são exemplos os bairros de Monte Pedral, de 
Lordelo do Ouro e das Antas. 

1915-1919 

 Começo da intervenção da autarquia no sector da chamada habitação social 
através da construção para venda de 191 alojamentos distribuídos por 
diversas colónias operárias, dentre as quais se salientam, as de Estevão de 
Vasconcelos, Antero de Quental, Viterbo de Campos e Dr. Manuel Laranjeira. 

1918 
 Edificação de alojamentos para classes sociais de baixos rendimentos (D. L. 

4137 de 1918) de que é exemplificativo o Bairro Sidónio Pais. 

1933 

 Implantação do Regime de Casas Económicas (D. L. 23052 de 1933), 
moradias de propriedade resolúvel, no Ilhéu, nas Condominhas, em 
Paranhos, em Ramalde, no Amial, na Marechal Gomes da Costa, em Costa 
Cabral, em S. Roque da Lameira e na Azenha. 

1939 
 Intervenção municipal no arrendamento de habitação social – Bloco Duque 

de Saldanha. 

1940  Início do Plano de Salubrização das «ilhas» da cidade. 

1956-1966 

 Lançamento do Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto que 
impulsionou a construção de 6072 fogos distribuídos pelos bairros de S. 
Roque da Lameira, da Agra do Amial, do Outeiro, do Engenheiro Arantes de 
Oliveira, da Fonte de Moura, do Regado, do Carriçal, do Carvalhido, da 
Pasteleira, do Cerco do Porto, de Fernão de Magalhães, do Bom Sucesso e 
de Pio XII. 

1967-1976 
 Dentro da mesma linha de actuação, procede-se à construção de 2421 

fogos. 

1977-1986  Construção de 1620 fogos. 

1987-1997 
 Construção de 1820 fogos. 

 Lançamento do Programa Especial de Realojamento (D. L. 163/93 de 7 de 
Maio) prevendo-se a construção de mais 1356 fogos. 

Fonte: Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção Civil, Habitação 
Social no Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto/Pelouro da Habitação, Acção Social e Protecção 
Civil, 1999. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ANCORAGENS TERRITORIAIS: CAMPANHÃ  
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5.1. Considerações iniciais 

 

O posicionamento do Porto como cidade tutelar dentro de um quadro 

metropolitano em rede proporciona ao Porto uma (re)conceptualização como cidade-

central, cidade-região ou cidade-metropolitana, sendo todos estes títulos compatíveis 

com a redefinição de um quadro citadino renovado e reestruturado. Decorrente dessa 

dinâmica ainda podemos associar ao Porto uma crescente visibilidade em termos de 

mudança, quer internacional, quer nacional; daqui deriva uma certa imagem de 

dinamismo não negligenciável. 

 

São também evidentes dinâmicas geradoras de mudança no que concerne à 

renovação do tecido produtivo citadino, apostando quer no terciário superior, quer em 

serviços e comércio de qualidade evidente.1 Não é despiciente referir que estes 

processos sectoriais e transversais de recomposição (social e espacial) genérica do 

espaço urbano portuense não se estendem a todo o território citadino em «mancha de 

óleo», sendo de destacar, e numa abordagem específica, a proeminência de 

diferenciações territoriais e sociais consideráveis nas diferentes partes que compõem 

o todo cidade. Adoptando a proposta de Abílio Cardoso2 podemos evidenciar dentro 

do concelho uma hierarquia de zonas pautadas por especificidades, potencialidades e 

limitações próprias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1Note-se que o quadro traçado não pretende esgotar as dinâmicas mais ou menos emergentes e/ou 
consolidadas, mas tão somente enunciar algumas das mais relevantes (ou evidentes).  

2 Abílio Cardoso, Do Desenvolvimento do Planeamento ao Planeamento do Desenvolvimento, Porto, Ed. 
Afrontamento, p. 96. 
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MAPA 5.1. Zonas diferenciadas na área Metropolitana do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Porto, Ed. Afrontamento, 1996, p. 96

Zonas diferenciadas na Área Metropolitana do Porto

Norte

0 5 km

Zona 1 - Núcleos centrais de alta densidade

Do Desenvolvimento do Planeamento ao Planeamento do DesenvolvimenrtoFonte:

Zona 2 - Expansão dos núcleos de alta densidade

Zona 3 - Áreas de concentração de emprego terciário em
                 processo de estruturação e consolidação

Zona 4 - Periferia da zona central

Zona 5 - Áreas de estruturação urbana

Zona 6 - Áreas de forte especialização industrial

Projecção de Gauss

Elipsoide Hayford (Internacional)

Datum de Lisboa

Coordenadas Militares

FLUP

SDI / Cartografia
Miguel Nogueira / 2001

, escala 1:250.000, Direcção Geral do Ambiente, 1994Carta Administrativa de Portugal (Atlas do Ambiente)

Abílio Cardoso, 
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Assim, e optando por uma visão territorial e urbanística, podemos considerar 

que a evolução do perfil sócio-espacial do Porto na presente e anterior década tem 

sido marcado por dois tipos de tendências, cujos efeitos não são necessariamente 

convergentes. Por um lado, deverá atender-se a dinâmicas de recomposição sócio-

espacial visíveis em determinados sectores e áreas da cidade. Por outro lado, deverá 

atender-se à persistência/perpetuação e até amplificação de estrangulamentos 

visíveis em várias zonas da cidade, acentuando a sua desqualificação urbana, e 

elegendo-se em «zonas-problema», como é o caso manifesto de Campanhã. 

 

À luz da tipologia apresentada, Campanhã inscreve-se na zona conotada com 

a periferia da zona central, concentrando no seu espaço físico e social algumas 

características que podem ser perspectivadas como factores de desfavorecimento, 

que acentuam a posição desfavorável e vulnerável desta freguesia, no contexto 

concelhio. Esta zona é caracterizada por áreas em desindustrialização, sendo ainda 

relevante o volume de população activa com emprego no sector industrial; a estas 

características, adiciona-se a existência de espaços que apresentam uma degradação 

habitacional assinalável. 

 

Em termos conceptuais podemos afirmar que o concelho do Porto se 

configura como uma realidade múltipla, policêntrica e descontínua, porque portadora 

de lógicas e processos sociais coexistentes mas diferenciados e plurais.3 

 

A este nível, não poderíamos deixar de referir que na década de 90, em 

termos de recomposição sócio-espacial do espaço urbano portuense, se assistiu por 

parte do poder local a uma estratégia assumida de intervenção apostada na 

reestruturação da parte oriental da cidade, compreendendo em termos físicos a 

freguesia de Campanhã, como já foi referido no capítulo 2. 

 

Adoptando uma perspectiva de recomposição integral e integrada (não 

genérica) porque enquadrada em territórios mais desqualificados, olhamos para esta 

área como «área-chave» de recomposição social e territorial, avaliando as 

intervenções políticas e institucionais no processo e seus impactos sociais e 

espaciais. Apelidamos o processo em questão de «integral» e «integrado» porque o 

que está em causa são as dinâmicas accionadas pelos diversos actores em presença, 

                                                                 

3Jordi Borja, " Políticas y gobierno en las grandes ciudades", in Jordi Borja e Outros (eds.), Las Grandes 
Ciudades en la Decada de los Noventa, Madrid, Editorial Sistema, 1990.  
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nomeadamente as múltiplas estratégias utilizadas e os variados instrumentos 

accionados. 
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5.2. Campanhã: linhas de um historial de 

desqualificação social e urbana 

 

No início do séc. XVII, Campanhã era uma das zonas menos povoadas da 

cidade, com cerca de 657 pessoas, isto é, 3.5% do total da cidade.4 Quantitativo 

pouco numeroso se interrelacionado com a dimensão da freguesia face às restantes, 

em termos de área. Não obstante, a importância de Campanhã no contexto citadino 

portuense parece já estar aferida num documento datado de 1200, referindo-se à 

moagem como "uma actividade industrial com fundas raízes em Campanhã."5 Assim, 

vislumbra-se desde já, o perfil de Campanhã como área privilegiada de investimento 

manufactureiro e industrial. 

 

O séc XIX assistiu ao instalar de uma produção industrial sustentada na zona, 

quer  ao nível dos sectores tradicionais de produção (moagem e tecelagem), quer ao 

nível de sectores novos, ligados à destilaria, à saboaria6, curtumes, marcenaria, 

produção de cal, fabrico de fósforos de cera, etc. Factor adicional de caracterização 

desta estrutura produtiva vigorosa de Campanhã era a persistência de rotinas 

tradicionais, atestando a forte articulação mantida entre o trabalho industrial e o 

trabalho oficinal e doméstico.7 Este desenvolvimento industrial ficou-se a dever à 

expansão dos meios de transporte, em especial aos caminhos de ferro. Assim, vemos 

instalar-se um sistema específico de produção industrial portuense em Campanhã," 

impedindo a concentração industrial, o sistema portuense retirou ao operário não só 

meios técnicos mas também capacidade organizativa. Assegurar níveis salariais e 

condições de produção tornava-se inviável com a dispersão e a falta de autonomia da 

produção domiciliária."8 

                                                                 

4 AA. VV., Campanhã. Estudos Monográficos, Porto, Junta de Freguesia de Campanhã/Câmara 
Municipal do Porto, 1992. 
5Idem, Ibidem, p. 133. 
6Idem, Ibidem , p. 145. 
7 David Justino, A Formação do Espaço Económico Nacional, Portugal 1810-1913, Lisboa, Ed. Vega, 
Vol. I, p. 96. A este propósito, David Justino considera que " a estrutura industrial do Porto caracteriza-se 
pela estreita articulação entre o trabalho manufactureiro e o oficinal doméstico"; David Justino, Op. Cit., 
p. 96. 
8 AA. VV., Op. Cit., p. 137. 
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É importante salientar que o desenvolvimento industrial da freguesia ao longo 

do séc. XIX foi coadjuvado por um «braço de ferro» fundamental: o caminho de ferro. 

Esta infra-estrutura possibilitou fortes mobilidade e dinâmica populacionais, pois vai 

trazer ao Porto uma vasta população que não se fixa no centro da cidade, mas na 

proximidade desta via estruturante, por forma a garantir mais facilmente a sua 

mobilidade e a sua consequente proximidade face às regiões de proveniência. Esta 

dinâmica fará aumentar substancialmente a população de Campanhã no séc. XIX., 

como podemos observar no quadro seguinte. 

 

QUADRO 5.1. Evolução demográfica de Campanhã no século XIX 

 

Anos Total de População (N.º) 

1801 4051 

1839 3550 

1862 4191 

1864 4314 

1878 6274 

1890 - 

1900 12707 

Fonte: AA.VV.,Campanhã. Estudos Monográficos, Porto, Junta de 
Freguesia de Campanhã/Câmara Municipal do Porto,1992, p. 145. 

 

Aliás, o Censo de 1890 corrobora a crescente atractividade de Campanhã 

enquanto pólo de fixação para o binómio habitação e emprego (quadro 5.2). 

 

QUADRO 5.2. Origem geográfica da população de Campanhã em 1890 

Origem Geográfica População (N.º) População (%) 

Do concelho 1715 35 

Do distrito 1420 29 

Do país 1659 34 

Do estrangeiro 114 2 

TOTAL 4908 100,0 

Fonte: AA.VV., Campanhã. Estudos Monográficos, Porto, Junta de Freguesia de Campanhã/ 

Câmara Municipal do Porto,1992,  p. 147. 

 

 

Esta tendência no sentido ascendente é já possível de ser detectada, 

nomeadamente nos séculos XVII e XVIII, o que vai a par dos níveis de crescimento 

demográfico ocorridos no concelho do Porto. O incremento populacional mais 



 

 132 

significativo ocorreu num espaço de 40 anos (entre 1900 e 1940), registando-se neste 

período um aumento de 13 265 efectivos populacionais em Campanhã, também 

decisivo foi a evolução positiva verificada entre 1838 e 1900. Foi, concretamente, 

neste último período que o espaço geográfico do concelho do Porto sofreu uma 

evolução positiva mais notória, ao ganhar num espaço temporal de 62 anos, mais 109 

657 novos residentes. 

 

QUADRO 5.3. Evolução da população da freguesia de Campanhã e do concelho 

do Porto entre 1623 e 1940 

 

Ano 

Freguesia de 

Campanhã 

Concelho do 

Porto 

Peso relativo da 

Freguesia de 

Campanhã 

1623 657 8797 3,5 

1787 3184 61462 5,2 

1838 2875 59370 4,8 

1900 12707 159027 8,0 

1940 25972 258548 10,0 

Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Roteiro de 
Campanhã, Porto, Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1999, 
p.17 e INE, Mini-Censos 96, Câmara Municipal do Porto, 1997. 

 

Neste contexto, a gestão territorial de Campanhã adquire uma complexidade 

maior, já que "esta população adventícia criará novas necessidades de alojamento. O 

terreno de construção atinge valores inacessíveis à massa dos assalariados."9 

 

Assim, o séc. XIX vai assistir ao surgimento de um espaço marcado por uma 

forte descontinuidade habitacional e social. Por um lado, determinada burguesia 

procurava o bucolismo da zona para aí construir «típicas casas oitocentistas» 

revestidas a azulejos e ostentando artísticos ferros fundidos, concentradas à volta da 

Estação de Pinheiro (actual Estação de Caminhos de Ferro). Daí as numerosas 

quintas, palacetes e jardins ainda existentes hoje.10 Por outro lado, assistiu-se à 

multiplicação das «ilhas» e «pátios» populares. Por exemplo, ainda hoje existem as 

«ilhas» do Freixo, de Contumil, do Heroísmo, de Justino Teixeira e das Antas, entre 

outras. 

 

 

                                                                 

9 AA. VV., Op. Cit., p. 147. 
10 Câmara Municipal do Porto/Gabinete de Planeamento Urbanístico, Plano Estratégico do Vale de 
Campanhã: Porto, CMP/GPU, 1993. 
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Nos séculos XIX e XX era ainda possível descrever Campanhã como uma 

espécie de adição periférica do «miolo central», onde subsistiam «pacificamente» dois 

perfis «quase paradoxais»: o rural e o industrial. Ao longo do séc. XX, Campanhã vai 

ser depositária da população portuense, pois a crescente especulação imobiliária e 

fundiária atinge elevados índices nas áreas centrais do Porto. Assim, e porque 

Campanhã tinha grandes parcelas de terreno livres foi alvo das mais diversificadas 

implantações construtivas. É paradigmático a este respeito, o eixo de implantação 

habitacional efectuado no quadro do Plano de Melhoramentos da cidade do Porto, 

como vimos já no capítulo anterior. Elemento comprovativo desse estatuto de «quase-

depósito» dentro da cidade do Porto é ainda o número de bairros de habitação social 

instalados na freguesia ao longo das últimas décadas. Refira-se que Campanhã é a 

freguesia do Porto onde estão concentrados mais bairros desta índole. 

Questiona-se, se ainda hoje Campanhã continua a ser «periférica». 

Eventualmente, este estatuto, herança de um passado, amplifica-se, e adquire novos 

contornos e dimensões em virtude da confluência de determinadas características, 

entre as quais salientamos o facto de se assumir como uma zona de declínio 

industrial, marcada por uma acentuada degradação arquitectónica e ambiental, por 

uma fraca concentração de serviços avançados de qualidade, sendo ainda uma área 

estrangulada por fortes movimentos pendulares, ao que acresce o facto de não 

desempenhar qualquer papel superior na hierarquia funcional da cidade, exceptuando 

ao nível do sistema de transportes, através da estação ferroviária. Destacamos, ainda 

o facto de nesta freguesia ter vindo a assumir uma crescente visibilidade os 

apelidados «problemas sociais», tais como a pobreza, a toxicodependência, a 

criminalidade, o desemprego, o sub emprego, a prostituição, etc.. 

Apesar de ser talvez portadora de um estatuto desvalorizado dentro da 

cidade, oferece trunfos não descuráveis para a garantia de uma cidade melhor tais 

como: maior área disponível de espaços verdes da cidade; valores patrimoniais 

relevantes atestados pela existência de edifícios de grande qualidade arquitectónica e 

paisagística; e ainda, a proeminência de uma ruralidade e bucolismo visíveis nos 

numerosos jardins públicos e privados e terrenos agrícolas e arborizados, conjunto de 

características que conferem a este espaço elevada especificidade no contexto 

portuense.11 
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5.3. Retrato demográfico de Campanhã  

 

Fazendo uma análise retrospectiva em termos temporais, evidencia-se numa 

perspectiva de longa duração uma evolução demográfica globalmente positiva, ainda 

que se observe em dois momentos temporais um ligeiro refluxo populacional, 

designadamente em 1838 e 1996. 

 

GRÁFICO 5.1. Evolução da população da freguesia de Campanhã entre 1623 e 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de 
Campanhã, Roteiro de Campanhã, Porto, Fundação Para o 
Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1999, p.17 e INE, 
Mini-Censos 96, Câmara Municipal do Porto, 1997. 

 

O comportamento demográfico do concelho do Porto é caracterizado 

internamente por diversidades assinaláveis. Entre 1981 e 1996, uma tendência 

transversal atravessa o concelho, e que remete para a quebra populacional que em 

termos globais o afecta, bem como, às suas freguesias. Apenas a freguesia de 

Lordelo do Ouro, parece afastar-se desta tendência, evidenciando um crescimento 

sustentado ao longo do tempo. 

 

                                                                                                                                                                                                                               

11 Cf. Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Roteiro do Vale de Campanhã, Porto, 
Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1999. 
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Em 1996, o Porto registava um total de 290 421 habitantes, e Campanhã, por 

sua vez, totalizava 44 634 residentes. Dito de outro modo, em 1996, 15,4% da 

população da cidade do Porto residia em Campanhã. Esta é, com efeito, uma das 

freguesias mais populosas do Porto, logo a seguir a Paranhos.  

 

MAPA 5.2. População residente no concelho do Porto em 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na freguesia de Campanhã, entre 1981 e 1991 detecta-se um decréscimo de 

população em termo relativos, da ordem dos -0,4%. Esta dinâmica demográfica 

acentua-se entre 1991 e 1996, registando-se um saldo negativo da ordem dos -1,9%. 

Durante este último período, a quebra demográfica no conjunto do concelho do Porto 

não emerge de forma tão evidenciada, ao assumir uma taxa de -0,8%. 
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MAPA 5.3. Variação da população residente no concelho do Porto, por freguesia, 

entre 1981 e 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, a taxa de variação da população entre 1981 e 1991, indicia a 

existência de situações mais preocupantes em termos de quebras demográficas, 

nomeadamente na coroa das freguesias que constituem o centro histórico da cidade – 

Sé, Vitória, S. Nicolau e Miragaia. Em termos globais, este panorama sofreu um ligeiro 

abrandamento entre 1991 e 1996. Contudo, a situação de Campanhã agravou-se de 

forma significativa durante esse período. 
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MAPA 5.4. Variação da população residente no concelho do Porto, por freguesia, 

entre 1991 e 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto do concelho do Porto, Campanhã é a freguesia que apresenta 

uma maior área territorial, ao ocupar cerca de 8,13 Km2 da área adstrita ao concelho. 

Numa perspectiva diacrónica, é possível observar num espaço temporal situado entre 

1960 e 1996, tendências evolutivas diversas. 

 

Deste modo, entre 1960 e 1981, a densidade da população residente segue 

uma linha ascendente, atingindo o seu valor máximo em 1981, com 6 063 habitantes 

por km2. Durante este período, a densidade populacional acresce cerca de 2 139 

hab./km2. A partir de 1981, observa-se uma ligeira inflexão, ainda pouco notória em 

1991, mas mais saliente em 1996, registando-se entre 1991/96 um decréscimo da 

ordem dos 573 hab./Km2.  
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QUADRO 5.4. Evolução da população residente no concelho do Porto, entre 

1881 e 1996  

Freguesia 
1981 1991 1996 

N.º % N.º % N.º % 

Aldoar 12708 3,9 15079 5,0 15076 5,2 

Bonfim 38605 11,8 34497 11,4 29959 10,3 

Campanhã 49289 15,1 49107 16,2 44634 15,4 

Cedofeita 36841 11,3 32066 10,6 27982 9,6 

Foz do Douro 13266 4,1 12231 4,0 12026 4,1 

Lordelo do  Ouro 22316 6,8 22421 7,4 22862 7,9 

Massarelos 10100 3,1 9336 3,1 8954 3,1 

Miragaia 6457 2,0 4771 1,6 3992 1,4 

Nevogilde 5674 1,7 5756 1,9 5756 2,0 

Paranhos 52206 15,9 50906 16,8 53584 18,5 

Ramalde 38257 11,7 36300 12,0 39884 13,7 

Santo Ildefonso 20145 6,2 14431 4,8 12430 4,3 

São Nicolau 4840 1,5 3957 1,3 3473 1,2 

Sé 10483 3,2 7343 2,4 6361 2,2 

Vitória 6181 1,9 4271 1,4 3448 1,2 

Concelho do 
Porto 

327368 100,0 302472 100,0 290421 100,0 

Fonte: INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, INE, 1981 e 
1991 e INE, Mini-Censos 96, Câmara Municipal do Porto, 1997. 

 

Esta situação permite-nos depreender que a freguesia em análise sofreu uma 

quebra ao nível dos seus efectivos populacionais, o que se traduz por uma espécie de 

«sub ocupação» do seu território, dada a extensividade da sua área geográfica e 

atendendo aos quantitativos populacionais que aí residem.  

 

Em 1991, Campanhã assumia-se como a freguesia com um maior número de 

crianças e jovens, com idades entre os 0-14 anos, concretamente 9 566 indivíduos 

(19,5%). A juvenilidade na base da pirâmide etária parece ser uma evidência, 

atingindo um valor assinalável, comparativamente ao registado para o concelho (51 

269, ou seja, 17,0%). A tendência para o envelhecimento da população parece ser um 

fenómeno que configura uma menor saliência em Campanhã, se atendermos à 

estrutura etária da população residente em grande parte das freguesias 

contextualizadas no concelho do Porto. Os quantitativos relativos à população activa 

(67,8%) e à população idosa (12,7%) situam-se ligeiramente abaixo do panorama 

observado para o conjunto do concelho (68,3% e 14,8%, respectivamente).  
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MAPA 5.5. Estrutura etária da população residente no concelho do Porto, por 

freguesia, em 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socorrendo-nos de outros indicadores, observa-se que o índice de 

envelhecimento demográfico, em 1991, assume valores menos pronunciados em 

Campanhã, assim como, em Aldoar, Bonfim e Lordelo do Ouro; a situação inverte-se 

no que se refere às freguesias de Sto. Ildefonso e Vitória. 
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MAPA 5.6. Índice de envelhecimento da População residente no 

concelho do Porto, por freguesia, em 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente a algumas características inerentes aos grupos familiares 

residentes é de referir que Campanhã e Paranhos são as duas freguesias mais 

populosas e que concentram nos seus territórios um maior número de famílias 

clássicas. Todavia, importa realçar, que entre 1991 e 1996, registou-se uma descida 

no número de famílias com residência em Campanhã, seguindo a tendência geral do 

concelho.  

 

QUADRO 5.5. Famílias clássicas residentes no concelho do Porto, 1991 – 1996 

Freguesia 
1991 1996 

N.º % N.º % 

Aldoar 4390 4,4 4740 4,8 

Bonfim 12198 12,3 11105 11,2 

Campanhã 14970 15,1 14528 14,6 

Cedofeita 11661 11,7 10421 10,5 

Foz do Douro 3725 3,8 3859 3,9 

Lordelo do  Ouro 6563 6,6 7312 7,4 

Massarelos 3122 3,1 3155 3,2 

Miragaia 1661 1,7 1487 1,5 

Nevogilde 1801 1,8 1976 2,0 

Paranhos 17120 17,2 17769 17,9 

Ramalde 10989 11,1 13277 13,4 

Santo Ildefonso 5475 5,5 4930 5,0 

São Nicolau 1273 1,3 1179 1,2 

Sé 2762 2,8 2175 2,2 

Vitória 1615 1,6 1385 1,4 

Concelho do 
Porto 

99325 100,0 99298 100,0 

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 
1991 e INE, Mini-Censos 96, Câmara Municipal do Porto, 
1997. 
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Acompanhando a linha evolutiva que marca o concelho no seu conjunto, 

Campanhã não escapa à tendência que vai no sentido da diminuição da dimensão 

média das famílias. Se em 1981, se observava um valor na ordem dos 3,8 indivíduos 

por família, em 1996, esse valor não ultrapassa os 3,1 indivíduos. Não obstante esta 

constatação, esta freguesia continua a ser umas das que apresenta no seu seio, 

famílias mais numerosas, sendo apenas ultrapassada relativamente a este indicador 

pela freguesia de Aldoar. Sobressai deste quadro, uma situação relativamente 

favorável face ao panorama registado no Porto, em 1996, já que o concelho regista 

2,9 indivíduos por família. 

 

 

MAPA 5.7. Variação do número de famílias residentes no concelho do Porto, por 

freguesia, entre 1991 e 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à juventude da sua população, denota-se na freguesia de Campanhã, 

uma percentagem superior de efectivos populacionais que não sabem ler nem 

escrever (22,3%), que possuem apenas o ensino primário (19,7%) e o ensino 

preparatório (19,2%), do que o observado nas restantes freguesias do Porto. Parecem 

persistir neste contexto territorial baixas taxas de escolarização, até porque a 

proporção relativa de residentes detentores de um diploma do ensino secundário não 

vai além dos 13,1%. O acesso a níveis de escolarização mais elevados parece ser 
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limitado, especialmente no que se refere ao secundário e hipoteticamente no que 

concerne aos níveis médios e superiores. 

 

A tendência actual em termos nacionais consiste na melhoria dos níveis de 

escolarização globais da população. Contudo, o incumprimento da escolaridade 

básica obrigatória é uma realidade com uma presença acentuada, particularmente 

junto dos residentes dos bairros sociais, onde assume actualmente valores 

significativos. A fragilidade das condições de acesso à escolaridade obrigatória que 

condicionaram os níveis alcançados pelos indivíduos de hoje, mantém-se, embora 

com outros contornos, no que respeita à população jovem actual. Neste sentido, pode 

mesmo considerar-se que foi mais fácil para a actual população adulta atingir os 

quatro anos de escolaridade obrigatória no passado do que no presente para os seus 

filhos atingir os nove anos de escolaridade básica e obrigatória.  

 

QUADRO 5.6. População segundo o nível de instrução em 1991 

 Nível de instrução 

Freguesia 
Analfabetos Ensino 

primário 
Ensino 

preparatório 
Ensino 

secundário 
Outro tipo de 

ensino 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Aldoar 653 5,0 6032 5,2 1652 5,0 3488 4,6 2070 4,6 

Bonfim 1286 9,8 11879 10,2 3577 10,9 9652 12,7 6230 13,9 

Campanhã 2927 22,3 22893 19,7 6306 19,2 9938 13,1 3260 7,3 

Cedofeita 1077 8,2 9855 8,5 3070 9,4 6407 8,4 6952 15,5 

Foz do Douro 472 3,6 4198 3,6 1191 3,6 3441 4,5 2150 4,8 

Lordelo do  Ouro 875 6,7 8171 7,0 2573 7,9 5372 7,1 3786 8,5 

Massarelos 379 2,9 3288 2,8 975 3,0 2470 3,3 1655 3,7 

Miragaia 311 2,4 2309 2,0 572 1,7 884 1,2 371 0,8 

Nevogilde 117 0,9 1333 1,1 398 1,2 1842 2,4 1679 3,8 

Paranhos 1954 14,9 18109 15,6 5128 15,6 13716 18,1 8734 19,5 

Ramalde 1445 11,0 14189 12,2 3992 12,2 8914 11,7 5362 12,0 

Santo Ildefonso 550 4,2 5768 5,0 1424 4,3 3984 5,3 1923 4,3 

São Nicolau 242 1,8 2104 1,8 517 1,6 645 0,9 115 0,3 

Sé 571 4,3 3843 3,3 899 2,7 1158 1,5 250 0,6 

Vitória 285 2,2 2010 1,7 501 1,5 961 1,3 223 0,5 

Concelho do Porto 13144 100,0 115981 100,
0 

32775 100,0 75872 100,0 44760 100,0 

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 1991. 

 

Tendo como elemento de análise a taxa de analfabetismo em 1991, fácil é 

concluir que Campanhã (6,8%) se distancia de forma significativa da média concelhia 

(4,8%). Este valor assume contornos mais acentuados nas freguesias da zona 

histórica – Sé (8,8%), Vitória (7,4%), Miragaia (7,3%) e São Nicolau (7,0%).  
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MAPA 5.8. Taxa de analfabetismo no concelho do Porto, por freguesia em 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de actividade na freguesia em análise é das mais baixas do concelho, 

situando-se abaixo da média concelhia. Assim, se no concelho esse valor atinge os 

47,5% da população, em Campanhã esse valor fica aquém, situando-se nos 45,8%. A 

esta situação não será alheia a juvenilidade da sua população e a significativa taxa de 

desemprego aqui registada, que ronda os 8,0%. Este valor adquire particular acuidade 

no conjunto dos efectivos femininos, ao atingir 9,1%, o que indicia situações de maior 

vulnerabilidade e até discriminação sexual no acesso ao mundo do trabalho. 
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QUADRO 5.7. Taxa de actividade e de desemprego no concelho do Porto em 

1991  

Freguesia 
Taxa de actividade  Taxa de desemprego 

HM H M HM H M 

Aldoar 49,1 56,3 42,5 6,9 5,7 8,5 

Bonfim 47,2 55,5 40,8 6,4 5,4 7,4 

Campanhã 45,8 54,3 38,2 8,0 7,2 99,1 

Cedofeita 48,9 56,1 43,4 5,6 5,0 6,2 

Foz do Douro 47,7 56,5 40,0 4,9 4,6 5,2 

Lordelo do  Ouro 48,0 55,7 41,2 7,6 6,6 8,8 

Massarelos 51,3 58,9 45,1 6,0 5,6 6,4 

Miragaia 47,5 57,6 38,9 7,5 7,2 8,0 

Nevogilde 47,1 53,1 41,9 4,4 4,0 4,9 

Paranhos 47,8 54,6 42,0 6,9 5,5 8,3 

Ramalde 48,2 56,1 41,3 7,3 5,8 9,1 

Santo Ildefonso 45,9 53,5 40,1 6,5 5,6 7,5 

São Nicolau 44,9 53,7 37,4 8,1 8,1 8,1 

Sé 43,6 52,4 36,5 9,2 8,2 10,4 

Vitória 47,1 57,1 39,8 10,1 9,8 10,5 

Concelho do 
Porto 

47,5 55,3 40,9 6,9 6,0 8,0 

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 1991. 

 

Atendendo à repartição da população activa por sectores de actividade, 

constata-se que a população de Campanhã apresenta um perfil sócio-económico 

peculiar no contexto concelhio, dada a incidência ainda significativa de população que 

se insere no sector primário (15,8%). Denota-se, ainda, nesta freguesia uma forte 

presença do emprego no sector secundário, embora, suplantada pela maior 

importância do emprego no terciário. 

 

QUADRO 5.8. População com actividade económica por sectores de actividade 
no concelho do Porto em 1991 

 

 Sectores económicos 

Freguesia 
Primário Secundário Terciário 

N.º % N.º % N.º % 

Aldoar 46 11,4 2447 6,3 4392 4,7 

Bonfim 25 6,2 3569 9,1 11640 12,4 

Campanhã 64 15,8 7841 20,1 12780 13,6 

Cedofeita 27 6,7 3389 8,7 11397 12,1 

Foz do Douro 29 7,2 1632 4,2 3885 4,1 

Lordelo do  Ouro 38 9,4 3276 8,4 6625 7,0 

Massarelos 14 3,5 1233 3,2 3253 3,5 

Miragaia 6 1,5 640 1,6 1449 1,5 

Nevogilde 27 6,7 642 1,6 1922 2,0 

Paranhos 51 12,6 6295 16,1 16290 17,3 

Ramalde 55 13,6 5079 13,0 11071 11,8 

Santo Ildefonso 7 1,7 1405 3,6 4781 5,1 

São Nicolau 3 0,7 463 1,2 1166 1,2 

Sé 7 1,7 7888 20,2 2110 2,2 

Vitória 5 1,2 398 1,0 1404 1,5 

Concelho do Porto 404 100,0 39097 100,0 94165 100,0 

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 1991. 
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A consolidação do edificado na freguesia de Campanhã, nomeadamente 

aquele que configura a forma de alojamento clássico utilizado como residência 

habitual, ocorreu antes de 1960 (57,0%) e entre 1961 e 1981 (32,6%), não podemos 

esquecer que esta constatação se associa ao período em que se construíram nesta 

freguesia um maior volume de bairros de habitação económica e bairros camarários. 

Esta distribuição acompanha de perto a situação observada no concelho, afastando-

se do que se passa em freguesias como Aldoar, Lordelo do Ouro e Nevogilde que 

apresentam um parque habitacional relativamente mais «jovem», assinalando-se 

entre 1981 e 1996, uma percentagem de alojamentos edificados acima dos 17%. 

 

 

MAPA 5.8. Alojamentos familiares no concelho do Porto, por freguesia, em 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de novas habitações tem sido muito reduzida o que faz com 

que a população, com níveis económicos mais elevados, se desloque para concelhos 

periféricos como é o caso de Gondomar ou Vila Nova de Gaia. A habitação precária 

ou abarracada ainda congrega um número significativo de habitantes. A 

representatividade numérica deste fenómeno, identifica alguns focos mais 

significativos, nomeadamente na Maceda, em Contumil, em S. Roque e na Bonjóia. 
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5.4. Dinâmicas emergentes de precariedade sócio-

económica no Vale de Campanhã 

 

Relativamente às situações de precariedade, constata-se que são os idosos e 

os jovens os etários dependentes e mais vulneráveis e que registam situações de 

maior debilidade. O apoio a idosos12 está associado simultaneamente a duas 

condições de vulnerabilidade social: baixos rendimentos económicos e doenças 

crónicas. 

 

Indicador também relevante neste contexto é o número significativo dos 

processos dos menores em risco. As informações recolhidas junto dos actores locais 

reforçam a ideia de que o número de crianças e jovens em risco tem registado um 

crescimento significativo. De registar que no primeiro semestre de 1994 mais de 

metade dos processos tutelares referentes a menores em risco do Tribunal de família 

do Porto incidiam sobre crianças oriundas de Campanhã, mais concretamente dos 

bairros sociais.13 

 

Este cenário encontra-se relacionado com situações de desagregação 

familiar decorrentes nomeadamente do elevado número de detenções prisionais 

pautadas essencialmente pelo envolvimento no tráfico de droga. Este fenómeno, com 

uma incidência relevante nos bairros do Cerco e do Lagarteiro, ganhou nos últimos 

anos uma nova dimensão, sendo já visível noutros locais como é o caso do Bairro do 

Falcão. A rede do tráfico compreende alguns segmentos da população local, desde os 

mais jovens aos mais idosos, que encontra neste tipo de envolvimento uma forma de 

reforçar os baixos rendimentos económicos, resultantes de situações de desemprego 

e de sub emprego e dos fracos rendimentos das prestações sociais no que respeita 

aos idosos. 

 

Contudo, a presença de actividades económicas informais é diversificada e 

assume contornos variados. A prática de biscates diversos e a venda ambulante são 

                                                                 

12 Cf. Câmara Municipal do Porto/ Pelouro da Habitação, Op. Cit. 
13 Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Port’ Oriente, n.º 0, 1997. 
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os mais representativos do grupo de actividades informais que apesar de ilegais se 

integram no contexto económico e social presente na área. Como foi dito 

anteriormente, esta economia informal apresenta-se como um complemento e um 

reforço dos baixos rendimentos económicos da população dos bairros sociais.  

 

No entanto, as actividades económicas desenvolvidas no sector formal da 

economia têm sofrido nos últimos anos alterações relevantes decorrentes do 

encerramento ou mudança para outras áreas geográficas de unidades industriais, em 

alguns casos grandes empregadores, nomeadamente nos ramos da metalomecânica 

e metalurgia. 

 

Relativamente ao perfil formativo da população local e à sua inserção no 

mercado de trabalho, podemos dizer que estamos perante um contexto caracterizado 

por condições deficitárias de promoção da aprendizagem, factor condicionante da 

realização de percursos escolares regulares por parte das crianças e jovens, o que 

tem reflexos evidentes ao nível do grau de escolarização global da população local. 

Esta situação dificulta o acesso ao mercado de trabalho, agravada pela ausência de 

qualificações técnico-profissionais por parte desta população  

 

Pormenorizando a situação face à escolaridade das crianças e jovens 

provenientes dos bairros sociais14, podemos dizer que o abandono precoce é notório 

a partir do 2º ciclo do ensino básico, reforçando-se este panorama no 3º ciclo. Estima-

se que cerca de 50% dos alunos oriundos dos bairros sociais que terminam a 

escolaridade obrigatória não prosseguem os estudos. Muitas vezes este abandono é 

marcado pelos graves problemas económicos e sociais dos bairros, os quais são 

transportados diariamente para a escola pelos mais jovens.  

 

O perfil desta população marcado por baixas qualificações escolares e 

profissionais, associado ao facto de se ter constituído uma imagem exterior 

estigmatizada face a determinados bairros camarários do Vale de Campanhã, acabou 

por ter repercussões no tecido empresarial, limitando o recrutamento de mão-de-obra 

proveniente desses locais. Por outro lado, denota-se uma certa atitude de 

acomodação por parte da população face a estratégias activas de procura de 

                                                                                                                                                                                                                               
 

14 Estas observações decorreram das entrevistas realizadas por nós, no quadro da realização deste 
trabalho de investigação, junto das Escola Primária n.º 23 e da Escola EB 2/3 do Cerco do Porto. 
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emprego; alguns segmentos populacionais são atraídos por actividades que geram 

margens avultadas de rendimento decorrentes da economia informal, outros 

alimentam uma relação de dependência face às prestações da assistência social. 



 

 

CAPÍTULO 6 

 

 

PERFIS SOCIOGRÁFICOS 
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6.1. Estruturação e composição dos grupos 

domésticos1 

 
Em termos de dimensão do grupo doméstico, podemos considerar que 

estamos perante uma população caracterizada, predominantemente, por grupos 

domésticos que oscilam entre os dois e os quatro elementos, 69 grupos domésticos 

(50,7%). Em média, o número de elementos do grupo doméstico situa-se nos 2,47 

elementos. De notar que estes valores se situam abaixo da média de pessoas/família 

registada em 1991 para o concelho do Porto (3,0 elementos) e face à média nacional 

que não ultrapassa os 3,1.2 É de referir, ainda, a saliência dos grupos domésticos que 

compreendem, no seu seio, cinco a sete elementos, 52 agregados (38,2%), 

aproximando-se de uma dimensão mais extensa, patente em outros espaços 

relacionais urbanos, marcados por uma lógica de ocupação do espaço habitado 

multigeracional.3 Relativamente aos restantes grupos domésticos inquiridos, podemos 

constatar que, com oito elementos ou mais, existem 9 grupos (6,6%) e com um só 

elemento 6 grupos (4,4%). Independentemente da constatação de uma distribuição 

diferenciada de elementos por grupo doméstico, podemos dizer, e tendo em linha de 

conta a tendência de resposta mais elevada, que estes dados se aproximam dos 

dados referentes à população residente também nos bairros sociais do Vale de 

Campanhã no seu todo4, na medida, em que neste se observou que 58,5% dos 

agregados familiares são constituídos por 2 a 4 elementos, sendo, contudo, de 

                                                
1 Sem pretensões de exaustividade, procede-se, aqui, à caracterização sociográfica dos grupos 

domésticos de pertença dos inquiridos. De modo a obviar a extensividade de análise que resultaria da 
caracterização pormenorizada de todos os elementos que compõem os grupos domésticos, optamos por 
esboçar o perfil sociográfico de cinco elementos que fazem parte integrante do grupo doméstico do 
inquirido; assim, caracterizaremos o inquirido, o cônjuge/companheiro, o membro I, o membro II e o 
membro III. Esta opção, justifica-se, ainda, dada a diversidade de modalidades de conjugalidade em 
presença, bem como de variabilidades, verificadas ao nível da sua composição. 
2 INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 1991. 
3 Cf. Maria João Freitas, Satisfação Residencial e Atitudes face ao Realojamento - Estudo de uma 

amostra de indivíduos residentes no bairro do Relógio, Lisboa, LNEC, 1990. 
4 No sentido de aprofundar e consolidar a validade dos nossos dados iremos, sempre que possível, 

entrar em linha de conta com dados relativos ao nosso contexto de análise produzidos por outras 
instâncias, com outros propósitos e num tempo diferente, procedendo a uma análise comparativa. Assim, 
iremos socorrer-nos de um Inquérito levado a cabo pela Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de 
Campanhã em Outubro de 1997 aos habitantes dos Bairros Sociais do Vale de Campanhã (Cerco do 
Porto, S. Roque da Lameira, Machado Vaz, Lagarteiro, Falcão, Monte da Bela e S. Vicente de Paulo). 
Dados os seus objectivos, refira-se que este inquérito apenas equaciona algumas variáveis objecto do 
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assinalar um desnível no Vale de Campanhã em relação à média de pessoas por 

família no Bairro do Cerco, pois o valor é de 3,8 pessoas por família para aquela 

unidade espacial. 

 

GRÁFICO 6.1. Dimensão do grupo doméstico  

 
Complexificando a análise, ao relacionarmos a dimensão do grupo doméstico 

com o grupo etário do inquirido, podemos observar algumas regularidades. Na faixa 

etária dos 18-29 anos, 5 inquiridos (50,0%) pertencem a grupos domésticos 

compostos por 5-7 elementos, o mesmo acontecendo com 11 respondentes (45,8%) 

entre os 30-39 anos. Este panorama verifica-se, igualmente, na faixa dos 40 aos 49 

anos com cerca de 9 respostas (50,0%). No entanto, nas faixas etárias dos 50-59 

anos, dos 60-69 anos e dos 70-79 anos a situação alterou-se, prevalecendo o grupo 

doméstico de 2-4 elementos, com respostas de 15 indivíduos (65,2%), 16 indivíduos 

(45,7%) e 16 indivíduos (66,7%), respectivamente.5 De referir ainda o facto de 5 

famílias (14,3%) serem compostas unicamente por uma pessoa no grupo dos 60-69 

anos.  

 

Tendencialmente, nestes últimos grupos etários, poderão encontrar-se com 

maior frequência situações de viuvez que ocasionam um maior estreitamento do 

                                                                                                                                          
nosso interesse. Cf. Fundação para O Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Inquérito à População 
Residente nos Bairros Sociais do Vale de Campanhã, Porto, 1997. 
5 É de notar que apesar de termos valores absolutos iguais, as percentagens descoincidem porque foram 

calculadas em relação ao total de respostas dadas pelos inquiridos pertencentes a cada grupo etário, 
face a cada categoria relativa à dimensão do grupo doméstico. 
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grupo doméstico. Por outro lado, muitas destas situações também podem 

corresponder, neste contexto local, a uma maior atomização afectiva, motivada 

inclusivamente, por um sentimento de solidão, decorrente do afastamento físico dos 

filhos e/ou netos. 

 

QUADRO 6.1 Dimensão do grupo doméstico segundo o grupo etário do 

inquirido 

 
 Grupos etários 

Dimensão do grupo 

doméstico 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 

anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1 elemento - - - - - - - - 5 14,3 1 4,2 - - 

de 2 - 4 elementos 4 40,0 9 37,5 8 44,4 15 65,2 16 45,7 16 66,7 1 50,0 

de 5 - 7 elementos 5 50,0 11 45,8 9 50,0 8 34,8 13 37,1 5 20,8 1 50,0 

mais de 8 elementos 1 10,0 4 16,7 1 5,6 - - 1 2,9 2 8,3 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 
Observando, agora, a forma como os anos de residência do inquirido no 

Bairro podem recompor ou não a dimensão do seu grupo doméstico, verificamos que 

15 indivíduos (51,7%) que afirmaram viver no seu actual alojamento, há 9 ou menos 

anos, possuem um agregado composto por 2 a 4 pessoas. O mesmo acontece 

relativamente àqueles que responderam viver neste local num período compreendido 

entre 10-19 anos, 13 inquiridos (76,5%). Mesmo analisando os residentes que aí 

vivem há mais de 20 anos, a situação não se altera, pois, 20 indivíduos (45,5%) 

responderam que moram nesse local há cerca de 20-29 anos, enquanto que, 21 

inquiridos (45,7%) residem aí há mais de 30 anos. Será ainda de realçar, a existência 

de um elevado número de pessoas dentro das categorias daqueles que vivem neste 

bairro há mais de 20 anos (29 indivíduos) que possuem uma dimensão familiar de 5 a 

7 elementos, atestando uma hipotética acumulação geracional mais intensa neste 

segmento da população. 

 

QUADRO 6.2. Dimensão do grupo doméstico segundo os anos de residência 

 Anos de residência na casa 

Dimensão do grupo doméstico 
até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

1 elemento 1 3.4 1 5.9 1 2.3 3 6.5 

de 2 a 4 elementos 15 51.7 13 76.5 20 45.5 21 45.7 

de 5 a 7 elementos 11 37.9 2 11.8 19 43.2 20 43.5 

mais de 8 elementos 2 6.9 1 5.9 4 9.1 2 4.3 

Total 29 100 17 100 44 100 46 100 

 

Atendendo à distribuição dos inquiridos segundo o tipo de famílias, 

constatamos a existência de uma distribuição diversificada segundo as modalidades 
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em presença. Denota-se uma distribuição relativamente predominante dos inquiridos 

nas famílias com um núcleo, constituídas pelo casal com filhos e sem outros 

elementos6, na ordem dos 27,9% (38 casos) e nas famílias com dois núcleos e com 

outras pessoas, 27,2% (37 casos). Também é importante o peso das famílias com um 

núcleo, isto é, dos casais com filhos e que também vivem com outras pessoas, 21 

casos (15,4%), bem como, das famílias com um núcleo sem filhos e sem outras 

pessoas, 14 famílias (10,3%). Casos pontuais constituem, neste contexto vivencial, as 

famílias sem núcleo e com uma pessoa só, 6 famílias (4,4%), famílias sem núcleo e 

com pessoas aparentadas, 1 único caso (0,7%), famílias com um núcleo, casal sem 

filhos e a viver com outras pessoas, 1 única família (0,7%), famílias com um núcleo 

compostas por uma mãe com filhos e sem outras pessoas, 7 famílias (5,1%), bem 

como, agregados com mãe, filhos e outras pessoas, 7 famílias (5,1%) e famílias 

compostas por um núcleo de avós/avôs com netos, 4 famílias (2,9%). Estes dados 

vão de encontro às transformações das formas familiares que se têm vindo a operar 

na sociedade portuguesa dos anos 60 aos anos 90. Essas transformações orientam-

se para um decrescimento acentuado das famílias numerosas com mais de cinco 

pessoas e uma diminuição da dimensão média do agregado familiar.7  

 

Outro dados significativos podem adiantar-se na análise das tipologias de 

famílias presentes neste espaço. De assinalar que o perfil esboçado para a população 

inquirida no Bairro do Cerco do Porto apresenta pontos de confluência, mas também 

de divergência face às tendências registadas quer para o concelho do Porto, quer 

para o país, em 1991.8 Relativamente ao tipo de família predominante, é de referir que 

o panorama registado no Bairro em análise difere substancialmente do que se 

observa no concelho do Porto (80,3% de famílias - casal com filhos e sem outros 

elementos) e no território nacional (78,9%). De assinalar, as clivagens mais 

significativas, nomeadamente, no que concerne às famílias sem núcleo que no Bairro 

são 5,1%, situação um pouco «anómala», dado que o concelho do Porto regista um 

valor na ordem dos 23,5%. Esta situação aproxima-se do que se passa a nível 

                                                
6 No âmbito da realização do inquérito aos residentes nos Bairros Sociais do Vale de Campanhã, levado 

a cabo pela Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã em 1997, constata-se o 
predomínio também de famílias nucleares com filhos (31,4%); Cf. Fundação para O Desenvolvimento do 
Vale de Campanhã, Op. Cit. 
7 Cf. Ana Nunes de Almeida e Outros, “Relações familiares: mudança e diversidade”, in José Manuel 

Leite Viegas e António Firmino da Costa (orgs.), Portugal, que Modernidade?, Oeiras, Celta Editora, 
1998, p. 50. 
8 Segundo os valores apresentados no âmbito do INE, XIII Recenseamento Geral da População, INE, 

1991. 
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nacional, em que se regista um valor de 17,1%. De salientar que o fenómeno da 

monoparentalidade, que no Bairro em análise atinge 8,1% das famílias,9 não 

assumindo proporções superiores às detectadas para o concelho (8,9%), mas valores 

mais distantes dos registados em contexto nacional (6,8%). No caso do Bairro do 

Cerco do Porto, este fenómeno incide sobretudo na chamada monoparentalidade 

materna, correspondendo cada  vez mais a uma situação de mulher 

separada/divorciada e não viúva, ou então, de mulher solteira, coexistindo, neste 

caso, características «tradicionais» e «modernas» da monoparentalidade em 

Portugal.10 A situação mais contrastante prende-se com as famílias com dois núcleos, 

no Bairro do Cerco registam-se 27,2%, enquanto que no concelho do Porto, esse 

valor ronda os 4,7% e no país 3,7%. Esta situação remete-nos para a evidência de 

dinâmicas de reprodução geracional do espaço habitado, como já referimos, 

traduzindo-se em situações de sobreocupação dos alojamentos, com incidência na 

qualidade de vida dentro do espaço habitado e com manifestações ao nível da 

compressão espacial com limitações óbvias na privacidade dos membros do grupo 

doméstico. Um dado interessante de análise destes dados relaciona-se ainda com a 

presença acentuada de famílias ditas complexas, contrastando com a sua descida 

numérica a nível nacional e concelhio.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Pese embora e no quadro da cidade do Porto, o facto de a monoparentalidade não apresentar valores 

muito discrepantes, não poderemos deixar de referir que a existência de famílias monoparentais num 
Bairro pautado por processos de exclusão múltiplos não se assuma também como uma condição de 
vulnerabilidade, de risco, tal como assinalam diversos estudos desenvolvidos em Portugal no quadro de 
territórios similares. Cf. Manuela Silva e Outros, Pobreza Urbana em Portugal, Lisboa, CRC-
Departamento de Pesquisa Social - Cáritas, 1989; Paulo Machado e Outros, Ecologia Social da 
Musgueira 3 – Análise sociológica e da evolução sociodemográfica e habitacional da Musgueira Sul 
(1981-1987), Lisboa, LNEC, 1991. 
10 Ana Nunes de Almeida e Outros, Op. Cit, p. 51. 
11 Idem, Ibidem, p. 50. Nesta mesma obra, entende-se por família complexa o seguinte: “famílias simples 

alargadas por outras pessoas ou várias famílias simples”, isto é, casais sem filhos com outras pessoas, 
casais com filhos e outras pessoas, pai ou mãe com filhos e outras pessoas, avós com netos com outras 
pessoas ou sem outras pessoas e estruturas familiares com mais de dois núcleos, p. 50. 
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QUADRO 6.3. Tipologia de famílias 

 
Tipo de famílias  N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Famílias s/ núcleo  7 5,1 

Famílias c/ 1 núcleo: casal s/ filhos e s/ outras pessoas 14 10,3 

Famílias c/ 1 núcleo: casal s/ filhos e c/ outras pessoas 1 0,7 

Famílias c/ 1 núcleo: casal c/ filhos e s/ outras pessoas 38 27,9 

Famílias c/ 1 núcleo: casal c/ filhos e c/ outras pessoas 21 15,4 

Famílias c/ 1 núcleo: mãe c/ filhos e s/ outras pessoas 7 5,1 

Famílias c/ 1 núcleo: mãe c/ filhos e c/ outras pessoas 7 5,1 

Famílias c/ 1 núcleo: avô/avó c/ netos 4 2,9 

Famílias c/ 2 núcleos e c/ outras pessoas 37 27,2 

Total 136 100,0 

 

A constituição de unidades familiares relativamente autónomas compõe-se 

também de estratégias direccionadas para a progenitura. Relativamente ao número de 

filhos presentes nos diferentes grupos domésticos em análise, constatamos que, a 

maioria das  famílias (79 famílias, 58,1%) têm entre um e dois filhos, seguidas das que 

têm entre 3 e 4 filhos, 18 casos (13,2%), sendo de registar, concomitantemente, o 

peso dos grupos domésticos que não têm filhos, 34 casos (25,0%). A média de filhos 

por grupo doméstico de pertença é da ordem dos 1,96 filhos. Esta predominância 

estatística corresponde também ao índice sintético de fecundidade registado no nosso 

país em 1996 (1,4) acompanhando tendências demográficas generalizáveis ao todo 

nacional. Este nível de fecundidade neste espaço não deixa de atestar, 

hipoteticamente, a generalização maciça das práticas de controlo da natalidade na 

sociedade portuguesa.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Cf. Ana Nunes de Almeida e Outros, Op. Cit., p. 48. 
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GRÁFICO 6.2. Número de filhos por grupo doméstico 
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6. 2. Perfis demográficos 

 

Em termos de género, a amostra caracteriza-se por uma sobrerepresentação 

da população feminina, 105 mulheres (77,2%) e por uma subrepresentação de 

homens, com 31(22,8%) indivíduos. Esta variação é compreensível dado o relativo 

maior peso dos efectivos femininos no conjunto da estrutura demográfica portuguesa 

e dada a situação ocupacional das mulheres residentes no Bairro, maioritariamente, 

domésticas, o que proporciona uma maior disponibilidade destas para responder ao 

inquérito por questionário. Aqui também se poderia eventualmente equacionar a 

relativa centralidade da chamada «reflexividade» feminina como elemento gerador dos 

contactos com o exterior, assumindo, paradoxalmente, um papel de charneira no 

contacto com o exterior e na relatação das experiências quotidianas do quadro da vida 

da família.13 Se olharmos mais uma vez para as características dos grupos 

domésticos, e no caso particular, da sua composição sexual podemos dizer que 

prevalecem, entre os membros II e III, os efectivos do sexo masculino, enquanto que, 

no conjunto dos membros I, predominam os efectivos femininos.  

 

GRÁFICO 6.3. Género do Inquirido 

77,2%

22,8%

feminino

Masculino

 

 

 

 

                                                
13 Mais uma vez podemos dizer que é uma situação já observada no contexto de realização de outros 

estudos, nomeadamente, Manuela Silva e Outros, Op. Cit. e Maria João Freitas, Op. Cit. 
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Outra variável de caracterização sociográfica relevante prende-se com a 

distribuição da população inquirida por grupos etários. Neste caso, podemos observar 

uma distribuição heterogénea. O grupo que apresentou uma maior frequência de 

respostas situa-se entre os 60-69 anos (35 respostas, 25,7%), seguido pelo grupo que 

medeia entre os 20 e os 39 anos de idade e o grupo que se situa entre os 70 e 79 

anos de idade, ambos com valores percentuais na ordem dos 17,6% (24 respostas), e 

ainda, do grupo etário entre os 50 e os 59 anos (16,9% - 23 respostas). Os grupos 

com menor frequência de resposta situam-se entre os 18 e os 29 anos (7,4% - 10 

respostas) e os 80 e mais anos (1,5% - 2 respostas). Esta distribuição estará 

condicionada pelo facto de se denotar uma menor presença daquele grupo etário no 

quotidiano do Bairro, uma vez que, os indivíduos situados entre os 18-29 anos fazem 

parte tradicionalmente da chamada população activa.14 

 

QUADRO 6.4. Distribuição dos inquiridos por escalões etários  

 
Grupo etário do 

inquirido 

N.º de Respostas % do Total da Amostra 

De 18 à 29 anos 10 7,4 

De 30 à 39 anos 24 17,6 

De 40 à 49 anos 18 13,2 

De 50 à 59 anos 23 16,9 

De 60 à 69 anos 35 25,7 

De 70 à 79 anos 24 17,6 

80 e mais anos 2 1,5 

Total 136 100,0 

 

Procedendo à caracterização dos membros do grupo doméstico, e 

particularizando a situação relativa ao cônjuge/companheiro do inquirido, 21 (22,6%) 

localizam-se no grupo dos 40 - 49 anos e 17 (18,3%) situam-se, respectivamente, nos 

grupos dos 60 aos 69 anos e dos 70 - 79 anos.  

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Uma das características demográficas da população residente nos Bairros Sociais do Vale de 
Campanhã liga-se à sua juvenilidade; exemplificadamente e no Inquérito à população residente nos 
Bairros Sociais do Vale de Campanhã, 38% da população inquirida localizava-se na faixa etária dos 15 
aos 39 anos de idade, facto que contrasta com a nossa realidade, o que poderá estar relacionado com o 
facto de na resposta ao nosso inquérito privilegiarmos os representantes do grupo doméstico, ou, por 
outras palavras, o seu «porta-voz». Cf. Fundação para O Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Op. 
Cit. 
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QUADRO 6.5. Grupo etário dos restantes membros do grupo doméstico 

 

Grupo etário 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Menos de 4 anos - - 2 1,7 3 3,1 4 5,9 

De 5 a 9 anos - - 9 7,8 9 9,4 7 10,3 

De 10 a 14 anos - - 9 7,8 11 11,5 11 16,2 

De 15 a 19 anos - - 17 14,7 6 6,3 10 14,7 

De 20 a 29 anos 8 8,6 33 28,4 19 19,8 13 19,1 

De 30 a 39 anos 13 14,0 33 28,4 23 24,0 7 10,3 

De 40 a 49 anos 21 22,6 10 8,6 13 13,5 4 5,9 

De 50 a 59 anos 15 16,1 1 0,9 5 5,2 3 4,4 

De 60 a 69 anos 17 18,3 1 0,9 - - 4 5,9 

De 70 a 79 anos 17 18,3 - - - - 2 2,9 

80 e mais anos 2 2,2 1 0,9 - - 3 4,4 

Total 93 100,0 116 100,0 89 100,0 68 100,0 

 

Aprofundando a nossa análise demográfica, e se considerarmos o grupo 

etário dos inquiridos em função do género, podemos reconhecer que, quer no caso do 

sexo masculino, 8 indivíduos (25,8%), quer no caso do sexo feminino, 27 indivíduos 

(25,7%) são os indivíduos que se situam no escalão etário dos 60 aos 69 anos que 

maior frequência de resposta têm. Esmiuçando, no caso do sexo masculino, os 

indivíduos que respondem seguidamente com maior frequência, 7 (22,6%) são os que 

pertencem ao grupo etário dos 30-39 anos, seguidos pelos indivíduos com idades 

compreendidas entre os 40-49 anos, 6 (19,4%). Inversamente, e no caso do sexo 

feminino, os indivíduos com a segunda maior frequência de resposta enquadram-se 

no grupo etário que vai dos 70 aos 79 anos, 20 inquiridas (19,0%), seguidos pelas 

inquiridas com idades entre os 50-59 anos, 19 mulheres, (18,1%). Sintetizando, nos 

grupos etários mais jovens (30-49 anos) são os efectivos do sexo masculino os mais 

representados, contrariamente aos efectivos femininos que se encontram mais 

representados nos escalões dos 50-59 anos, 70-79 anos e 80 e mais anos; esta 

tendência poder-nos-á fazer antever um quadro de vida hipoteticamente marcado por 

uma velhice mais feminina.  
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GRÁFICO 6.4. Distribuição dos inquiridos segundo o sexo e escalão etário 
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Atente-se ainda às relações de parentesco. O designado membro I, na sua 

maioria, assume a condição de filho do inquirido, 100 elementos (86,2%), ou ainda, 

embora com expressão reduzida, a de irmão/cunhado, 6 elementos (5,2%); 33 

(28,4%) têm respectivamente, idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e os 

30 e 39 anos. No tocante ao membro II, as relações de parentesco mais comuns são 

a de filho com 42 elementos (43,8%), a de nora/genro com 24 elementos (25,0%) e a 

de pais/sogros com 9 elementos (9,4%). No que se refere às pertenças etárias, 23 

(24,0%) inserem-se no grupo de idades entre os 30 e os 39 anos, 19  (19,8%) 

enquadram-se no escalão dos 20 aos 29 anos e 13 (13,5%) fazem parte de idades 

entre os 40 e 49 anos. Finalmente, e abordando o membro III, 23 indivíduos (33,8%) 

são netos dos inquiridos, 18 (26,5%) são filhos e 10 (14,7%) são pais/sogros. No que 

concerne à distribuição por grupos etários, 13 (19,1%) inserem-se no grupo dos 20 

aos 29 anos, 11 (16,2%) inscrevem-se na faixa etária compreendida entre os 10 e os 

14 anos, 10 (14,7%) localizam-se no grupo dos 15 aos 19 anos. Daqui fica patente a 

juvenilidade que caracteriza os membros III face aos inquiridos e aos restantes 

membros do grupo doméstico, o que é compreensível dado o seu posicionamento na 

estrutura etária e face à relação de parentesco que desenvolvem com o representante 

do grupo doméstico. 
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QUADRO 6.6. Composição do grupo doméstico 

 
Grau de parentesco Membro I Membro II Membro III 

N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) 

Filho 100 86,2 42 43,8 18 26,5 

Irmãos / cunhados 6 5,2 8 8,3 5 7,4 

Nora / genro - - 24 25,0 3 4,4 

Netos 4 3,4 8 8,3 23 33,8 

Pais / sogros 4 3,4 9 9,4 10 14,7 

Tios / primos / sobrinhos 1 0,9 1 1,0 4 5,9 

Outro familiar 1 0,9 3 3,1 2 2,9 

Não familiar - - 1 1,0 3 4,4 

Total 116 100,0 96 100,0 68 100,0 

 

As trajectórias de vida também se encontram estruturadas por um conjunto 

de etapas mais ou menos institucionalizadas que se prendem com as formas de 

conjugalidade presentes. A maioria dos respondentes apresentam como estado civil a 

situação de casados ou de vivência marital (90 inquiridos, 68,4%), sendo ainda, de 

focar, o peso da população que se identifica com o estado civil de viuvez (30 pessoas, 

22,1%). De relevar, os baixos valores registados relativamente a situações de 

divórcio/separação (5 indivíduos, 3,7%) face ao contexto nacional e mesmo, 

concelhio.15 No respeitante ao membro I do grupo doméstico, 71 (61,2%) são solteiros, 

37 (31,9%) são casados ou vivem em união de facto. No conjunto do membro II, 50 

(52,1%) são solteiros e 37 (38,5%) são casados ou vivem em união de facto. A 

situação é quase idêntica no tocante ao membro III, em que 51 (75,0%) são solteiros, 

8 (11,8%) são casados ou vivem em união de facto, sendo ainda de realçar que 7 

(10,3%) são viúvos. Naturalmente, e por comparação aos inquiridos, é de acentuar a 

maior percentagem de solteiros entre os restantes membros do grupo doméstico e as 

clivagens etárias que os separam. 

 

QUADRO 6.7. Estado civil do inquirido e restantes membros do grupo doméstico 

 

Grupo etário 
Inquirido Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Solteiro 8 5,9 71 61,2 50 52,1 51 75,0 

Casado/União de facto 93 68,4 37 31,9 37 38,5 8 11,8 

Divorciado/separado 5 3,7 5 4,3 3 3,1 2 2,9 

Viúvo 30 22,1 3 2,6 6 6,3 7 10,3 

Total 136 100,0 116 100,0 96 100,0 68 100,0 

 

Grande parte da população inquirida tem como origem geográfica a própria 

cidade e concelho do Porto, cerca de 100 indivíduos (73,5%). Existe evidentemente 

uma clara predominância deste concelho em termos de local de nascimento, contudo, 

                                                
15 Ana Nunes de Almeida e Outros, Op. Cit., p.46. 
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não poderemos deixar de evidenciar os indivíduos oriundos dos concelhos de 

Matosinhos, Gaia e Gondomar, 7 indivíduos (5,1%), bem como, da Região do 

Tâmega, 8 (5,9%) indivíduos.  

 

Mapa 6.1. Local de nascimento do inquirido (NUT III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cônjuges acompanham também essa mesma distribuição em termos de 

origens geográficas, na medida em que 67 (72,0%) nasceram também no Porto. Não 

obstante, afigura-se, no caso deste grupo, uma segunda origem geográfica digna 

também de registo: a região do Tâmega16, com 11 referências (11,8%). De focar, uma 

quase ausência de efectivos oriundos do Grande Porto. No que se refere ao membro I 

do grupo doméstico em análise, a preponderância do concelho do Porto como local de 

nascimento acentua-se na medida a que corresponde à situação de 104 membros 

(89,7%). Também esta tendência se observa na naturalidade do membro II já que 76 

(81,7%) são naturais do concelho do Porto e o mesmo acontece no que se refere ao 

membro III, na medida em que 59 (88,1%) são originários do mesmo concelho. Tudo 

indica tratarem-se de indivíduos que protagonizam processos de quase imobilidade 

geográfica, com excepção dos próprios inquiridos e seus conjugues/companheiros. 

Estamos naturalmente num contexto de fixação residencial longo veiculado à cidade 

                                                                                                                                          
 
16 Da Região do Tâmega (NUT III) fazem parte os concelhos de Amarante, Baião, Cabeceiras de Basto, 

Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canavezes, Mondim de 
Basto, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Resende e Ribeira de Pena.  

Local de nascimento dos Inquiridos, por NUT III

Norte

0 30 km

Carta Administrativa de Portugal (Atlas do Ambiente), escala 1:250.000, Direcção Geral do Ambiente, 1994

Limite de NUT III

1

8

108
N.º de inquiridos:

Projecção de Gauss
Elipsoide Hayford (Internacional)

Datum de Lisboa
Coordenadas Militares

FLUP

SDI / Cartografia
Miguel Nogueira / 2001

Fonte: , 1996Inquérito às vivências e e práticas de sociabilidade no Bairro Cerco do Porto
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do Porto pelo inquirido, o que condiciona, por sua vez, as trajectórias geográficas das 

gerações que lhe são posteriores. 

 

QUADRO 6.8. Local de nascimento do cônjuge/companheiro e restantes 

membros (NUT III) 

 

Local de Nascimento (NUT III) 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Porto 67 72,0 104 89,7 76 81,7 59 88,1 

Matosinhos/Gaia/Gondomar 3 3,2 4 3,4 7 7,5 1 1,5 

outros concelhos AMP - - - - 1 1,1 - - 

Minho-Lima 1 1,1 - - 1 1,1 - - 

Cávado 5 5,4 - - 1 1,1 - - 

Ave - - 2 1,7 1 1,1 - - 

Tâmega 11 11,8 3 2,6 4 4,3 3 4,5 

Entre Douro e Vouga - - - - - - - - 

Douro 4 4,3 - - 1 1,1 1 1,5 

Alto Trás os Montes - - 1 0,9 - - - - 

Grande Lisboa - - 1 0,9 - - - - 

Baixo Vouga 1 1,1 - - - - - - 

Baixo Mondego 1 1,1 - - - - - - 

Dão Lafões - - - - - - 1 1,5 

Outro - - 1 0,9 1 1,1 2 3,0 

Total 93 100,0 116 100,0 93 100,0 67 100,0 
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6.3. Perfis escolares 

 

A maioria da população inquirida tem como grau de qualificação escolar mais 

elevado o ensino básico primário, 82 indivíduos (60,3%).17 Esta distribuição contrasta 

flagrantemente com os dados concelhios, pois que, em 1991, somente 38,3% das 

pessoas residentes no Porto detinham o ensino básico primário e 4,8% se situavam 

dentro da taxa de analfabetismo.18 De relevar que 25 inquiridos (18,4%) declararam 

não saber ler e/ou escrever, 13 (9,6%) afirmam ter completado o ensino secundário 

unificado e 11 (8,1%) não alcançaram qualquer grau de ensino, contudo sabem ler e 

escrever. De salientar, portanto, a incidência neste Bairro de um baixo nível de 

recursos escolares, situação reforçadora e amplificadora de um contexto de forte 

vulnerabilidade à exclusão social. 

 

QUADRO 6.9. Grau de escolaridade do inquirido 

 
Grau de escolaridade do 

inquirido 

N.º de Respostas % do Total da Amostra 

Não sabe ler/escrever 25 18,4 

Sabe ler/escrever 11 8,1 

Básico primário 82 60,3 

Secundário unificado  13 9,6 

Secundário complementar 3 2,2 

Médio 1 0,7 

Superior  1 0,7 

Total 136 100,0 

 

Os cônjuges/companheiros apresentam qualificações escolares superiores às 

observadas para os inquiridos; com efeito, 71 (76,3%) possuem o ensino básico 

primário, 6 (6,5%) possuem o diploma do ensino secundário unificado e apenas 10 

                                                
17 Esta tendência é corroborada no Inquérito à população residente nos Bairros Sociais do Vale de 

Campanhã, já citado, pois no contexto do Vale de Campanhã, 16% dos respondentes não detêm 
qualquer grau de escolaridade, situação que tem uma maior incidência no grupo das mulheres; 49% da 
população possui apenas 4 anos de escolaridade; no grupo etário compreendido entre os 15 e os 39 
anos, 37% possui apenas o 4º ano de escolaridade e 28% detém 6 anos de escolaridade; num dos 
grupos mais jovens da pirâmide etária (15-19 anos) apenas 51% frequentam o sistema de ensino, o que 
indicia desde já situações de abandono precoce do sistema de ensino e uma inserção prematura no 
mercado informal de emprego; Vd. Fundação para O Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Op. Cit.. 
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(10,8%) não sabem ler, nem escrever. O membro I, na medida em que pertence à 

segunda geração do grupo doméstico, apresenta acréscimos significativos nos níveis 

de escolarização obtidos: 56 (50,5%) detêm o ensino básico primário, 38 (34,2%) 

possuem o diploma do secundário unificado, 8 (7,2%) possuem o ensino secundário 

complementar e 4 (3,6%) possuem um curso de ensino superior. Por outro lado, os 

membros II apresentam níveis de qualificação escolar mais baixos do que os 

elementos atrás referidos já que, 57 (72,6%) têm o diploma do ensino básico primário, 

21 (23,1%) apresentam o secundário unificado e 6 (6,6%) têm o ensino secundário 

complementar, e apenas 1 indivíduo (1,1%) detém o ensino superior; esta situação 

poderá explicar-se pelo facto de este grupo ser mais jovem e na sua maioria ainda 

frequentar no presente o sistema formal de ensino. No membro III do grupo 

doméstico, o panorama não é muito distinto do observado até ao momento: 33 

(55,0%) possuem o ensino básico primário, 16 (26,7%) possuem o ensino secundário 

unificado, 7 (11,7%) não sabem ler, nem escrever e 3 (5,0%) possuem o ensino 

secundário complementar. 

 

QUADRO 6.10. Grau de escolaridade do cônjuge/companheiro e restantes 

membros do grupo doméstico 

 

Grau de Escolaridade 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Não sabe ler / escrever 10 10,8 4 3,6 4 4,4 7 11,7 

Sabe ler / escrever 2 2,2 1 0,9 2 2,2 - - 

Básico primário 71 76,3 56 50,5 57 62,6 33 55,0 

Secundário unificado  6 6,5 38 34,2 21 23,1 16 26,7 

Secundário complementar 1 1,1 8 7,2 6 6,6 3 5,0 

Médio 2 2,2 - - - - - - 

Superior  1 1,1 4 3,6 1 1,1 1 1,7 

Total 93 100,0 111 100,0 91 100,0 60 100,0 

 

Relativamente à idade com que o indivíduo abandonou a escola, assinale-se 

que, mais de metade, abandonou a escola antes dos 12 anos; de facto, 69 indivíduos 

(51,5%) abandonaram a escola entre os 9 e os 12 anos, enquanto que 27 (20,1%) 

deixaram o sistema de ensino entre os 13 e os 16 anos. Quanto às razões que 

justificam o abandono, 46 indivíduos (41,4%) alegaram que tiveram de trabalhar para 

garantir a subsistência do grupo doméstico de origem, 25 inquiridos (22,5%) 

assinalam que o abandono se ficou a dever a dificuldades económicas, 15 

respondentes (13,5%) referem a desmotivação face à escola, 9 (8,1%) assinalam o 

facto de não terem capacidades intelectuais para o prosseguimento dos estudos e 7 

                                                                                                                                          
18 Cf. INE, XIII Recenseamento Geral da População. 
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(6,3%) invocam razões de ordem familiar, como por exemplo, a existência de um 

ambiente familiar não valorizador da formação escolar, mantendo em relação à escola 

uma distância cultural e uma percepção de desvalorização simbólica desse espaço.19 

Estas situações configuram muitas vezes contextos de abandono escolar antes de 

concluída a escolaridade mínima.20 A saída da escola assume-se como um processo 

de transição para a vida activa constituindo uma mudança estruturante no quadro de 

vida destes jovens. Podemos assim dizer que, “apesar das alterações verificadas no 

sistema educativo durante a última década e da ênfase sobre o papel da educação 

nos processos de modernização económica e no combate à exclusão social, uma 

percentagem significativa dos jovens dos anos noventa continua a protagonizar 

trajectórias escolares que perpetuam os baixos perfis de qualificação escolar, que 

sempre caracterizaram a formação social portuguesa.”21 

 

No tocante às razões de abandono da escola, podemos considerar que os 

inquiridos se situam numa dualidade de justificações. Assim, adiantam, por um lado, 

razões que são interiorizadas no seu self, que poderemos apelidar de individuais e 

que abarcam as dificuldades de aprendizagem, a desmotivação face à escola e a 

vulnerabilidade das condições de saúde pessoais. Por outro lado, e maioritariamente, 

avançam com razões que poderemos designar de estruturais, e que consubstanciam 

os constrangimentos da estrutura social e económica e também ambiental de que 

fazem parte, demonstrando uma retórica de justificações que se deslocam do 

indivíduo para a sociedade, alertando para os chamados «efeitos do sistema» e sua 

importância na interrupção de trajectórias escolares que poderiam ter sido «bem 

sucedidas».22 

 

Outra base analítica relaciona-se com o facto de podermos asseverar que 

estamos perante um contexto de abandono prematuro da escola que poderá ter tido 

influência em algumas outras características sociográficas desta população, tais 

como, uma inserção precoce e desqualificada no mercado de trabalho, ou uma 

inserção na economia e na sociedade da delinquência, estas últimas ligadas, 

                                                
19 Ana Benavente e Outros, Do Outro Lado da Escola, Lisboa, Editorial Teorema, 1992. 
20 Cf. Natália Alves, “Escola e trabalho: atitudes, projectos e trajectórias”, in Manuel Villaverde Cabral e 

José Machado Pais (coords.), Jovens Portugueses de Hoje, Oeiras, Celta Editora, 1998, pp. 62-3. 
21 Idem, Ibidem, p. 65. 
22 Idem, Ibidem, pp.75-80. Neste estudo, relativo aos jovens portugueses, as razões de ordem individual 

superam as chamadas razões estruturais, contrariamente ao que se verifica na análise da população da 
nossa amostra. 
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porventura, à participação destes sujeitos em determinados sectores da economia 

informal, de entre os quais se destaca a colaboração com actividades de venda ilícita 

de drogas, omnipresente no contexto actual do Bairro. Nestes contextos vivenciais, as 

crianças e jovens “constituem importantes recursos laborais que as estratégias de 

sobrevivência”23 nesses meios não podem dispensar. Assim, as famílias residentes no 

Bairro viram-se e vêem-se confrontadas com a necessidade utilizar o trabalho de 

todos os elementos do grupo familiar.24 

 

QUADRO 6.11. Razões apresentadas para a finalização da escolaridade segundo 

a idade de «saída» da escola 

 
 Idade de «saída» da escola 

Razão apresentadas para a 

finalização da escolaridade 

dos 6 aos 8 
anos  

dos 9 aos 12 
anos 

dos 13 aos 16 
anos 

dos 17 aos 20 
anos 

Com 21 ou 
mais anos 

não andou na 
escola 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % 

Desmotivação  - - 8 11,6 6 22,2 - - 1 25,0 - - 

Razões económicas 1 50,0 17 24,6 5 18,5 1 16,7 - - - - 

Teve de trabalhar 1 50,0 32 46,4 8 29,6 3 50,0 2 50,0   

Falta de capacidades intelectuais - - 5 7,2 3 11,1 1 16,7 - - - - 

Razões de saúde - - 5 7,2 1 3,7 1 16,7 - - - - 

Inexistência de graus de ensino 

mais elevados no local  

- - - - 2 7,4 - - - - - - 

Razões familiares   - - 2 2,9 - - - - - - - - 

Outra - - - - 2 7,4 - - 1 25,0 1 100,0 

Total 2 100,0 69 100,0 27 100,0 6 100,0 4 100,0 1 100,0 

 

Impõe-se aqui uma reflexão acerca da necessidade crucial de que se reveste 

a relação entre a escola e a comunidade e, em particular, com o mercado de 

emprego. Esses dois mundos estavam até há bem pouco tempo distanciados 

impondo-se cada vez mais que a escola entenda o mercado de emprego como um 

elemento de valorização da sua intervenção e para que isso aconteça é preciso que a 

escola não se isole em relação ao sistema empregador, que desenvolva projectos e 

práticas sustentadas de articulação e que tenda a valorizar percursos profissionais 

diferenciados. Aliás, uma perspectiva de educação para o trabalho deverá assentar na 

integração das problemáticas do mundo do trabalho e das profissões na sua acção 

educativa e concomitante intervenção sobre as condições de empregabilidade da 

população escolar: “a educação pelo trabalho associa uma intervenção sistemática, 

intencional e estruturada de momentos e espaços facilitadores da integração e 

                                                
23 Graça Alves Pinto, O Trabalho das Crianças: de pequenino é que se torce o pepino (e o destino), 

Oeiras, Celta Editora, 1998. 
24 Maria Manuela Mendes, “Algumas reflexões sobre o trajecto escolar e as atitudes face à escola do 

grupo étnico cigano residente no Bairro S. João de Deus e em Espinho”, in Saber Educar, n.º 4, 1999, pp. 
27-49. 
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mobilização de conhecimentos disciplinares, aprendizagens, percursos e qualificações 

diversas.”25 

No sentido de investigar a complexidade inerente à análise da variável 

escolaridade do inquirido, consideramos que seria importante cruzar essa informação 

com o grau de escolaridade obtido pelo pai do inquirido, com o objectivo de detectar 

possíveis movimentações ascendentes que possam pautar a trajectória escolar da 

população-alvo. Desta forma, verificamos que do grupo de inquiridos cujos 

progenitores não sabiam ler nem escrever, a maioria, ou seja, cerca de 18 (52,9%) 

possuem um grau de ensino correspondente ao ensino básico primário, comprovando, 

relativamente, a ocorrência de percursos escolares mais bem sucedidos por parte dos 

inquiridos, embora ainda distantes de níveis mais elevados como o actual patamar da 

escolaridade obrigatória. O relativismo destes percursos mais bem sucedidos poderá 

ser demonstrado pelo facto de ainda existir uma proporção considerável de indivíduos, 

cujos pais não sabem ler nem escrever e cujos filhos continuam a deter essa mesma 

característica no presente, totalizando o valor de 11 indivíduos (32,4%). A tendência 

descrita anteriormente também se aplica aos inquiridos cujos pais sabem ler e 

escrever sem ter frequentado a escola, e que protagonizaram um percurso escolar 

ligeiramente ascensional, já que, 12 (48,0%) são detentores de quatro anos de 

escolaridade, 5 (20,0%) só sabem ler e escrever e 7( 28,0%) não sabem ler nem 

escrever.  

 

Perante um cenário que poderíamos designar como de «relativa reprodução 

escolar», será importante referir que continua a ser perceptível para esta população o 

seu relativo afastamento face ao mundo da escola. Por outras palavras, embora as 

gerações actuais tenham um nível de instrução mais elevado do que os seus 

progenitores, isso não corresponde a um contexto de efectiva mobilidade social, pois 

muitos destes actores sociais continuam a não possuir ainda hoje a escolaridade 

obrigatória.26 Esta situação é premente no Bairro enquanto dinâmica existente e 

preocupação formulada, como podemos atestar de seguida: 

 

“São jovens que já não acreditam muito no ensino, são pouco assíduos, não 
conseguem fazer trabalhos de grupo, têm um espírito de liderança muito 
arreigado, não têm disciplina, não têm estabilidade social e emocional… 

                                                
25 Clara Correia e Outros, “Relação entre a escola e o mercado de emprego envolvente: uma 

problemática em permanente evolução”, in Sociedade e Trabalho, n.º 10, 2000, p. 64. 
26 Ana Cardoso e Manuel Pimenta, “A pobreza nos bairros degradados de Lisboa: alguns elementos de 

caracterização”, in Sociedade e Território, n.º 10/11, 1989, p. 21. 
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Utilizam constantemente a violência física, têm uma forte capacidade de 
sobrevivência. São muito instáveis, os seus gostos e motivações variam 
muito.” (Instituição/Serviço 2) 

 

“Eles não vão para a escola. Até fogem da escola. Há aqui uma vizinha, por 
baixo de mim, que até tirou os filhos da escola para andarem metidos na 
droga. Há muitas mães que fazem isso, menina. Tiram os filhos para 
andarem nisso.” (moradora 3, 56 anos, casada, analfabeta, operária, 
reformada por invalidez) 

 

“Sim, uma grande percentagem de rapazes abandonam a escola, e depois é 
numa idade muito perigosa em que é preciso muito apoio. Eu quero dizer 
que os senhores doutores da Câmara tenham muito cuidado, eu sei que a 
Escola Preparatória do Cerco do Porto tem um trabalho que visa defender 
esses miúdos com trabalhos oficinais (…) e a Câmara que esteja atenta a 
esses problemas que não esteja à espera do plano, porque depois já pode 
ser tarde para muitos, sabe que o tempo nestas coisas é muito importante, e 
andam aí crianças que não vão mais para a escola.” (Morador 1, 65 anos, 
viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 

Não obstante uma melhoria relativa de ensino das gerações mais novas, com 

o considerável número de inquiridos que ainda continuam a deter «práticas 

abandonantes» da escola. Assim, podemos dizer que “o abandono escolar precoce 

constitui, na verdade, o reflexo de transformações profundas que moldam a actual 

sociedade portuguesa. O combate às saídas prematuras do ensino básico está, por 

isso, longe do seu termo, apesar do reconfortante decréscimo global do número de 

casos ocorridos nos últimos anos. Afinal, são os processos de modernização da nossa 

sociedade que estão em causa.”27  

 

QUADRO 6.12. Grau de escolaridade do inquirido segundo o grau de 

escolaridade do pai do inquirido 
 Grau de escolaridade do pai  

Grau de escolaridade do inquirido 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe ler/escrever Básico primário Secundário unificado 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Não sabe ler/escrever 11 32,4 7 28,0 3 5,8 - - 

Sabe ler/escrever 4 11,8 5 20,0 1 1,9 - - 

Básico primário 18 52,9 12 48,0 39 75,0 - - 

Secundário unificado - - 1 4,0 8 15,4 1 50,0 

Secundário complementar - - - - 1 1,9 - - 

Médio 1 2,9 - - - - - - 

Superior - - - - - - 1 50,0 

Total 34 100,0 25 100,0 52 100,0 2 100,0 

 

Também podemos observar diferenciações no grau de escolaridade dos 

inquiridos em função da sua distribuição por género, acentuando também alguns 

                                                
27 João Ferrão e Outros, “Abandono escolar precoce: olhares cruzados em tempo de transição”, in 

Sociedade e Trabalho, n.º 10, 2000. P. 20.  
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determinismos sociais bem conhecidos no quadro da análise sociológica. Deste modo, 

os indivíduos do sexo masculino apresentam níveis de escolaridade tendencialmente 

mais elevados do que os do sexo feminino; assim, 23 (74,2%) dos homens têm o 

ensino básico completo, e em contrapartida, 59 mulheres (56,2%) também possuem o 

mesmo grau de ensino; apenas 1 efectivo do sexo masculino (3,2%) não sabe ler nem 

escrever comparativamente a 24 elementos do sexo feminino (22,9%), o mesmo 

acontecendo com o facto de 1 homem (3,2%) saber ler e escrever sem ter 

frequentado a escola, encontrando-se nessa mesma situação 10 mulheres (9,5%). 

Proporcionalmente, são também os homens os maiores detentores de diplomas 

correspondentes ao ensino secundário unificado, 5 (16,1%) quando comparados com 

as mulheres, 8 (7,6%). Face aos resultados deste estudo, podemos a este propósito 

invocar alguns dos resultados detectados para a população residente nos bairros de 

habitação social do Vale de Campanhã, e que denotam algum paralelismo face ao 

observado, na medida, em que se constatou uma taxa de analfabetismo na ordem dos 

9%, sendo de assinalar que este fenómeno tem uma maior incidência junto dos 

efectivos femininos com 15,1% face aos efectivos masculinos, 2,4%.28 

 

GRÁFICO 6.5. Grau de escolaridade do inquirido segundo o sexo  
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Ao analisarmos a relação entre as variáveis, idade do inquirido e seu nível de 

escolaridade, registamos que a maioria dos inquiridos, com idades entre os 18 e os 69 

anos possui o ensino primário. Passando a uma análise mais fina, constatamos que 6 

indivíduos (60,0%) que compõem o grupo etário dos 18 aos 29 anos, 16 (66,7%) que 

                                                
28 Cf. Fundação para O Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Op. Cit.. 
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pertencem à faixa etária que vai dos 20 aos 29 anos, 14 inquiridos (77,8%) que têm 

idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos, 17 (73,9%) entre os 50 e os 59 anos 

e 20 (57,1%) que se situam no escalão dos 60 e os 69 anos possuem todos quatro 

anos de escolaridade. Diferencia-se aqui, realmente, o grupo etário dos mais idosos, 

com idades entre os 70 e os 79 anos, porque, na sua maioria, não sabe ler nem 

escrever, 12 respostas (50,0%). Contudo, no decorrer desta análise apercebemo-nos 

de uma dinâmica pertinente relativamente ao grau de escolaridade detido pelos mais 

jovens, ou seja, apesar de em termos gerais, os indivíduos se distribuírem 

maioritariamente pelo ensino primário, a tendência é para se verificar que os mais 

jovens têm vindo a registar acréscimos ao nível do seu investimento escolar 

frequentando níveis de ensino mais elevados, como são os casos do secundário, do 

complementar, do médio ou mesmo, superior.  

 

QUADRO 6.13. Distribuição dos inquiridos segundo o grau de escolaridade e o 

grupo etário 

 

 Grupos etários 

Grau de escolaridade 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Não sabe ler / escrever - - - - 2 11,1 1 4,3 9 25,7 12 50,0 1 50,0 

Sabe ler / escrever - - - - - - 2 8,7 5 14,3 3 12,5 1 50,0 

Básico primário 6 60,0 16 66,7 14 77,8 17 73,9 20 57,1 9 37,5 - - 

Secundário unificado 2 20,0 5 20,8 2 11,1 3 13,0 1 2,9 - - - - 

Secundário compl. 2 20,0 1 4,2 - - - - - - - - - - 

Médio  - - 1 4,2 - - - - - - - - - - 

Superior  - - 1 4,2 - - - - - - - - - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 
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6. 4. Condições sociais de existência 

 

Estamos perante uma população maioritariamente não activa, daí não ser de 

estranhar que 58 dos inquiridos (50,0%) subsistam com uma pensão de reforma, 25 

(18,4%) estejam a cargo da família (essencialmente mulheres que se ocupam das 

tarefas do lar) e apenas 38 (27,9%) exerçam uma actividade profissional. Quanto ao 

meio de vida do cônjuge/companheiro, podemos dizer que 49 (52,7%) retiram a sua 

principal fonte de subsistência do exercício de uma actividade laboral, 35 dos 

indivíduos (37,6%) vivem da pensão de reforma, 4 (4,3%) vivem a cargo da família e 

saliente-se que 2 indivíduos (2,2%) subsistem através do apoio da acção social. 

Relativamente ao membro I, os meios de vida dominantes são: o trabalho, 56 

membros (48,3%), o subsídio de desemprego, 47 membros (40,5%) e o apoio da 

acção da acção social, 4 membros (3,4%). De salientar que a incidência do fenómeno 

do desemprego, no seio deste grupo, atinge ¼ do conjunto do membro I, já que 

estamos perante indivíduos em idade activa, e também segundas gerações, 

contrastando a sua situação com a retratada para os seus ascendentes. O membro II 

apresenta uma situação similar, pois 44 (45,8%) subsistem do seu trabalho, 38 

(39,6%) estão a cargo da família, 8 (8,3%) vivem da pensão de reforma e 4 (4,2%) 

vivem de apoios concedidos pela acção social. Dos membros III, metade, 34 (50,0%), 

vivem a cargo da família o que não é de estranhar, visto tratarem-se na sua grande 

parte de crianças e jovens em idade escolar, 20 (29,4%) vivem do exercício de uma 

actividade profissional e 9 (13,2%) vivem da pensão de reforma.  

 

Ao fazermos esta análise, não poderemos deixar de sublinhar a situação 

vivenciada por grande parte dos inquiridos, pois para além de serem portadores duma 

herança pesada que se materializou nos seus baixos níveis ou inexistentes níveis de 

escolaridade, vivem no presente, uma situação marcada por baixas reformas, 

constituindo-se em pensionistas de baixos rendimentos, categoria social, como 

sabemos, portadora de fortes condições de vulnerabilidade à pobreza e à exclusão 

social.29 

 

 

                                                
29 Cf. João Ferreira de Almeida e Outros, Exclusão Social: Factores e Tipos de Pobreza em Portugal, 

Oeiras, Celta Editora, 1992. 
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GRÁFICO 6.6. Meios de vida do inquirido 

 

QUADRO 6.14. Meios de vida do cônjuge/companheiro e restantes membros do 

grupo doméstico 

 

Meios de Vida 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Trabalho 49 52,7 56 48,3 44 45,8 20 29,4 

A cargo da família 4 4,3 47 40,5 38 39,6 34 50,0 

Pensão de reforma 35 37,6 3 2,6 8 8,3 9 13,2 

Subsídio desemprego 3 3,2 4 3,4 2 2,1 1 1,5 

Assistência social 2 2,2 4 3,4 4 4,2 3 4,4 

Outro - - 2 1,7 - - 1 1,5 

Total 93 100,0 116 100,0 96 100,0 68 100,0 

 

Relativamente ao rendimento mensal do inquirido, mais de metade aufere de 

um montante que oscila entre os 0 e os 49 mil escudos (66 indivíduos, 61,1%). 

Saliente-se que 46 indivíduos (42,6%) possuem um rendimento na ordem dos 10-29 

contos mensais, enquanto que, 30 actores sociais (27,8%) se situam num escalão de 

rendimento que medeia entre os 50 e os 79 contos e apenas 1 inquirido (0,9%) 

declara auferir 200 ou mais contos. No que se refere ao cônjuge/companheiro, os 

escalões de rendimento dominantes são similares aos detectados para o inquirido, 

embora se verifiquem algumas ligeiras discrepâncias; assim, 29 (35,4%) dispõem 

mensalmente de um rendimento na ordem dos 50 e 79 contos, 19 (23,2%) auferem 

um rendimento entre os 10 e os 29 contos. Apenas 3 (3,7%) auferem um rendimento 

igual ou superior aos 200 contos. 
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QUADRO 6.15. Rendimentos mensais do inquirido e do cônjuge/companheiro 

(em contos) 

 

Rendimento mensal 
Inquirido Cônjuge/Companheiro 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Menos de 9  3 2,8 2 2,4 

Entre 10 e 29 46 42,6 19 23,2 

Entre 30 e 49 17 15,7 13 15,9 

Entre 50 e 79 30 27,8 29 35,4 

Entre 80 e 99 7 6,5 7 8,5 

Entre 100 e 149 4 3,7 8 9,8 

Entre 150 e 199 - - 1 1,2 

200 e mais 1 0,9 3 3,7 

Total 108 100,0 82 100,0 

 

Outro dado significativo a assinalar no domínio das condições sócio-

económicas desta população prende-se com a análise do rendimento mensal do 

grupo doméstico. É possível observar que 34 grupos domésticos (26,4%) dispõem de 

um rendimento entre os 50 e os 99 contos, 28 (21,7%) têm à sua disposição um 

rendimento entre os 100 e os 149 contos, 26 (20,2%) auferem um rendimento que 

varia entre os 150 e os 199 contos e somente 13 grupos domésticos (10,2%) dispõem 

de um rendimento igual ou superior a 250 contos. Não podemos deixar de assinalar os 

baixos níveis de rendimento das famílias em presença, principalmente se atendermos 

ao facto de que quase 35% das famílias auferem de um rendimento que não 

ultrapassa largamente o salário mínimo nacional.  

 

Se considerarmos o rendimento mensal total do grupo doméstico em função 

da própria dimensão do grupo doméstico, podemos afirmar que a sua tendência 

evolutiva é quase proporcional ao número de elementos do grupo doméstico. Desta 

forma, os grupos domésticos constituídos por 2-4 elementos dispõem na sua maioria 

de um rendimento que oscila entre os 50-199 contos, enquanto que, nos grupos 

domésticos com 5-7 elementos, o rendimento disponível oscila em grande parte dos 

casos, entre os 50-299 contos; naqueles que são constituídos por 8 ou mais 

elementos, regista-se a tendência maioritária que vai no sentido de o rendimento se 

situar entre os 150 e os 249 contos. Contudo, e ainda assim, será possível detectar 

situações um pouco «anómalas». Se em grupos domésticos caracterizados pela 

existência de 2 a 4 elementos, o principal escalão de rendimentos se situa entre os 50 

e os 99 contos (21 grupos domésticos, 33,9%), já nos grupos domésticos compostos 

por 5 a 7 elementos, não obstante o valor mais frequente se situar entre os 100 e os 

149 contos, (13 grupos domésticos, 25,0%), encontramos um número considerável de 

casos situados dentro do escalão dos 50 aos 99 contos, 10 famílias (19,2%).  
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GRÁFICO 6.7. Rendimento mensal total do grupo doméstico (em contos) 

 

QUADRO  6.16. Rendimento mensal total do grupo doméstico segundo a 

dimensão do grupo doméstico 

 
 Dimensão do grupo doméstico 

Rendimento mensal do grupo 

doméstico (em contos) 

1 elemento de 2 a 4 elementos de 5 a 7 elementos mais de 8 elementos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Menos de 49 4 66,7 5 8,1 2 3,8 - - 

De 50 a 99 2 33,3 21 33,9 10 19,2 1 11,1 

De 100 a 149 - - 15 24,2 13 25,0 - - 

De 150 a 199 - - 13 21,0 10 19,2 3 33,3 

De 200 a 249 - - 5 8,1 9 17,3 3 33,3 

De 250 a 299 - - 1 1,6 6 11,5 1 11,1 

De 300 a 349 - - - - 2 3,8 - - 

De 350 a 399 - - 2 3,2 - - - - 

400 e mais - - - - - - 1 11,1 

Total 6 100,0 62 100,0 52 100,0 9 100,0 

 

Ainda a este propósito, um dado interessante prende-se com o facto de que à 

medida que a idade do respondente avança verifica-se uma relativa diminuição dos 

rendimentos totais do grupo doméstico, o que atesta mais uma vez a situação de 

precariedade económica vivenciada pelos mais idosos residentes do Bairro. Assim, 

para os indivíduos situados entre os 18 e os 29 anos, o escalão máximo de 

rendimentos, 3 (30,0%) situa-se entre os 150 e os 199 contos, o mesmo acontecendo 

com os indivíduos situados etariamente entre os 30 e os 39 anos, 9 (37,5%). Para os 

indivíduos pertencentes aos grupos etários entre os 40 e os 49 anos e os 50 e os 59 

anos, 4 (25,0%) e 6 (30,0%) inquiridos, respectivamente, o escalão de rendimento 

mais apontado é o dos 100-149 contos. Por fim, para os indivíduos entre os 60 e os 
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69 anos e entre os 70 e os 79 anos, 11 (33,3% e 10 (41,7%) indivíduos, 

respectivamente, o patamar de rendimentos mais assinalado é o dos 50-99 mil 

escudos. Esta situação deve-se, em grande medida, aos baixos valores de pensões 

de reforma auferidas por estes inquiridos.  

 

QUADRO 6.17. Rendimento mensal total do grupo doméstico segundo o grupo 

etário do inquirido 

 
 Grupos etários 

Rendimento mensal do 

grupo doméstico (em 

contos) 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 

anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Menos de 49 1 10,0 - - 1 6,3 - - 7 21,2 2 8,3 - - 

De 50 a 99 2 20,0 5 20,8 2 12,5 4 20,0 11 33,3 10 41,7 - - 

De 100 a 149 1 10,0 4 16,7 4 25,0 6 30,0 9 27,3 3 12,5 1 50,0 

De 150 a 199 3 30,0 9 37,5 1 6,3 5 25,0 2 6,1 5 20,8 1 50,0 

De 200 a 249 2 20,0 1 4,2 5 31,3 3 15,0 4 12,1 2 8,3 - - 

De 250 a 299 1 10,0 1 4,2 3 18,8 1 5,0 - - 2 8,3 - - 

De 300 a 349 - - 2 8,3 - - - - - - - - - - 

De 350 a 399 - - 1 4,2 - - 1 5,0 - - - - - - 

400 e mais - - 1 4,2 - - - - - - - - - - 

Total 10 100,0 24 100,0 16 100,0 20 100,0 33 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Em contraste, e embora estejamos perante um espaço social e físico 

marcado por constantes dinâmicas de segregação sócio-espacial e de desqualificação 

social, verificamos que somente 36 inquiridos (26,5%) declaram ter dívidas pendentes. 

Não podemos deixar de olhar com algumas reservas para estes resultados, pois, 

estamos perante um tipo de questionamento que implica, por parte dos inquiridos, o 

accionamento de estratégias de defesa, na medida em que face aos entrevistadores 

importa manter uma imagem de um certo «prestígio social».30 

 

 

 

QUADRO 6.18. Tipo de dívidas no grupo doméstico 

 

Tipos de dívidas no grupo doméstico N.º de casos % do total da amostra (n = 36) 

Prestação mensal 5 13,9 

Água 4 11,1 

Luz 10 27,8 

Telefone 4 11,1 

Obras efectuadas 5 13,9 

Mercearia / talho 18 50,0 

Electrodomésticos / mobiliário 4 11,1 

Automóvel 11 30,6 

Outras 2 5,6 

                                                
30 Estes dados são diferentemente assumidos noutros contextos sociais e espaciais similares, como 

verificou Manuela Silva e Outros, Op. Cit.. 
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Fazendo uma análise diferenciada das dívidas declaradas pelos 

respondentes31, podemos salientar que são as dívidas na mercearia/talho as mais 

percentuadas, com 18 respostas (50,0%), tendência transversal aos vários grupos 

domésticos; por outro lado, as segundas mais cotadas são as dívidas referentes à 

compra a crédito de automóvel, 11 respostas (30,6%).  

 

Em relação ao tipo de dívidas segundo o principal meio de vida, é de destacar 

uma distribuição equitativa entre os endividados que têm como principal meio de vida 

o trabalho e aqueles que subsistem de uma pensão de reforma, 16 respostas (44,4%) 

respectivamente. Contudo, os indivíduos que vivem da pensão de reforma ostentam 

um perfil de endividamento peculiar, na medida em que apresentam um maior grau de 

dispersão pelos vários tipos de dívidas. Não deixa de ser interessante relevar que são 

estes os que apresentam valores mais elevados no que concerne às dívidas de água 

e de telefone, 3 respostas (18,8%) respectivamente, de luz, com 5 respostas (31,3%), 

dívidas que se prendem com obras realizadas na casa e com aquisição de automóvel 

(4 respostas (25,0%), respectivamente. Neste grupo, as dívidas mais avultadas 

prendem-se com as despesas efectuadas na mercearia/talho, 9 (56,3%).  

 

 

 

 

 

QUADRO 6.19. Existência de dívidas segundo o meio de vida do inquirido 

 

 Meio de vida do inquirido (n = 36) 

Existência de dívidas no grupo 

familiar 

Trabalho  A cargo da família  Pensão de reforma Subsídio de 

desemprego 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Prestação mensal 2 12,5 1 33,3 2 12,5 - - 

Água  1 6,3 - - 3 18,8 - - 

Luz 4 25,0 1 33,3 5 31,3 - - 

Telefone  1 6,3 - - 3 18,8 - - 

Obras efectuadas - - 1 33,3 4 25,0 - - 

Mercearia / talho  7 43,8 1 33,3 9 56,3 1 100,0 

Electrodomésticos / mobiliário 3 18,8 - - 1 6,3 - - 

Automóvel  6 37,5 1 33,3 4 25,0 - - 

Outra - - - - 2 12,5 - - 
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Quanto à condição perante o trabalho do inquirido, verifica-se que 65 

indivíduos (47,8%) são reformados, 38 inquiridos (27,9%) exercem uma profissão, 20 

respondentes (14,7%) ocupam-se das tarefas domésticas e 12 (8,8%) são 

desempregados. Relativamente ao cônjuge/companheiro, mais de metade, ou seja, 51 

pessoas (54,8%) exercem uma profissão, 35 indivíduos (37,6%) são reformados e 4 

(4,3%) dedicam-se às tarefas domésticas. Dentro desta variável, os membros I que 

declaram exercer uma profissão ascendem a 55 (47,8%), sendo de destacar o grupo 

de estudantes na ordem dos 29 (25,2%), enquanto que 11 (9,6%) são, 

respectivamente, desempregados ou detêm uma outra condição. No tocante aos 

membros II do grupo doméstico, observa-se uma situação semelhante à 

anteriormente descrita: 44 pessoas (46,3%) exercem uma profissão, 26 indivíduos 

(27,4%) são estudantes e 9 (9,5%) são desempregados. Quanto à condição perante o 

trabalho dos membros III, 22 pessoas (32,8%) são estudantes, 20 indivíduos (29,9%) 

exercem uma profissão e 8 (11,9%) são reformados ou apresentam uma outra 

condição. Diga-se que o desemprego assume, para esta população, uma importância 

considerável32 nomeadamente para o inquirido e restantes membros à excepção do 

cônjuge, se atentarmos que o valor da população desempregada no concelho do 

Porto (6,9% em 199133), o que se poderá traduzir, mais uma vez, num indicador de 

vulnerabilidade desta população a situações de precariedade económica e também 

social. 

 

QUADRO 6.20. Condição perante o trabalho do inquirido e do 

cônjuge/companheiro 

 

Condição perante o trabalho 
Inquirido Cônjuge/Companheiro 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Exerce profissão  38 27,9 51 54,8 

Ocupa-se de tarefas domésticas 20 14,7 4 4,3 

Estudante  1 0,7 - - 

Reformado  65 47,8 35 25,7 

Desempregado  12 8,8 3 3,2 

Total 136 100,0 93 100,0 

 

                                                                                                                                          
31 Trata-se de uma questão de resposta múltipla, em que se agruparam e contabilizaram, as respostas 

afirmativas dos inquiridos em relação a cada uma das categorias assumidas pela variável. Utilizando o 
package estatístico referido, procedemos à operação, “define set”. 
32 Contudo, e voltando à comparação com os resultados do inquérito de 1997, assinale-se que a 

população residente nos bairros camarários do Vale de Campanhã apresentava ainda uma percentagem 
de desemprego mais elevada (11,6%); Fundação para O Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Op. 
Cit.. 
33 Cf. INE, XIII Recenseamento Geral da População Portuguesa; INE, 1991. 
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QUADRO 6.21. Condição perante o trabalho do membro I, II e III do grupo 

doméstico 

 

Condição perante o trabalho 
Membro I Membro II Membro III 

N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) 

Exerce profissão  55 47,8 44 46,3 20 29,9 

Ocupa-se de tarefas domésticas 3 2,6 3 3,2 1 1,5 

Estudante  29 25,2 26 27,4 22 32,8 

Reformado  3 2,6 8 8,4 8 11,9 

Desempregado  11 9,6 9 9,5 7 10,4 

Serviço militar  1 0,9 - - 1 1,5 

Detenção prisional  2 1,7 - - - - 

Outra  11 9,6 5 5,3 8 11,9 

Total 115 100,0 95 100,0 67 100,0 

 

Previsivelmente, cruzando as variáveis condição perante o trabalho e 

pertença etária do inquirido, podemos inferir que os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 18 anos e os 49 anos, na sua maioria, exercem profissão, e 

os indivíduos com idades entre os 60 e os 79 anos encontram-se, na sua grande 

parte, já reformados.  

 

QUADRO 6.22. Condição perante o trabalho do inquirido segundo o seu grupo 

etário 

 

 Grupos etários 

Condição perante o trabalho do 

inquirido 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Exerce profissão 5 50,0 16 66,7 7 38,9 8 34,8 2 5,7 - - - - 

Ocupa-se de tarefas domésticas 1 10,0 5 20,8 5 27,8 5 21,7 2 5,7 1 4,2 1 50,0 

Estudante 1 10,0 - - - - - - - - - - - - 

Reformado - - - - 2 11,1 8 34,8 31 88,6 23 95,8 1 50,0 

Desempregado 3 30,0 3 12,5 4 22,2 2 8,7 - - - - - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Num outro plano, outras características emergem da relação entre a condição 

do sujeito perante o trabalho e o grau de escolaridade detido por este; assim, verifica-

se que a maioria dos sujeitos que não sabem ler ou escrever já estão reformados (19 

respostas, 76,0%). Esta observação é extensível aos inquiridos que sabem ler e 

escrever, mas que não têm qualquer diploma escolar (9 inquiridos, 81,8%). Dos 82 

sujeitos (100,0%) que possuem o ensino básico primário, 35 (42,7%) encontram-se já 

reformados, enquanto que, 27 (32,9%) exercem ainda uma profissão. Também nesta 

condição, estão 7 indivíduos (53,8%) que detêm o ensino secundário unificado. 

Aqueles que são detentores de recursos escolares mais elevados, na sua maioria, 

ainda se encontram a exercer actividade profissional (7 respostas, 53,8%). Aqueles 

que detêm qualificações escolares mais baixas, ou até não as detêm, encontram-se 
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numa situação de desvinculação face ao mercado de trabalho na generalidade. 

Nestes termos, e num plano relativo, a inexistência de recursos escolares ou a sua 

existência desqualificada surge como elemento importante de exclusão face ao 

mercado de trabalho. 

 

 

 

QUADRO 6.23. Condição perante o trabalho do inquirido segundo o seu grau de 

escolaridade 

 

 Grau de escolaridade 

condição perante o trabalho do 

inquirido 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico 
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Exerce profissão 1 4,0 - - 27 32,9 7 53,8 1 33,3 1 100,0 1 100,0 

Ocupa-se de tarefas domésticas  5 20,0 2 18,2 10 12,2 3 23,1 - - - - - - 

Estudante - - - - - - - - 1 33,3 - - - - 

Reformado 19 76,0 9 81,8 35 42,7 2 15,4 - - - - - - 

Desempregado - - - - 10 12,2 1 7,7 1 33,3 - - - - 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 
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6.5. Condições de trabalho e perfis profissionais  

 

No que diz respeito às categorias profissionais, e segundo a Classificação 

Nacional das Profissões34 e atendendo à classificação a 1 dígito, é de referir que 46 

indivíduos (40,0%) se inserem nos operários, artífices e trabalhadores similares, 35 

inquiridos (30,4%) são trabalhadores não qualificados, 18 respondentes (15,7%) 

pertencem ao pessoal dos serviços e vendedores e apenas 3 (2,6%) são técnicos e 

profissionais de nível intermédio.35 Em termos gerais, os perfis profissionais dos 

inquiridos revelam a forte presença de baixos recursos profissionais predominando 

uma frequência elevada nos segmentos mais desqualificados da estrutura 

profissional, o que traduz mais um eixo de caracterização do desfavorecimento desta 

população.36 

 

QUADRO 6.24. Profissão principal do inquirido 

 

Profissão principal do inquirido 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 3 2,6 

Pessoal administrativo e similares 9 7,8 

Pessoal dos serviços e vendedores  18 15,7 

Operários, artífices e similares 46 40,0 

Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 

4 3,5 

Trabalhadores não qualificados 35 30,4 

Total 115 100,0 

 

Outros constrangimentos analíticos se evidenciam na observação desta 

variável. Entre os que exercem uma profissão, refira-se que 100 inquiridos (89,3%) 

trabalham por conta de outrém, enquanto que, 11 inquiridos (9,8%) trabalham por 

conta própria; podendo concluir-se que não se detecta, entre os inquiridos, o exercício 

de uma actividade profissional na situação de patrão, predominando assim, as 

                                                
34 Versão de 1994.  
35 Situação que corresponde à verificada para os moradores dos Bairros Sociais do Vale de Campanhã, 

já que, entre os activos, os grupos socioprofissionais dominantes situam-se em sectores socialmente 
pouco qualificados: 12% são trabalhadores da indústria e condução de máquinas fixas, 10% são 
porteiros e pessoal de limpeza doméstica e 9% são vendedores e caixeiros. Cf. Fundação para o 
Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Op. Cit.. 
36 Vd. Carlota Quintão e Lurdes Cunha, “A intervenção pela formação nos processos de inserção socio-

profissional”, in Sociedade e Trabalho, n.º 8/9, 2000, pp. 95-103. 
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situações de subordinação profissional em detrimento das situações de uma maior 

autonomia profissional. Relativamente ao vínculo que mantêm com o mercado de 

trabalho, 69 actores sociais (68,3%) têm um contrato permanente, 22 (21,8%) não têm 

qualquer tipo de relação contratual e 10 (9,9%) possuem contratos a prazo. Outro 

dado significativo a assinalar no exercício da profissão por parte dos inquiridos, afere-

se a propósito da espacialização das suas actividades. A tendência de distribuição 

espacial das profissões centra-se na baixa mobilidade geográfica da população por 

motivos profissionais. Por isso, grande parte dos inquiridos, mais concretamente 53 

(55,8%), trabalham no concelho do Porto, 18 (18,9%) trabalham nos concelhos do 

Grande Porto, sendo de salientar que 17 (17,9%) trabalham na freguesia de 

Campanhã e 3 (3,2%) exercem actividade laboral no próprio domicílio. Estamos 

perante um cenário de restrição de mobilidade geográfica por motivos profissionais.  

QUADRO 6.25. Situação na profissão do inquirido 

 

Situação na profissão do inquirido 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Trabalho por conta própria 11 9,8 

Trabalho em empresa familiar 1 0,9 

Trabalho por conta de outrém   100 89,3 

Total 112 100,0 

 

GRÁFICO 6.8. Contrato de trabalho do inquirido 

 
Comparativamente, como se pode verificar, e no tocante ao cônjuge, 44 

(49,4%) são operários, artífices e trabalhadores similares, 12 (13,5%) são 
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trabalhadores não qualificados, 11 (12,4%) pertencem ao pessoal dos serviços e 

vendedores e apenas 1 (1,1%) se enquadra respectivamente nos quadros superiores 

da administração pública, nos dirigentes e quadros superiores de empresas e nos 

agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas. Destes, 74 (85,1%) 

trabalham por conta de outrém, 11 (12,6%) são trabalhadores por conta própria e 2 

(2,2%) são patrões. Será também importante salientar que o cônjuge/companheiro 

mantém um vínculo relativamente estável face ao mercado de trabalho, pois que, 61 

indivíduos (76,3%) detêm um contrato permanente, 13 (16,3%) não têm contrato de 

trabalho e apenas 5 (6,3%) têm um contrato de trabalho a prazo. Na sua maioria, isto 

é, 39 (50,6%), trabalham no concelho do Porto, enquanto que 20 (26,0%) trabalham 

no Grande Porto e 14 (18,2%) trabalham na própria freguesia de residência, 

assinalando-se mais uma vez uma certa restrição geográfica. 

 

QUADRO 6.26. Profissão principal do cônjuge/companheiro e restantes 

membros  

 

Profissão principal 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Quadros superiores administração 

pública, dirigentes, quadros superiores 

de empresas 

1 1,1 - - - - - - 

Especialistas das profissões intelectuais 

e científicos 

2 2,2 - - 1 1,9 - - 

Técnicos e profissionais de nível 

intermédio 

3 3,4 1 1,5 2 3,8 - - 

Pessoal administrativo e similares 5 5,6 7 10,8 5 9,4 1 3,3 

Pessoal dos serviços e vendedores  11 12,4 9 13,8 4 7,5 7 23,3 

Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura e pescas   

1 1,1 - - - - 2 6,7 

Operários, artífices e similares 44 49,4 28 43,1 - - 8 26,7 

Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 

10 11,2 4 6,2 4 7,5 1 10,0 

Trabalhadores não qualificados 12 13,5 16 24,6 10 18,5 9 30,0 

Total 89 100,0 65 100,0 26 100,0 28 100,0 

 

No que concerne aos membros I do grupo doméstico, 28 (43,1%) são 

operários, artífices e trabalhadores similares, 16 (24,6%) pertencem aos trabalhadores 

não qualificados e 9 (13,8) inserem-se no pessoal dos serviços e vendedores, e 

apenas 1 (1,5%) é técnico e profissional de nível intermédio. Quanto à situação na 

profissão dos membros I, 55 (84,6%) são trabalhadores por conta de outrém, 

enquanto que, 9 (13,8%) são trabalhadores por conta própria. Falando na situação 

contratual, denota-se que 34 (56,7%) possuem um contrato permanente, 12 (20,0%) 

detêm um contrato a prazo, enquanto que, 10 (16,7%) não têm qualquer vínculo 

contratual com o mercado de trabalho. Verifica-se neste grupo mais jovem e referente 

às segundas gerações, uma maior instabilidade na sua vinculação face ao mercado 
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de trabalho. Uma última nota respeitante ao local de trabalho; a situação observada 

não difere do anteriormente referenciado; com efeito, 36 (55,4%) trabalham no 

concelho do Porto, 16 (24,6%) nos concelhos que compõem o Grande porto e 12 

(18,5%) na freguesia de Campanhã. 

 

Relativamente às categorias profissionais, a tendência verificada para os 

membros I é extensível aos membros II do grupo doméstico: 27 (50,9%) são 

operários, artífices e trabalhadores similares, 10 (18,9%) são trabalhadores não 

qualificados, 5 (9,4%) pertence ao grupo do pessoal administrativo e similares e 

apenas 1 (1,9%) inserem-se nos especialistas das profissões intelectuais e científicas. 

A quase totalidade destes elementos trabalham por conta de outrém, ou seja, 50 

(94,3%) e apenas 3 (5,7%) trabalham por conta própria. Mais de metade, mais 

especificamente, 32 (71,1%) apresentam um contrato de trabalho permanente, 8 

(17,8%) têm um contrato a prazo, e somente, 4 (8,9%) não têm contrato de trabalho. 

A maior parte, 35 (64,8%), trabalham no concelho de residência, 9 (16,7%) trabalham 

no Grande Porto e apenas 7 (13,0%) trabalham na freguesia onde residem. 

 

Por fim, no grupo dos membros III do agregado, 9 (30,0%) são trabalhadores 

não qualificados, 8 (26,7%) são operários, artífices e trabalhadores similares, 7 

(23,3%) enquadram-se no pessoal dos serviços e vendedores e apenas 1 (3,3%) se 

integra no pessoal administrativo e similares. Quanto à situação na profissão, a maior 

parte, 29 (93,5%) trabalham por conta de outrém e apenas 2 (6,5%) trabalham por 

conta própria. No que se refere às situações contratuais detecta-se que 14 (51,9%) 

têm um contrato de trabalho permanente, 7 (25,9%) possuem um contrato a prazo e 6 

(22,2%) não têm contrato de trabalho. Fica também patente neste grupo alguma 

instabilidade ao nível da sua vinculação face ao mercado de trabalho. Tal como já se 

verificou para os restantes membros do grupo doméstico, mais de metade dos 

inquiridos, ou seja, 16 (57,1%) trabalham no concelho do Porto, 7 (25,0%) trabalham 

no Grande Porto e apenas 4 (14,3%) trabalham na freguesia de Campanhã. 
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QUADRO 6.27. Situação na profissão do cônjuge/companheiro e restantes 

membros do grupo doméstico 

 

Situação na profissão 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Patrão não agrícola com 

mais de 4 assalariados  

1 1,1 - - - - - - 

Patrão não agrícola com 

menos de 4 assalariados 

1 1,1 - - - - - - 

Trabalho por conta própria 11 12,6 9 13,8 3 5,7 2 6,5 

Trabalho por conta de 

outrém   

74 85,1 55 84,6 50 94,3 29 93,5 

Trabalho em empresa 

familiar 

- - 1 1,5 - - - - 

Total 87 100,0 65 100,0 53 100,0 31 100,0 

 

Se quisermos aprofundar os perfis profissionais desta população e 

reportando-nos ao grau de escolaridade do inquirido, depreendemos, de imediato, que 

existe uma relação de associação entre estes dois factores. Com efeito, 10 indivíduos 

(50,0%) que não sabem ler nem escrever são trabalhadores não qualificados. No 

conjunto dos que sabem ler e escrever mas que não obtiveram qualquer grau de 

ensino, estão distribuídos, na sua grande parte, de forma equitativa pelas categorias 

dos operários, artífices e trabalhadores similares e dos trabalhadores não qualificados, 

2 (33,3%) indivíduos, respectivamente. Entre os detentores de um diploma do ensino 

básico primário, 35 sujeitos (48,6%), inserem-se nos operários, artífices e 

trabalhadores similares. Como seria de esperar, à medida que o nível de escolaridade 

aumenta, o leque de profissões exercidas por esta população tende a ser social e 

profissionalmente mais qualificado, pese embora, estarmos perante um contexto 

marcado por uma tendência geral de desapossessão de credenciais profissionais, o 

que se traduz, e é também preciso dizê-lo, em processos de inserção profissional 

complexos e multifacetados.37 Se prosseguíssemos com a análise das situações 

profissionais no interior da amostra considerada, chegaríamos também à conclusão 

que as mulheres ainda se concentram mais do que os homens num número mais 

restrito de profissões, manifestamente pouco qualificadas e mais mal remuneradas.38 

 

 

 

 

                                                
37 Idem, Ibidem, p. 97. 
38 Os dados apresentados por Heloísa Perista relativamente a contextos habitacionais degradados em 

Lisboa vão nesse mesmo sentido, Vd., A Pobreza no Feminino na Cidade de Lisboa, Lisboa, Cáritas, 
s.d.. 
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QUADRO 6.28. Profissão principal do inquirido segundo o grau de escolaridade 

 
 Grau de escolaridade 

Profissão principal do 

inquirido 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Técnicos e profissionais de 

nível intermédio 

- - - - 2 2,8 - - - - - - 1 100,0 

Pessoal administrativo e 

similares 

- - - - 5 6,9 3 30,0 1 50,0 - - - - 

Pessoal dos serviços e 

vendedores 

5 25,0 1 11,1 8 11,1 3 30,0 1 50,0 - - - - 

Operários, artífices e 

trabalhadores similares 

5 25,0 4 44,4 35 48,6 2 20,0 - - - - - - 

Operadores de instalações 

e máquinas e trabalhadores 

da montagem 

- - - - 3 4,2 - - - - 1 100,0 - - 

Trabalhadores não 

qualificados 

10 50,0 4 44,4 19 26,4 2 20,0 - - - - - - 

Total 20 100,0 9 100,0 72 100,0 10 100,0 2 100,0 1 100,0 1 100,0 
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6.6. Lugares de classe dos protagonistas sociais 

 

Quanto à localização dos inquiridos na estrutura dos lugares de classe de 

pertença39, constata-se que 83 sujeitos (63,4%) se inserem no operariado industrial, 

28 (21,4%) pertencem à pequena burguesia de execução, 16 (12,2%) localizam-se na 

pequena burguesia independente e proprietária e apenas 3 (2,3%) se inserem na 

pequena burguesia técnica e de enquadramento intermédio. Estamos perante uma 

população cujo perfil de classe é marcado pela inserção maioritária no operariado e 

nas classes médias baixas, o que reflecte uma situação social pautada por uma 

homogeneidade classista marcante. Observemos que a ocupação destes lugares 

menos favorecidos na estrutura de classes, consolida da mesma forma as disposições 

desta população no tocante aos seus baixos recursos económicos, qualificacionais e 

escolares.   

 

QUADRO 6.29. Lugar de classe do inquirido 

 

Lugar de classe do inquirido 
N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

PBTEI (pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio) 

3 2,3 

PBE (pequena burguesia de execução) 28 21,4 

PBIP (pequena burguesia independente e 

proprietária)   

16 12,2 

OI (operariado industrial) 83 63,4 

OA (operariado agrícola) 1 0,8 

Total 131 100,0 

 

Se entrarmos em linha de conta com a variável grupo etário dos inquiridos, 

podemos considerar que a pertença ao operariado industrial, ao contrário do que 

poderíamos supor, não aumenta à medida que se sobe nos escalões etários, 

corroborando-se desta forma um contexto de um certo imobilismo social. Como seria 

de esperar, dos inquiridos situados no escalão etário dos 18 aos 29 anos, num total de 

                                                
39 A tipologia de classes que esteve na base da nossa análise encontra-se desenvolvida em João 

Ferreira de Almeida e Outros, “Famílias, estudantes e universidade”, in Sociologia - Problemas e 
Práticas, n.º 4, 1988, pp. 11-44. João Ferreira de Almeida e Outros, “Estudantes e amigos - trajectórias 
de classe e redes de sociabilidade”, in Análise Social, n.º 105-106, Vol. XXV, 1990, pp. 193-221; João 
Ferreira de Almeida e Outros, “A recomposição sócio-profissional e os novos protagonismos”, in António 
Reis (coord.), Portugal 20 Anos de Democracia, Lisboa, Ed. Círculo de Leitores, 1993, pp. 296-330. Mais 
recentemente, esta proposta de classificação foi alvo de outros desenvolvimentos que podem ser 
encontrados em A. Firmino da Costa, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural, 
Oeiras, Celta Editora, 1999, pp. 226-245. 
 



 188 

10 respondentes, 7 (70,0%) pertencem a essa fracção de classe; esta tendência 

continua a ser notória no grupo etário que se situa entre os 30 e os 39 anos que, no 

seu conjunto, se situa ainda maioritariamente no operariado industrial (16 inquiridos, 

69,9%). A tendência começa a alterar-se nos grupos etários que medeiam entre os 40 

e os 49 anos e os 50 e 59 anos, onde assistimos a uma distribuição não tão marcada 

pela pertença ao operariado industrial; assim, 9 inquiridos (50,0%) e 12 inquiridos 

(54,5%) pertencem respectivamente a esta classe; enquanto que 6 inquiridos (33,3%) 

com idades entre os 40-49 anos e igual número de inquiridos (27,3%) com idades 

entre os 80-89 anos se localizam na pequena burguesia de execução. De referir que 3 

inquiridos (16,7%) e 4 inquiridos (18,2%) com inserção nestas duas faixas etárias se 

posicionam, respectivamente, dentro da pequena burguesia independente e 

proprietária. 

 

QUADRO 6.30. Lugar de classe do inquirido segundo o seu grupo etário  

 
 Grupos etários 

Lugar de classe do inquirido 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

PBTEI  - - 1 4,3 - - - - 1 3,0 1 4,2 - - 

PBE 2 20,0 6 26,1 6 33,3 6 27,3 6 18,2 2 8,3 - - 

PBIP 1 10,0 - - 3 16,7 4 18,2 9 3,1 5 20,8 - - 

OI 7 70,0 16 69,6 9 50,0 12 54,5 23 69,7 16 66,7 1 100,0 

Total 10 100,0 23 100,0 18 100,0 22 100,0 33 100,0 24 100,0 1 100,0 

 

Quanto ao lugar de classe do cônjuge/companheiro, 58 inquiridos (63,7%) 

pertencem ao operariado industrial, 16 (17,6%) pertencem à pequena burguesia de 

execução, 13 (14,3%) inscrevem-se na pequena burguesia independente e 

proprietária e 2 (2,2%) localizam-se na pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio, enquanto que 1 indivíduo (1,1%) se enquadra, 

respectivamente, na pequena burguesia intelectual e científica e no operariado 

agrícola.  
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QUADRO 6.31. Lugar de classe do cônjuge/companheiro e restantes membros 

do grupo doméstico 

 

Lugar de classe 
Cônjuge/Companheiro Membro I Membro II Membro III 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

PBIC (pequena burguesia 

intelectual e científica) 

1 1,1 - - 1 1,2 1 1,7 

PBTEI (pequena burguesia 

técnica e de enquadramento 

intermédio) 

2 2,2 2 1,8 1 1,2 - - 

PBE (pequena burguesia de 

execução) 

16 17,6 21 19,1 14 17,1 12 20,0 

PBEP (pequena burguesia de 

execução pluriactiva)   

-  2 1,8 3 3,7 1 1,7 

PBIP (pequena burguesia 

independente e proprietária)   

13 14,3 16 14,5 6 7,3 3 5,0 

OI (operariado industrial) 58 63,7 61 55,5 50 61,0 35 58,3 

PBPA (pequena burguesia 

proprietária assalariada) 

- - 3 2,7 3 3,7 4 6,7 

OA (operariado agrícola) 1 1,1 5 3,7 - - 2 3,3 

OP (operariado parcial) - - - - 4 4,9 2 3,3 

Total 91 100,0 110 100,0 82 100,0 60 100,0 

 

Relativamente ao perfil classista dos membros I, 61 (55,5%) inscrevem-se no 

operariado industrial, 21 (19,1%) fazem parte da pequena burguesia de execução e 16 

(14,5%) situam-se na pequena burguesia independente e proprietária. Quanto ao 

lugar de classe dos indivíduos inseridos no grupo dos membros II, poderemos dizer 

que 50 (61,0%) fazem parte do operariado industrial, 14 (17,1%) integram-se na 

pequena burguesia de execução e 6 (7,3%) localizam-se na pequena burguesia 

independente e proprietária. Encontramos entre anteriores gerações e esta, 

trajectórias sociais no sentido ascensional, dado o número considerável de efectivos 

que pertencem à pequena burguesia. Resta saber se nos membros III do grupo 

doméstico em análise se verifica a mesma situação. De facto, a exemplo da tendência 

verificada nos restantes membros do agregado, 35 (58,3%) pertencem ao operariado 

industrial, 12 (20,0%) fazem parte da pequena burguesia de execução e 4 (6,7%) 

inserem-se na pequena burguesia proprietária e assalariada.  

 

No plano da percepção da situação de classe das respectivas famílias nas 

hierarquias sociais, consideramos de inegável importância a análise do actual lugar de 

classe do grupo doméstico do inquirido. Desta forma, observa-se que mais de metade 

dos grupos domésticos, ou seja, 71 (55,0%), se localizam no operariado industrial, 15 

(11,6%) fazem parte da pequena burguesia de execução, 14 (10,9%) integram-se na 

pequena burguesia independente e proprietária e 8 (6,2%) inscrevem-se, 

respectivamente, no operariado parcial e na pequena burguesia proprietária e 

assalariada. Em termos de vinculação classista estamos perante um conjunto de 
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famílias pertencentes ao operariado urbano, não sendo por demais salientar, que este 

indicador de síntese traduz uma situação de um Bairro marcado por uma condição 

social eminentemente popular. 

 

QUADRO 6.32. Lugar de classe do grupo doméstico  

 

Lugar de classe do grupo doméstico 
N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

BP (burguesia profissional) 1 0,8 

PBIC (pequena burguesia intelectual e científica) 1 0,8 

PBTEI (pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio) 

3 2,3 

PBE (pequena burguesia de execução) 15 11,6 

PBEP (pequena burguesia de execução pluriactiva)   7 5,4 

PBIP (pequena burguesia independente e 

proprietária)   

14 10,9 

OI (operariado industrial) 71 55,0 

PBPA (pequena burguesia proprietária assalariada) 8 6,2 

OP (operariado parcial) 8 6,2 

OA (operariado agrícola)      1 0,8 

Total 129 100,0 
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6.7. Desfasamentos entre situações reais e aspirações 

escolares 

 

Quando questionados acerca do desejo de um maior investimento face aos 

níveis de escolaridade obtidos, 102 inquiridos (76,1%) referem que gostariam de ter 

prosseguido os estudos, em oposição aos 39 inquiridos (23,9%) que classificam como 

suficientes os níveis de escolaridade alcançados. Relativamente às razões apontadas 

pelos indivíduos que gostariam de ter prosseguido a escolaridade, 29 (28,4%) 

assinalam que essa seria a via para a obtenção de uma melhor qualificação 

profissional, 21 (20,6%) referem que uma melhor qualificação escolar proporcionaria 

mais e melhores oportunidades de vida, 17 (16,7%) assinalam que o prosseguimento 

de estudos lhes proporcionaria um ganho de competências ao nível da leitura e da 

escrita, 13 (12,7%) salientam a importância dos estudos como meio de valorização 

pessoal e cultural e 9 (8,8%) indicam a sua “vocação” para o prosseguimento de 

estudos, isto é, o seu gosto pessoal face ao estudo. Poderão ser múltiplos os factores 

que estiveram na origem de um abandono não desejado da escola como já 

salientamos. Um dos factores que poderá corporizar estas tendências de resposta 

estará associado a um cumulativo de experiências de insucesso escolar 

experienciadas no contexto académico associadas a uma vinculação residencial a um 

espaço desqualificado e socialmente estigmatizado, tal como foi observado por alguns 

dos nossos entrevistados.  

 

“Eu acho que o insucesso tem muito mais a ver com problemas sociais do 
que dificuldades de aprendizagem. Nestes casos os problemas são 
essencialmente sociais. A família está desfeita, não se interessa, enfim são 
problemas sociais.” (Intituição/Serviço1) 
 

“Eu acho que o meio familiar tem muito a ver com o insucesso. Se as 
crianças são descuidadas, não são acompanhadas, depois à partida o 
sucesso é menor. E a própria alimentação, crianças com grandes carências 
que não se desenvolvem (…) neste momento também há problemas 
alimentares mas não por carência porque lancham batatas fritas, uma bola 
de berlim e não comem um pão.” (Intituição/Serviço1) 
 

“Na generalidade, estas crianças reproduzem o tipo de relações que têm em 
casa na escola, não têm grandes capacidades discursivas.” 
(Instituição/Serviço2) 
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“Há uma dificuldade básica e primeira no que se refere àqueles alunos que 
vêm lá do bairro, têm um determinado estilo de estar na escola. (…) Os 
alunos transportam os problemas do bairro para a escola.” 
(Instituição/Serviço2) 
 

QUADRO 6.33. Razões que justificam o interesse em prosseguir a escolaridade 

segundo o nível de escolaridade obtido 

 
Razões invocadas para a prossecução da 

escolaridade 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Obter uma melhor qualificação profissional 29 28,4 

Obter uma melhor valorização pessoal / cultural 13 12,7 

Fomentar a formação e o emprego 5 4,9 

Promover a capacidade de leitura e escrita 17 16,7 

Valorização e saber ler 2 2,0 

Alargar as oportunidades na vida 21 20,6 

Por uma questão de vocação  9 8,8 

Outra  6 5,9 

Total 102 100,0 

 
Se interrelacionarmos o interesse no maior investimento escolar com a idade 

dos inquiridos, verificamos que em todos os grupos etários o interesse vai no mesmo 

sentido, ou seja, que todos, na sua maioria, gostariam de ter ido mais longe no 

percurso escolar. Na sua generalidade, todos os efectivos gostariam de ter tido 

trajectórias escolares mais qualificantes e contínuas. 

 

QUADRO 6.34. Interesse em prosseguir a escolaridade segundo o escalão etário 

do inquirido 

 
 Grupos etários 

Interesse em prosseguir a 

escolaridade 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 8 80,0 15 62,5 14 82,4 15 68,2 27 77,1 21 87,5 2 100,0 

Não 2 20,0 9 37,5 3 17,6 7 31,8 8 22,9 3 12,5 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 17 100,0 22 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

No sentido de consubstanciar as aspirações face à escolaridade dos 

inquiridos, também foram questionados no sentido de se posicionaram face ao grau 

de escolaridade que gostariam de ter alcançado. Em forte contraste com a realidade 

experienciada, 37 indivíduos (41,6%) desejariam ter obtido um diploma de ensino 

superior, por sua vez, 18 (20,2%) gostariam, respectivamente, de ter alcançado o 

ensino básico primário ou o ensino secundário/técnico-profissional. Segundo estes 

dados, podemos depreender a existência de elevadas aspirações face à escolaridade, 
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inculcadas, certamente, pelas várias estruturas de socialização extra-familiares 

(media, escola, mercado de trabalho, grupos de referência, etc.) assumindo um 

carácter «não realista», dadas as condições objectivas de existência que marcam os 

quotidianos destes indivíduos. Este posicionamento de resposta vai de encontro a 

outros estudos realizados recentemente no quadro da sociedade portuguesa, onde o 

ensino superior também aparece referenciado como a grande meta a atingir, 

assumindo-se como uma espécie de referencial de «sucesso educativo», 

desvalorizando-se formas de inserção escolares de nível intermédio.40 

 

QUADRO 6.35. Nível de escolaridade que o inquirido  

gostaria de ter atingido 
 

Nível de escolaridade  desejado 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Saber ler e escrever 6 6,7 

Básico primário 18 20,2 

Secundário / técnico-profissional 18 20,2 

Médio / bacharelato  9 10,1 

Superior 37 41,6 

Outro 1 1,1 

Total 89 100,0 

  

Com o objectivo de aprofundar o conhecimento das aspirações escolares dos 

indivíduos, num outro nível de análise, tentamos detectar possíveis diferenciações em 

função da composição sexual desta população. Tanto homens como mulheres 

aspiravam obter um curso superior, ou seja, 14 sujeitos do sexo masculino (60,9%) e 

23 sujeitos do sexo feminino (34,8%) gostariam de ter protagonizado um percurso 

escolar que os levasse à obtenção de uma formação superior. Contudo, esta ligeira 

semelhança não mostra algumas nuances interpretativas, pois, de uma maneira geral, 

os homens demonstram um maior interesse em atingir níveis mais elevados de 

ensino. No plano das qualificações escolares desejadas, parece desenhar-se também 

uma socialização diferenciada entre os sexos, marcando clivagens e projectos de vida 

orientados por diferentes ordens valorativas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Cf. Natália Alves, Op. Cit., p. 89. 
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GRÁFICO 6.8. Nível de escolaridade que o inquirido  

gostaria de ter atingido segundo o sexo 
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Um dos processos que mais estreitamente está associado aos processos de 

mobilidade social na sociedade portuguesa contemporânea diz respeito ao rápido 

aumento dos níveis de escolaridade, traço marcante da evolução da nossa sociedade 

ao longo das duas últimas décadas41, não se traduzindo porém, em dinâmicas 

hegemónicas no tecido social. Mesmo num plano imaginário e num registo de desejo 

e de aspiração, o nível de escolaridade que as pessoas ambicionam atingir varia 

proporcionalmente consoante o escalão etário dos inquiridos. Os mais jovens são 

aqueles que gostariam de ter realizado um percurso académico que os levasse a 

concluir um curso superior, ou seja, detectam-se 4 respostas (66,7%) entre os sujeitos 

pertencentes à faixa etária dos 18 aos 29 anos, dos 30 aos 39 anos, 8 respostas 

(53,3%), dos 40 aos 49 anos, 7 respostas (50,0%) indivíduos e dos 50 aos 59 anos, 4 

inquiridos (40,0%). Os efectivos com idades compreendidas entre os 60 e os 69 anos 

demonstraram aspirações mais «modestas» em termos de trajectória escolar, pois, 

almejam sobretudo concluir o ensino primário/básico, 11 respostas (42,3%). Os 

sujeitos do grupo etário dos 70 aos 79 anos repartiram-se de forma equitativa por dois 

tipos de projectos escolares: 10 (31,3%) indivíduos gostariam de saber ler e escrever 

e outros tantos gostariam de possuir um curso superior. 

                                                
41 João Ferreira de Almeida e Outros, “A recomposição sócio-profissional e os novos protagonismos”, in 

António Reis (coord.), Portugal 20 Anos de Democracia, p. 329. 
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QUADRO 6.36. Nível de escolaridade que o inquirido  

gostaria de ter atingido segundo o grupo etário 

 
 Grupos etários 

Nível de escolaridade desejado 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Saber ler e escrever - - - - - - - - 1 3,8 5 31,3 - - 

Básico primário - - - - - - 2 20,0 11 42,3 4 25,0 1 50,0 

Secundário/técnico-profissional  1 16,7 4 26,7 6 42,9 2 20,0 2 7,7 2 12,5 1 50,0 

Médio/bacharelato 1 16,7 3 20,0 1 7,1 2 20,0 2 7,7 - - - - 

Superior 4 66,7 8 53,3 7 50,0 4 40,0 9 34,6 5 31,3 - - 

Outro - - - - - - - - 1 3,8 - - - - 

Total 6 100,0 15 100,0 14 100,0 10 100,0 23 100,0 16 100,0 2 100,0 

 

No conjunto dos inquiridos que não sabem ler nem escrever predominam 

aspirações ligadas à obtenção de um diploma do ensino básico primário, 9 

respondentes (52,9%), sendo de registar também a mesma tendência para aqueles 

que sabem ler/escrever sem possuir diploma escolar, 5 inquiridos (62,5%). Ainda 

dentro do universo da análise do universo de representações dos inquiridos, e em 

contraposição com os registos anteriores, os inquiridos que detêm o diploma do 

ensino básico primário, 24 inquiridos (49,0%) gostariam de possuir um diploma de 

estudos superiores, enquanto que 15 indivíduos (30,6%) desejariam ser detentores de 

um diploma de ensino secundário/técnico-profissional. 

 

Quanto aos inquiridos que possuem o diploma do ensino secundário 

unificado, 8 (66,7%) assinalam a sua preferência por um diploma de ensino superior e 

3 (25,0%) manifestam o desejo de obter um diploma do ensino médio/bacharelato. 

Denota-se que quanto mais elevadas forem as credenciais escolares dos inquiridos, 

mais elevadas são as suas aspirações na obtenção de uma qualificação escolar 

superior. Há assim, uma estreita relação entre o grau de escolaridade obtido pelo 

indivíduo e aquele que ele gostaria de atingir, demonstrando um contexto de 

reprodutividade mesmo ao nível das aspirações. Uma adequada avaliação e 

compreensão desta situação levar-nos-ia hipoteticamente a traçar com um grau de 

precisão mais adequado estratégias formativas qualificantes e vinculadas ao universo 

de representações e aspirações desta população, ocasionando porventura uma 

adesão mais intensa a algumas das propostas dentro dum leque variado da oferta 

formativa. 
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QUADRO 6.37. Nível de escolaridade que o inquirido  

gostaria de ter atingido segundo o grau de escolaridade obtido 

 

 Grau de escolaridade do inquirido 

Nível  de escolaridade 

desejado 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Saber ler e escrever 4 35,3 - - - - - - - - - - - - 

Básico primário 9 52,9 5 62,5 4 8,2 - - - - - - - - 

Secundário / técnico-

profissional  

- - 2 25,0 15 30,6 1 8,3 - - - - - - 

Médio / bacharelato - - - - 6 12,2 3 25,0 - - - - - - 

Superior  2 11,8 - - 24 49,0 8 66,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Outro    1 12,5 - - - - - - - - - - 

Total 17 100,0 8 100,0 49 100,0 12 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Nesta sequência, pareceu-nos pertinente introduzir na análise que temos 

vindo a efectuar a propósito das aspirações escolares, variáveis que remetem para o 

«gosto» e vivência no Bairro. Neste contexto de análise, emerge a questão que 

consiste em saber, em que medida o «gosto» de viver no bairro leva à formação de 

perspectivas diferenciadas no que diz respeito às aspirações em matéria de projectos 

escolares. Importa destacar que a maioria dos inquiridos que afirmou não gostar de 

morar no Bairro, 23 sujeitos (63,9%), possui um sentido de investimento escolar que 

os leva a querer atingir, também, um nível superior de ensino. Acrescente-se, ainda a 

este propósito, que aspirações mais elevadas em termos escolares poderão estar 

associadas a um sentimento de maior rejeição do Bairro enquanto espaço de 

residência. 

 

Esta situação estará certamente imbricada na vivência de determinadas 

situações estigmatizantes face ao local e também ao desejo de consolidar um projecto 

de vida orientado para a mobilidade ascendente quer do ponto de vista social, quer do 

ponto de vista económico, ou ainda, do ponto de vista simbólico. Nesta análise acerca 

da mobilidade escolar marcada por aspirações de sentido ascendente, descendente 

ou de manutenção, não será demais referir, e tomando em consideração o espaço-

Bairro em análise, Pierre Bourdieu quando este diz que: “no sofrimento social, entra 

em grande parte a miséria da relação com a escola que não faz apenas os destinos 

sociais, mas também a imagem que as pessoas para si fazem desse destino (o que 
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contribui decerto para explicar aquilo a que se chama passividade dos dominados e a 

dificuldade que há em mobilizá-los, etc.).”42 

 

GRÁFICO 6.9. Nível de escolaridade que o inquirido  

gostaria de ter atingido segundo o seu «gosto» pela vivência no bairro 
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42 Pierre Bourdieu, Contrafogos, Oeiras, Celta Editora, 1998, p. 54. 
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6.8. Clivagens entre situações reais e aspirações 

profissionais 

 

Quanto às aspirações profissionais, não deixa de ser curioso constatar que 

75 inquiridos (57,3%) gostariam de ter uma outra profissão distinta da actualmente 

exercida. Esta situação deixa antever alguma insatisfação e frustração face à actual 

profissão e uma «décalage» entre o que «fazem» e o que «gostariam de fazer» 

profissionalmente. Exemplificadamente, é emblemática a este respeito, a opinião 

expressa por um dos entrevistados a respeito dos jovens oriundos do Bairro: 

 

“É uma loucura pela informática e engenharia, principalmente a tecnologia 
de ponta.” (Instituição/Serviço 2) 

 

GRÁFICO 6.10. Desejo de mudança de profissão por parte do inquirido 
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Em termos de profissões preferidas podemos salientar que 28 (40,0%) 

inquiridos gostariam ser especialistas das profissões intelectuais e científicas, e 

destes, é de realçar que 14 (20,0%) gostariam de ser especialistas das ciências da 

vida e profissionais da saúde, situação a que não será alheia a representação social 

associada a este tipo de profissões altamente valorizadas. Inversamente, 20 inquiridos 

(28,6%) gostariam de ser operários, artífices e trabalhadores similares, 9 (12,9%) 

gostariam de pertencer ao pessoal dos serviços e vendedores e 8 (11,4%) aspiram a 



 199 

fazer parte do pessoal administrativo e similares, destes 7 (10%) gostariam de ser 

empregados de escritório. 

QUADRO 6.38. Profissão desejada por parte dos inquiridos 

 
Que profissão                                                                                                                                               N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Especialistas das profissões intelectuais e científicos 28 40,0 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 3 4,3 

Pessoal administrativo e similares 8 11,4 

Pessoal dos serviços e vendedores  9 12,9 

Operários, artífices e similares 20 28,6 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 1 1,4 

Trabalhadores não qualificados 1 1,4 

Total 70 100,0 

 

Quando inquiridos acerca das razões pelas quais não têm a profissão 

desejada, 45 actores sociais (63,4%) referem que não tiveram oportunidade de 

estudar, não sendo viável a sua inserção em profissões que requerem uma 

qualificação académica mais elevada e competências científicas específicas. Por seu 

turno, 9 inquiridos (12,7%) alegam como principal obstáculo ao desempenho da 

profissão desejada, sua inserção precoce no mercado de trabalho ditada por razões 

económicas. Como tivemos oportunidade de constatar, a insatisfação dos residentes 

no Bairro pelo facto de não desempenharem a profissão almejada está estreitamente 

correlacionada com a interrupção forçada dos percursos escolares. Assim sendo, os 

projectos profissionais não realizados mas idealizados confluem na escola, ou por 

outras palavras, se estes indivíduos tivessem tido acesso a um percurso escolar mais 

longo, isso proporcionar-lhes-ia um melhor futuro, designadamente, melhores 

condições de integração sócio-profissional e uma visibilidade social mais evidente. 

 

QUADRO 6.39. Razões pelas quais o inquirido não desempenha  

a profissão desejada 

Razões pelas quais não tem a profissão desejada 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Oportunidade para estudar 45 63,4 

Ganharia suficiente 2 2,8 

Oportunidade de emprego 1 1,4 

Capacidade para estudar 2 2,8 

Teve que trabalhar 9 12,7 

Outra 12 16,9 

Total 71 100,0 
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Quando questionados se gostariam de ter outra profissão, verificamos que os 

posicionamentos são diferentes consoante a faixa etária em que os inquiridos se 

enquadram, podendo pois falar-se em aspirações profissionais geracionais. De facto, 

entre aqueles que têm idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, 5 indivíduos 

(55,6%) afirmaram que não gostariam de ter outra profissão. Parece-nos relevante 

relembrar que este grupo tem ainda uma inserção não muito longa no mercado de 

trabalho, daí não ser de todo manifesto um sentimento de mudança. Por outro lado, o 

facto de viverem num contexto marcado por fortes oportunidades de sucesso 

económico decorrente do exercício de actividades ilícitas, poderá ainda ser indutor 

deste posicionamento. Por sua vez, os inquiridos das faixas etárias subsequentes 

demonstraram uma opinião distinta; assim sendo, dos inquiridos com idades entre os 

30 e os 39 anos, 16 (69,6%) responderam que gostariam de ter outra profissão. Da 

mesma opinião partilharam 10 inquiridos (55,6%) com idades entre os 40 e os 49 

anos, 15 inquiridos (68,2%) com idades entre os 50 e os 59 anos e 20 inquiridos 

(58,8%) pertencentes à faixa etária dos 60 aos 69 anos. À medida que a idade 

avança, a vontade de operar uma mudança ao nível profissional vai-se tornando mais 

manifesta. Contrariando esta tendência, os sujeitos do grupo etário dos 70-79 anos, 

15 sujeitos (65,2%), afirmaram que não gostariam de ter tido outra profissão. Estes 

indivíduos, na sua grande parte, encontram-se já desligados do mercado de trabalho 

há alguns anos, e em oposição à actual situação, poderão porventura perspectivar a 

situação passada como muito satisfatória.  

 

QUADRO 6.40. Interesse demonstrado pelo inquirido no exercício de outra 

profissão segundo o seu grupo etário 

 

 Grupos etários 

Interesse em ter outra 

profissão 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 

anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 4 44,4 16 69,6 10 55,6 15 68,2 20 58,8 8 34,8 2 100,0 

Não 5 55,6 7 30,4 8 44,4 7 31,8 14 41,2 15 65,2 - - 

Total 9 100,0 23 100,0 18 100,0 22 100,0 34 100,0 23 100,0 2 100,0 

 

Analisando agora a relação entre o desejo de ter outra profissão e o grau de 

escolaridade, é de referir que os indivíduos que não sabem ler nem escrever foram os 

que maioritariamente afirmaram que não gostariam de ter uma outra profissão, 15 

(62,5%) respostas, mostrando uma atitude de maior acomodação face à sua situação 

profissional, podendo esse posicionamento ser encarado dentro do universo de 
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possíveis oportunidades e alternativas que caracteriza este grupo. Por outro lado, 

aqueles que sabem ler e escrever ou que têm outro grau de ensino posicionaram-se 

positivamente face à questão, ou seja, 7 inquiridos (63,6%) que sabem ler e escrever 

demonstraram o desejo de ter uma outra profissão, bem como, 45 inquiridos (57,0%) 

que detêm o ensino básico e 11 inquiridos (84,6%) que possuem um diploma do 

ensino secundário unificado. É neste último grupo que se detecta um forte desejo de 

mudança de profissão, o que está aliado ao facto de estes indivíduos terem 

aspirações mais consolidadas e uma atitude mais crítica face à sua actual situação 

profissional e também a consciência da exequibilidade destas aspirações, situação 

não percepcionada pelos outros grupos. 

 

QUADRO 6.41. Interesse demonstrado pelo inquirido no exercício de outra 

profissão segundo o grau de escolaridade 

 
 Grau de escolaridade do inquirido 

Interesse em ter 

outra profissão 

Não sabe 
ler/escrever
  

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 9 37,5 7 63,6 45 57,0 11 84,6 1 50,0 1 100,0 1 100,0 

Não  15 62,5 4 36,4 34 43,0 2 15,4 1 50,0 - - - - 

Total 24 100,0 11 100,0 79 100,0 13 100,0 2 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

 

Conhecendo o leque de profissões em que se inseriam os inquiridos pareceu-

nos pertinente averiguar se desejavam ter uma outra profissão diferente da actual. 

Nesse sentido, cruzaram-se essas duas variáveis e o resultado obtido comprovou a 

pertinência equacionada. No conjunto total de inquiridos cuja profissão foi classificada 

como de técnicos e profissionais de nível intermédio, a totalidade das pessoas (3 

inquiridos, 100,0%) afirmaram o desejo de ter outra profissão. A mesma opinião foi 

veiculada por 5 inquiridos (55,6%) cuja profissão se insere na categoria de pessoal 

administrativo e similares. Esta tendência de opinião foi ainda detectada em 10 

inquiridos (62,5%) com inserção no pessoal dos serviços e vendedores. 

Contrariamente, a maioria dos inquiridos pertencentes aos operários, artífices e 

trabalhadores similares responderam que não gostariam de ter outra profissão, 24 

respostas (54,5%). Este grupo demonstra, hipoteticamente, uma maior satisfação ou 

resignação face à sua actual situação profissional. Em síntese, no plano das 

aspirações profissionais idealizadas, mas não concretizadas, nota-se uma 

consensualidade no que diz respeito ao desejo de mudança profissional, à excepção 

do grupo dos operários, artífices e trabalhadores similares. Este último grupo sócio-
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profissional demonstra uma maior sujeição a condicionantes estruturais, estando por 

isso mais arreigados aos destinos pessoais e sociais traçados. 

 

QUADRO 6.42. Interesse demonstrado pelo inquirido no exercício de  

outra profissão segundo a profissão principal  

 

 Profissão principal próprio (grande grupo) 

Interesse em ter 

outra profissão 

Técnicos e 
profissionais de 
nível intermédio

  

Pessoal 
administrativo e 

similares 

Pessoal dos 
serviços e 

vendedores 

Operários, 
artífices e trab. 

similares 

Operadores de 
instalações e 

máquinas e trab. 
da montagem 

Trabalhadores 
não qualificados 

N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Sim 3 100,0 5 55,6 10 62,5 20 45,5 3 75,0 21 60,0 

Não - - 4 44,4 6 37,5 24 54,5 1 25,0 14 40,0 

Total 3 100,0 9 100,0 16 100,0 44 100,0 4 100,0 35 100,0 

 

Para além das correlações já efectuadas, ao relacionarmos o desejo de 

mudança de residência com o desejo de ter outra profissão, vemos que existe uma 

consonância nas respostas dos inquiridos, isto é, 57 inquiridos (62,0%) que afirmaram 

desejar mudar de residência também desejavam ter outra profissão e 21 inquiridos 

(53,8%) que mostraram não querer mudar de residência também declararam que não 

gostavam de ter uma outra profissão. Assinale-se, mais uma vez, que a fuga face à 

casa no Bairro parece condicionar também outras fugas em termos de reorientações 

dos projectos de vida. 

 

GRÁFICO 6.11. Interesse demonstrado pelo inquirido no exercício de  

outra profissão segundo o desejo de mudança de residência 

nãosim

P
e

rc
e

n
ta

g
e

m

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

sim

não

53,8

46,2

38,0

62,0

 

De acordo com o anterior segmento analítico, e com o objectivo de apurar a 

coexistência de aspirações de mudança profissional e sentimentos de (in)satisfação 



 203 

face à vivência no Bairro, detectamos nos resultados algum sincronismo. Os dados 

obtidos são bastante elucidativos, pois mostram-nos exactamente que 35 pessoas 

(74,5%) não gostam de viver no Bairro, mas gostariam de ter outra profissão; 

enquanto que os sujeitos que afirmaram gostar de viver no Bairro não mostraram 

interesse em ter outra profissão, 44 respostas (52,4%). A satisfação e a insatisfação 

assumem um carácter mais geral, com efeitos não só na dimensão profissional, mas 

também na esfera relativa à área de residência. 

 

GRÁFICO 6.12. Interesse demonstrado pelo inquirido no exercício de  

outra profissão segundo o «gosto» pela vivência no bairro 
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6.9. Perfis sociográficos: uma síntese 

 
Partindo da confluência de alguns dos indicadores tipificados, torna-se 

possível esboçar alguns elementos que configuram uma espécie de perfil-síntese dos 

moradores residentes no Bairro do Cerco do Porto: 

 

- são do sexo feminino (77,2%); 

- têm 60 e mais anos (44,8%); 

- são casados/vivem em união de facto (68,4%); 

- têm 1-2 filhos (58,1%); 

- pertencem a grupos domésticos constituídos por 2-4 elementos (50,7%); 

- pertencem a famílias com um núcleo, casal com filhos e sem outras 

pessoas (27,9%) ou a famílias com 2 núcleos e com outras pessoas (27,2%); 

- são naturais do concelho do Porto (73,5%); 

- residem no Bairro há pelo menos 20 anos (66,2%); 

- têm na sua maioria o 1º Ciclo do Ensino Básico (60,3%); 

- abandonaram o sistema de ensino quando tinham entre 9-12 anos (50,7%), 

porque era necessário a sua colaboração no orçamento doméstico (63,9%); 

- subsistem com uma pensão de reforma (50,0%); 

- são reformados (47,8%) ou ainda exercem profissão (27,9%); 

- na sua maioria foram e são operários, artífices e trabalhadores similares 

(40,0%), ou trabalhadores não qualificados (30,4%); 

- mais de metade exerce ou exercia profissão no concelho do Porto (55,8%); 

- inserem-se no lugar de classe modal do operariado industrial (63,4%); 

- auferem mensalmente um rendimento que não ultrapassa os 49 mil escudos 

(61,1%). 

 

Neste perfil, é de ressaltar, ainda que sumariamente, o elevado grau de 

localismo dos residentes que foram inquiridos, porque naturais do concelho do Porto, 

com residência sedimentada no Bairro e exercendo a sua actividade profissional no 

concelho; a baixa taxa de qualificação escolar; a predominância de categorias sócio-

profissionais pouco qualificadas e socialmente desvalorizadas; a sua localização 

maioritária em posições sociais que se situam na base da escala social; uma dinâmica 

de vida marcada desde muito cedo por dificuldades e constrangimentos e que se 

reiteram no actual ciclo de vida, e que se traduziram no passado pelo abandono 

prematuro do sistema de ensino e consequente inserção precoce no mercado de 

trabalho, designadamente em profissões desqualificadas e mal remuneradas, este 

percurso de vida tem na actualidade reflexos notórios nas condições de vida dos 
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inquiridos, nomeadamente nos baixos valores da pensão de reforma, propiciando a 

emergência e a acumulação duma diversidade de traços propiciadores a situações de 

exclusão social ou de vulnerabilidade a essas mesmas.  

 

Por último, não podemos deixar de referir que estamos perante um perfil 

sociográfico, na generalidade, marcado por uma situação de exclusão, porque 

conjuga e congrega um cumulativo de situações objectivas de carência (emprego, 

rendimentos, recursos escolares, etc.), mas também, um conjunto de 

constrangimentos simbólicos de existência (aspirações escolares e aspirações 

profissionais, fechamento e reprodução das condições sociais, fechamento e 

imobilismo geográfico, etc.).43 

                                                
43 Dentro da perspectiva de análise que é defendida por Gilbert Clavel, La Société D’Exclusion. 

Comprendre pour en Sortir, Paris, Éd. L’Harmattan, 1998, pp.186-188. 
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Ao focalizarmos o nosso olhar nos trajectos residenciais dos inquiridos 

anteriores à sua fixação no Bairro, torna-se, de imediato, notório que a população 

inquirida residia predominantemente nas freguesias de Campanhã (37 indivíduos, 

27,2%), do Bonfim, (36 respondentes, 26,5%), da Sé (18 inquiridos, 13,2%) e de 

Santo Ildefonso(17 indivíduos, 12,5%). Com expressão mais reduzida podemos ainda 

nomear outras freguesias da Área Metropolitana do Porto (7 respondentes, 5,1%) e 

outras freguesias do concelho do Porto, como Paranhos (8 respostas, 5,9%), 

Cedofeita (3 respostas, 2,2%) e Lordelo do Ouro (2 respostas, 1,5%).  

 

MAPA 7.1. Local de residência anterior do inquirido por freguesias do concelho 

do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode depreender, as deslocações por motivos de realojamento têm 

um carácter circunscrito em termos geográficos, pois, a maior parte dos inquiridos são 

provenientes de outras zonas da freguesia de inserção do bairro (Campanhã) ou de 

freguesias vizinhas, mas no interior do concelho do Porto. Esta proveniência está 

estreitamente relacionada com o próprio processo de realojamento destas populações 

em virtude de todo um conjunto de iniciativas em prol da demolição das «ilhas» na 

cidade do Porto, como já tivemos ocasião de salientar em outro momento deste 

Estudo. Assinale-se que o Bairro do Cerco pode ser tipificado como um bairro de 
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realojamento definitivo, adoptando a tipologia de Ana Cardoso e Manuel Pimenta.1 

Registe-se que os chamados «bairros de realojamento definitivo» são compostos por 

habitações dotadas de determinadas condições de habitabilidade e de salubridade 

dentro dos padrões urbanos, contendo, contudo, vulnerabilidades assinaláveis que 

remetem sobretudo para dois eixos de análise. O primeiro, prende-se com o facto de 

estes locais serem maioritariamente ocupados por populações de fracos recursos 

económicos deslocadas, na generalidade, de contextos habitacionais degradados. O 

segundo, incide no facto de que estes bairros são também, na generalidade, 

socialmente «etiquetados» pelo senso comum como «bairros-problema». 

 

QUADRO 7.1. Local de residência anterior à vinda para o Bairro  

 

Local de residência anterior à vinda para o Bairro 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Freguesia da Sé 18 13,2 

Freguesia de Miragaia 1 0,7 

Freguesia de Santo Ildefonso 17 12,5 

Freguesia do Bonfim 36 26,5 

Freguesia de Cedofeita 3 2,2 

Freguesia de Campanhã 37 27,2 

Freguesia de Paranhos 8 5,9 

Freguesia de Ramalde 1 0,7 

Freguesia do Lordelo do Ouro 2 1,5 

Outras freguesias da AMP 7 5,1 

Outras freguesias da Região Norte 1 0,7 

Outro país 1 0,7 

Sempre morou no Bairro    4 2,9 

Total 136 100,0 

 

Fazendo, ainda, uma análise diacrónica, e tendo em conta o momento 

anterior à sua vinda para o Bairro do Cerco do Porto, interessou-nos conhecer o tipo 

de habitação em que residiam os inquiridos. Mais de metade revelou que 

anteriormente residiram em «ilhas», com 72 respostas (52,9%), em prédios de 

habitação, 22 (16,2%) ou em outro tipo de habitações, 13 respostas (9,6%).  

 

 

                                                
1 Dentro da tipologia de habitat degradado avançada por Ana Cardoso e Manuel Pimenta, podemos 

incluir também os chamados bairros de habitat espontâneo constituídos por habitações rudimentares 
feitas com materiais frágeis (madeira, chapas, plásticos, etc.), não sendo dotado de infra-estruturas 
mínimas nem de equipamentos sociais de apoio. Dentro da habitação degradada ainda se incluem as 
chamadas casas velhas, geralmente construídas no início do século, em elevado estado de degradação 
física e pautadas por falta de infra-estruturas sanitárias e um espaço de ocupação interior muito 
deficitário. Finalmente, ainda podemos referir os bairros de realojamento precário que tal como o seu 
nome indica são soluções transitórias de habitação geralmente englobando pré-fabricados de madeira, 
sendo construídas com materiais muito frágeis e que entram facilmente num processo de degradação 
física. Cf. Ana Cardoso Manuel Pimenta, “A pobreza nos bairros degradados de Lisboa: alguns 
elementos de caracterização”, in Sociedade e Território, n.º 10/11, 1989, pp. 13-14.  
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QUADRO 7.2. Tipo de habitação anterior à vinda para o Bairro 

 

Tipo de habitação anterior à vinda para o bairro 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Casa rural  2 1,5 

Vivenda isolada 4 2,9 

Prédio 10 7,4 

Casa pré-fabricado  1 0,7 

Casa abarracada 5 3,7 

Prédio de habitação  22 16,2 

«Ilha» 72 52,9 

Quarto alugado 3 2,2 

Outro tipo de habitação 13 9,6 

«sempre morou no bairro» 4 2,9 

Total 136 100,0 

 

Outros elementos susceptíveis de contribuir para a análise da questão 

remetem para a relação entre a tipologia de habitação anterior à vinda para o Bairro e 

o tempo de residência no Bairro. Com efeito, verificamos que à medida que aumenta a 

permanência no Bairro, intensifica-se ainda a proveniência por parte dos inquiridos 

das típicas formas de habitação operária portuense, as «ilhas». Esta relação está 

sobretudo ligada às dinâmicas de ordenamento e de planeamento do território da 

cidade à data de construção do próprio Bairro do Cerco, tal como temos vindo a 

salientar. Olhando para os dados, podemos ponderar essa relação; assim, os 

inquiridos que declaram residir no Bairro há cerca de 9 ou menos anos, 10 (34,5%) 

provêm de «ilhas» e 9 (31,0%) são oriundos de prédios de habitação social.2 Por sua 

vez, dos que residem no Bairro num intervalo de tempo que medeia entre os 10 e os 

19 anos, 9 (52,9%) afirmam terem sido deslocados de «ilhas» e somente 3 (17,6%) 

vieram de prédios de habitação social. Dentre os que residem no Bairro num intervalo 

que oscila entre os 20 e os 29 anos, 23 (52,3%) são originários de «ilhas» e 7 (15,9%) 

são oriundos de prédios de habitação social. Por fim, para os sujeitos que afirmam 

morar no Bairro há cerca de 30 ou mais anos, 30 (65,2%) tinham como anterior local 

de residência as «ilhas» e unicamente 3 (6,5%) os prédios de habitação social.  

 

Configura-se assim, e em termos de trajectórias residenciais, um processo de 

relativa similitude de heranças habitacionais, o que porventura será elemento fulcral 

para a compreensão de dinâmicas também homogeneizadoras em termos de modo 

de vida e de apropriação residencial. Neste ponto, salientamos, que somos tributários 

do conceito de modos de vida apresentado por António Firmino da Costa quando este 

                                                
2 Estes oriundos fundamentalmente do Bairro da Mitra que foi demolido em 1995 pela Câmara Municipal 
do Porto com vista à conclusão do prolongamento da Via de Cintura Interna; Cf. Amílcar Correia, “Bairro 
da Mitra foi demolido”, in Público Local, 15 de Janeiro de 1995, p. 65.  
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refere a pluralidade de dimensões desse conceito, nomeadamente as «dimensões 

sociais» (classes e redes sociais), dimensões «culturais» (valores, padrões de 

conduta, formas simbólicas, identidades), dimensões «temporais» (trajectórias, 

orientações de vida, projectos pessoais) e dimensões «espaciais» (fenómenos de 

localidade e contextos de interacção).”3 

 

QUADRO 7.3. Tipo de habitação anterior à vinda para o Bairro segundo o tempo 

de residência no Bairro 

 

 Anos de residência no Bairro  

Tipo de habitação anterior à 

vinda para o Bairro 

Até 9 anos De 10 a 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % 

Casa rural 1 3,4 - - - - 1 2,2 

Vivenda isolada 1 3,4 1 5,9 2 4,5   

Prédio 2 6,9 1 5,9 4 9,1 3 6,5 

Casa pré-fabricada 1 3,4 - - - - - - 

Casa abarracada 2 6,9 - - 3 6,8 - - 

Prédio de habitação social 9 31,0 3 17,6 7 15,9 3 6,5 

«ilha» 10 34,5 9 52,9 23 52,3 30 65,2 

Quarto alugado - - 2 11,8 - - 1 2,2 

Outro tipo de habitação 2 6,9 1 5,9 3 6,8 7 15,2 

«sempre morou no bairro» 1 3,4 - - 2 4,5 1 2,2 

Total 29 100,0 17 100,0 44 100,0 46 100,0 

 

A construção dos itinerários residenciais passa também pelas representações 

efectuadas pelos agentes em presença acerca da sua casa actual por contraposição a 

uma vivência residencial anterior. No confronto entre a situação anterior (passado) e a 

situação habitacional da actualidade (presente), os inquiridos foram incitados a 

efectuar um exercício comparativo entre a casa onde residem actualmente e a casa 

onde residiram no passado. Entre os aspectos positivos da casa actual, os inquiridos 

enlencaram os seguintes: as dimensões e a estruturação do espaço habitado, 58 

referências (46,0%); as condições de comodidade e de conforto, 18 referências 

(14,3%) e as condições higiénicas e sanitárias, 7 menções (5,6%). Dados curiosos 

são os relativos ao conjunto dos inquiridos que consideraram não existir nenhum 

aspecto positivo da casa actual face à casa onde viviam anteriormente (11 

referências, 8,7%). Este facto não deixa de ser importante, na medida em que vem, 

uma vez mais, reforçar o relativo «desgosto» das pessoas face à sua actual 

habitação. Esta constatação contraria os resultados de algumas pesquisas 

empreendidas em contexto nacional em que se concluiu por uma apreciação 

                                                
3 António Firmino da Costa, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais de Identidade Cultural, Oeiras, Celta 
Editora, 1999, p. 287, itálicos nossos. 
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fortemente positiva da casa, nomeadamente em bairros como o do Padre Cruz, Horta 

Nova e com menor intensidade, em Chelas4, uma vez operado o processo de 

realojamento. Para estas populações, esta apreciação fortemente positiva da casa 

prende-se com o facto de experienciarem na actual casa melhores condições 

habitacionais, o que se traduz na efectivação de um «sonho» ou projecto de vida 

ascencional.5 

 

Ao invés, e procedendo também a uma lógica comparativa no tocante à 

enunciação dos aspectos positivos da anterior casa face à actual, a população referiu 

com maior frequência aspectos ligados às relações de sociabilidade e de vizinhança, 

37 indicações (33,0%), à dimensão e estruturação do espaço habitado, com 19 

referências (17,0%) e também, a localização geográfica, 12 referências (10,7%). 

Curiosamente, podemos constatar a existência de um elevado número de respostas, 

26 (23,2%) que declararam que a casa anterior não constitui padrão de comparação 

face à actual.  

 

Se procedermos a um exame adicional das razões invocadas pela população, 

não podemos deixar de manifestar a importância atribuída às redes de solidariedade 

locais e à própria localização mais «central» das casas anteriores, antevendo-se um 

plano de referência representativa que canaliza as opções em termos de «gosto» pela 

casa anterior para razões de ordem eminentemente afectiva e simbólica. Claro que 

nesta análise, não podemos deixar de fazer referência ao conjunto de pessoas que 

consideram que a casa anterior nem sequer se assume como padrão de comparação, 

evidenciando desta forma, uma racionalidade crítica na medida em que o 

realojamento era um imperativo de força maior, dadas as condições de miserabilidade 

e de precariedade em que viviam.  

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Teresa Costa Pinto, “A apropriação do espaço em bairros sociais: o gosto pela casa e o desgosto pelo 
Bairro”, in Sociedade e Território, n.º 20, 1994, p. 37. 
5 Idem, Ibidem. 
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QUADRO 7.4. Aspectos positivos e negativos da casa actual face à anterior  

 

Aspectos positivos  N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Condições climáticas 1 0,8 

Condições de comodidade 18 14,3 

Dimensão e estruturação interna da casa 58 46,0 

Condições de higiene 7 5,6 

Acessibilidade económico 5 4,0 

Localização geográfica 3 2,4 

Sociabilidades e relações de vizinhança 3 2,4 

Não especificado 16 12,7 

Nenhum aspecto 11 8,7 

Outro  4 3,2 

Total 126 100,0 

Aspectos negativos  N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Condições climáticas 35 28,9 

Condições de higiene 2 1,7 

Estruturação interna da casa 14 11,6 

Dimensões espaciais  11 9,1 

Degradação do espaço 8 6,6 

Localização geográfica 2 1,7 

Relações de sociabilidade 27 22,3 

Não especificado - - 

Nenhum aspecto 8 6,6 

Outro  14 11,6 

Total 121 100,0 

 

Ainda dentro de um registo comparativo, centremo-nos, nas representações 

dos inquiridos acerca dos aspectos negativos da casa onde vivem no presente, 

comparativamente à casa onde viveram no passado. Relativamente aos aspectos 

negativos da casa actual face à anterior é de salientar as condições climáticas e 

ambientais6, 35 referências (28,9%), as relações de sociabilidade e de convivialidade, 

27 referências (22,3%), a dimensão e a estruturação interna da casa, 14 referências 

(11,6%), as reduzidas dimensões espaciais da casa, 11 referências (9,1%) e a 

degradação do espaço interior e exterior da casa, com 8 referências (6,6%). Não 

deixa de ser pertinente referir a importância das chamadas más condições climáticas 

e ambientais da casa actual, estando aqui em causa fundamentalmente atributos 

relacionados com um processo construtivo deficitário, que usa materiais de má 

qualidade, originado situações frequentes de humidade, fissuras, infiltrações, etc., 

contexto identificável em outros bairros de natureza social existentes na cidade. 

Raciocinando de forma inversa, os inquiridos consideram que os aspectos negativos 

da casa onde viviam anteriormente face à actual se situam predominantemente nos 

seguinte aspectos: as reduzidas dimensões espaciais da habitação, 52 respostas 

                                                
6 Estas «condições» prendem-se essencialmente com problemas ligados à humidade e às infiltrações. 
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(43,7%); a estruturação interna da casa, 23 respostas (19,3%) e a degradação do 

espaço interior e exterior da casa, 13 respostas(10,9%). 

 

QUADRO 7.5. Aspectos negativos e positivos da casa anterior face à actual  

 

Aspectos positivos 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Condições climáticas e ambientais 4 3,6 

Dimensão e estruturação do espaço 

habitado 

19 17,0 

acessibilidade económica 2 1,8 

localização geográfica 12 10,7 

sociabilidade e relações de vizinhança 37 33,0 

não especificado 3 2,7 

nenhum aspecto 26 23,2 

outro 9 8,0 

Total 112 100,0 

Aspectos negativos 
N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Condições climáticas 6 5,0 

Condições de higiene 7 5,9 

Estruturação interna da casa 23 19,3 

Dimensões espaciais  52 43,7 

Degradação do espaço 13 10,9 

Localização geográfica 3 2,5 

Relações de sociabilidade - - 

Não especificado 3 2,5 

Nenhum aspecto 5 4,2 

Outro  7 5,9 

Total 119 100,0 

 

No sentido de aprofundar as comparações efectuadas pelos sujeitos, 

pareceu-nos pertinente ter em linha de conta o cruzamento entre a avaliação da casa 

actual face à anterior e as características sócio-demográficas da população em 

análise. Com o objectivo de delinear um diagnóstico mais direccionado para a 

situação actual, a fim de apreender sentimentos de satisfação e de insatisfação face 

às actuais condições de alojamento, pareceu-nos mais pertinente abordar a 

comparação efectuada pelos inquiridos entre a actual e a anterior situação 

habitacional. 

 

No que respeita à influência da pertença etária na avaliação dos aspectos 

negativos da casa actual face à anterior, denotam-se algumas variabilidades que 

interessa dar conta. Os inquiridos com idades compreendidas entre os 18-29 

assinalam, na sua grande parte, e como aspectos desfavoráveis, as relações de 

sociabilidade e de convivialidade (3 inquiridos, 37,5%), a estruturação interna da casa 

e as reduzidas dimensões espaciais (2 inquiridos, 25,0%, respectivamente). Os 

indivíduos com idades compreendidas entre os 30-39 anos salientam sobretudo as 
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condições climáticas e ambientais (11 inquiridos, 50,0%). De entre os inquiridos 

situados no intervalo de idades entre os 40-49 anos, evidenciam as condições 

climáticas e ambientais (4 inquiridos, 30,8%) e as reduzidas dimensões do espaço 

habitado (3 inquiridos, 23,1%). Quanto aos de idades compreendidas entre os 50-59 

anos, destaca-se a estruturação interna da casa (5 inquiridos, 23,8%) e as relações de 

sociabilidade e de convivialidade (6 inquiridos, 28,6%).  

 

Os indivíduos com idades compreendidas entre os 60-69 anos e os 70-79 

anos assinalam as condições climáticas e ambientais, 9 inquiridos - 27,3% e 7 

inquiridos (31,8%), respectivamente. As relações de sociabilidade e de convivialidade 

são também realçadas por 7 inquiridos (21,2%) entre os 60-69 anos e 5 inquiridos 

(22,7%) com idades entre os 70-79 anos. Por sua vez, os indivíduos com 80 ou mais 

anos são unânimes na avaliação negativa das relações de sociabilidade e de 

convivialidade (2 inquiridos, 100,0%). Refira-se que os grupos etários mais jovens e 

mais idosos tendem a percepcionar de forma ligeiramente mais negativa as relações 

de sociabilidade e de convivialidade existentes em torno do seu habitat actual face aos 

restantes grupos etários. Esta situação poderá estar relacionada com uma maior 

permanência no quotidiano do Bairro por parte daqueles grupos em termos de 

espaços e tempos vividos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 215 

FOTOGRAFIA 7.1. 

 
Vista geral do Bairro a partir da Cooperativa de Habitação de Pêgo Negro 

 

 

QUADRO 7.6. Aspectos negativos e positivos da casa actual face à anterior 

segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Aspectos negativos da casa 

actual face à anterior (1º) 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 mais anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Condições climáticas e 

ambientais 

1 12,5 11 50,0 4 30,8 3 14,3 9 27,3 7 31,8 - - 

Condições higiénicas e 

sanitárias 

- - 1 4,5 - - - - 1 3,0 - - - - 

Estruturação interna da casa 2 25,0 2 9,1 1 7,7 5 23,8 2 6,1 2 9,1 - - 

Dimensões espaciais 

reduzidas 

2 25,0 2 9,1 3 9,1 3 23,1 1 14,3 - - - - 

Degradação do espaço 

interior e exterior da casa 

- - 2 9,1 2 15,4 1 4,8 2 6,1 1 4,5 - - 

Localização geográfica - - - - - - - - 1 3,0 1 4,5 - - 

Relações de sociabilidade e 

de convivialidade 

3 37,5 2 9,1 2 15,4 6 28,6 7 21,2 5 22,7 2 100,0 

Nenhum aspecto - - 1 4,5 1 7,7 1 4,8 5 15,2 - - - - 

Outro  - - 1 4,5 - - 2 9,5 5 15,2 6 27,3 - - 

Total 8 100 22 100,0 13 100,0 21 100,0 33 100,0 22 100,0 2 100,0 

Aspectos positivos da casa 

actual face à anterior (1º) 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Condições climáticas e 

ambientais 

- - - - - - 1 4,3 - - - - - - 

Condições de comodidade e 

de conforto 

2 25,0 5 20,8 2 12,5 4 17,4 1 3,3 4 17,4 - - 

Dimensão e estruturação do 

espaço habitado 

3 37,5 9 37,5 7 43,8 10 43,5 14 46,7 14 60,9 1 50,0 

Condições higiénicas e 

sanitárias 

- - 2 8,3 1 6,3 - - 3 10,0 1 4,3 - - 

Acessibilidade económica - - - - - - 3 13,0 2 6,7 - - - - 

Localização geográfica - - - - 1 6,3 1 4,3 - - 1 4,3 - - 

Sociabilidade e relações de 

vizinhança 

- - 1 4,2 1 6,3 1 4,3 - - - - - - 

Não especificado  - - 5 20,8 1 6,3 2 8,7 5 16,7 3 13,0 - - 

Nenhum aspecto 2 25,0 1 4,2 2 12,5 1 4,3 5 16,7 - - - - 

Outro 1 12,5 1 4,2 1 6,3 - - - - - - 1 50,0 

Total 2 100,0 24 100,0 26 100,0 23 100,0 30 100,0 23 100,0 2 100,0 
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Se tomarmos em consideração o lugar de classe dos grupos domésticos de 

pertença dos inquiridos poderemos dizer, e relativamente aos aspectos negativos da 

casa actual face à anterior, que todos os grupos domésticos assinalam a deterioração 

das condições climáticas e ambientais. Para além da referência às condições 

climáticas e ambientais (14 respostas, 23,0%), o operariado industrial dá particular 

relevo à decadência das relações de sociabilidade e de convivialidade anteriormente 

estabelecidas (19 inquiridos, 31,1%).  

 

Este posicionamento homogeneizante relaciona-se, em grande medida, como 

já temos vindo a referir, com a má qualidade da construção e dos materiais utilizados, 

o que contribui para uma rápida degradação do edificado, o que assume contornos de 

maior gravidade se tomarmos em conta que estamos perante um parque habitacional 

de natureza social e de propriedade camarária. A estruturação e configuração do 

espaço doméstico e dos espaços que o circundam é também objecto de desagrado 

por parte da população na medida em que funciona como elemento coarctador de 

anteriores sociabilidades residenciais desenvolvidas em torno da casa. 

 

QUADRO 7.7. Aspectos negativos da casa actual face à anterior segundo o lugar 

de classe do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar de classe do grupo doméstico do inquirido 

Aspectos 

negativos da casa 

actual face à 

anterior 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Condições 

climáticas e 

ambientais 

- - 1 100,0 1 50,0 4 30,8 4 57,1 2 15,4 14 23,0 5 62,5 3 42,9 1 100,0 

Condições 

higiénicas e 

sanitárias  

- - - - - - 1 7,7 - - - - 1 1,6 - - - - - - 

Dimensão e 

estruturação do 

espaço habitado 

1 100,0 - - - - 3 23,1 2 28,6 2 15,4 5 8,2 - - 1 14,3 - - 

Dimensões 

espaciais 

reduzidas 

- - - - - - 1 7,7 1 14,3 1 7,7 5 8,2 1 12,5 2 28,6 - - 

Degradação do 

espaço interior e 

exterior da casa 

- - - - 1 50,0 1 7,7 - - 1 7,7 4 6,6 - - - - - - 

Localização 

geográfica 

- - - - - - - - - - - - 2 3,3 - - - - - - 

Sociabilidade e 

relações de 

vizinhança 

- - - - - - 3 23,1 - - 2 15,4 19 31,1 - - 1 14,3 - - 

Nenhum aspecto - - - - - - - - - - 1 7,7 4 6,6 - - - - - - 

Outro - - - - - - - - - - 4 30,8 7 11,5 2 25,0 - - - - 

Total  1 100,0 1 100,0 2 100,0 13 100,0 7 100,0 13 100,0 61 100,0 8 100,0 7 100,0 1 100,0 
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As opiniões dos inquiridos deixam antever uma transposição do estigma face 

ao Bairro na apreciação da casa. Uma espécie de «marginalidade interiorizada» tem 

incidência na satisfação residencial e a negatividade da apreciação face ao Bairro 

acaba por afectar o sentimento de «gosto» dos residentes pela casa. Paralelamente, 

esta mesma situação vai prefigurar como atestam os dados que a seguir irão ser 

apresentados, o próprio desejo manifesto de mudança de casa. A maioria da 

população deseja mudar de casa (95 inquiridos, 69,9%) por oposição a 41 inquiridos 

(30,1%) que declaram não desejar mudar de casa.  

 

GRÁFICO 7.1. Desejo de mudança de residência 

30,1%

69,9%

Não

Sim

 

Relativamente às pessoas que desejam mudar de casa, as razões apontadas 

centram-se sobretudo com motivações relacionadas com a ambiência social negativa 

do Bairro, com 33 respostas (35,1%), com as fracas condições de habitabilidade das 

casas no Bairro, com 31 respostas (33,0%) e com a aspiração em possuir uma casa 

própria, com 10 respostas (10,6%); neste quadro, as relações de vizinhança e de 

convivialidade parecem não influenciar o desejo de mudança de residência (5 

respostas, 5,3%).  

 

Parece-nos importante destacar, neste quadro, a existência, ainda que ténue, 

de um sentimento de aspiração à posse de uma propriedade habitacional própria, 

sendo este sentimento paradoxal quando olhamos para o quadro de referência e o 

historial de fixação da população em alojamentos de natureza social. Um olhar mais 

profundo, remeter-nos-ia ainda para a análise das diferentes estratégias existentes 
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face à casa, podendo destacar-se, ainda que restritamente, uma busca de 

propriedade individual.7  

 

 

FOTOGRAFIA 7.2. 

 
Aspectos do exterior de alguns blocos de habitação do Bairro do Cerco do Porto 

 

Inversamente, e para as pessoas que não desejam mudar de casa, as 

principais justificações invocadas materializam-se nos seguintes argumentos, o facto 

de gostarem do Bairro e da sua casa, 16 inquiridos (39,0%), «habituação» e a 

familiaridade face ao Bairro, 9 inquiridos (22,0%), e ainda, os investimentos afectivos 

e materiais consubstanciados na sua casa, 6 respostas (14,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Como bem observaram Pierre Bourdieu e Monique de Saint Martin o acesso à propriedade está 
intrinsecamente relacionado com a composição e a estrutura do capital disponível, pese embora um 
desejo crescente na nossa sociedade face à posse de casa. Cf. Pierre Bourdieu e Monique de Saint 
Martin, “Le sens de la propriété. La genése sociale des systémes de préférences”, in Actes de La 
Recherche en Sciences Sociales, n.º 81/82, 1990, pp. 54-64.  
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QUADRO 7.8. Motivos pelos quais o inquirido gostaria de mudar ou não de 

residência 

Motivos pelos quais gostaria de mudar de 

residência 

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Condições de habitabilidade 31 33,0 

Ambiência social do bairro 33 35,1 

Condições de habitabilidade e ambiência 6 6,4 

Relações de vizinhança e de convivialidade 5 5,3 

Ambiência e relações de vizinhança 2 2,1 

Necessidade de possuir uma casa própria 10 10,6 

Condição de habitabilidade e casa própria 1 1,1 

Outra 6 6,4 

Total 94 100,0 

Motivos pelos quais não gostaria de mudar de 

residência 

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

«Habituação» e familiaridade 9 22,0 

Investimentos afectivos e materiais  6 14,6 

«Gosto» pelo bairro e casa 16 39,0 

«Habituação» e «gosto» pelo bairro 1 2,4 

Acessibilidade económica 1 2,4 

«Habituação» e acesso económico 1 2,4 

Investimento e acessibilidade económica 1 2,4 

«Gosto» pelo bairro e acessibilidade 

económica 

1 2,4 

Outra 5 12,2 

Total 41 100,0 

 

Parece incontornável que o desejo de mudança de residência depende de 

algumas condicionantes. Independentemente da avaliação do estado físico de 

conservação da habitação, torna-se manifesto o desejo de mudar de casa. Contudo, 

este desejo é mais manifesto entre aqueles que avaliam mais negativamente o estado 

físico de conservação da sua casa. Podemos, dentro deste enquadramento, 

considerar que existe alguma relação de dependência entre o desejo de mudar de 

residência e o estado físico de conservação da casa; esta observação inscreve-se em 

outras regularidades já esboçadas em outros contextos territoriais8 e que se reflecte 

no facto de um menor desejo de mudança estar associado a boas ou razoáveis 

condições de conservação da habitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Maria João Quedas, “Expectativas habitacionais e coexistência espacial de grupos étnicos: inquérito à 
população mal alojada do concelho de Loures”, in Sociedade e Território, n.º 20, 1994, pp. 55-62. 
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GRÁFICO 7.2. Desejo de mudança de residência segundo a classificação do 

estado físico de conservação da casa (n.º) 
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Se atendermos à relação entre o número de anos de residência na casa 

actual e o desejo de mudança de residência, podemos concluir que existe uma certa 

relação entre os anos de residência na habitação e as aspirações face à mudança de 

residência. São as pessoas que vivem há menos tempo na casa, ou seja, num espaço 

de tempo igual ou inferior a 9 anos, que manifestam um maior desejo de mudança de 

residência (22 inquiridos, 75,9%) inquiridos. No conjunto dos que residem há mais 

anos (30 ou mais anos), a vontade de mudança é assinalada por 29 pessoas (63,0%) 

enquanto que 17 inquiridos (41,5%) declaram não querer mudar de local de 

residência, porventura, devido a uma mais forte inserção social no local de residência 

que foi sendo consolidada ao longo dos anos.  

 

GRÁFICO 7.3. Desejo de mudança de residência segundo os anos de residência 

na casa (n.º) 
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Se introduzirmos nesta análise a variável idade, podemos observar que os 

indivíduos situados nos escalões etários mais jovens manifestam um desejo mais 

intenso em mudar de casa, tal como podemos constatar nos seguintes resultados: 10 

inquiridos (100,0%) dos 18-29 anos; 21 inquiridos (87,5%) dos 30-39 anos; e 16 

inquiridos (88,9%).dos 40-49 anos. Os inquiridos pertencentes ao grupo de idades 

compreendido entre os 50-69 anos manifestam um desejo menos expressivo face à 

mudança de residência, 37 indivíduos (63,8%). No grupo etário dos 70-79 anos esse 

desejo não é partilhado pela maioria, apenas 9 inquiridos (37,5%) deseja mudar de 

local de residência. Parece evidente que o desejo de mudança de residência decresce 

em grau de intensidade para os grupos mais idosos da população; acentua-se, neste 

caso, a manifestação de expectativas mais elevadas que se traduzem num maior 

desejo de mudança de residência, o que não pode ser dissociado de aspirações de 

ascensão social mais manifestas nos grupos mais jovens. 

 

QUADRO 7.9. Desejo de mudança de residência segundo o grupo etário do 

inquirido 

 

 Grupos etários 

Desejo de mudança de 

casa 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  10 100,0 21 87,5 16 88,9 15 65,2 22 62,9 9 37,5 2 100,0 

Não  - - 3 12,5 2 11,1 8 34,8 13 37,1 15 62,5 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

As evidências empíricas indiciam a existência de uma relação directa entre o 

desejo de mudança de residência e o grau de escolaridade do inquirido; assim sendo, 

relativamente ao grupo dos inquiridos que não sabem ler nem escrever, apenas 9 

(36,0%) demonstram aspirações de mudança de residência, contra 16 (64,0%) que 

não manifestam esse desejo. A partir do segmento de população que detém o ensino 

básico primário ou competências escolares que se situam acima deste limiar começa-

se a desenhar uma tendência ligeiramente contrastante com o observado 

anteriormente. Nesta sequência, o grupo detentor de recursos escolares acima dos 

anteriormente analisados, subdivide-se em dois subgrupos, ou seja, entre um pólo 

favorável à mudança, 64 (78,0%), e outro desfavorável, 18 (22,0%). Em relação aos 

indivíduos que possuem o ensino secundário, quer seja o unificado, quer seja o 

complementar, denota-se uma maior concentracidade em torno do desejo de 
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mudança de residência, mais concretamente 12 (92,3%) dos inquiridos que detêm o 

secundário unificado e 3 (100,0%) que possuem o ensino secundário complementar. 

Neste âmbito, o capital escolar funciona como revelador de diferenciações ao nível 

das expectativas na mudança de residência.  

 

QUADRO 7.10. Desejo de mudança de residência segundo o grau de 

escolaridade do inquirido 

 

 Grau de escolaridade do inquirido 

Desejo de 

mudança de casa 

não sabe 
ler/escrever 

sabe 
ler/escrever 

básico primário secundário 
unificado 

secundário 
complementar 

médio superior 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  9 36,0 6 54,5 64 78,0 12 92,3 3 100,0 1 100,0 - - 

Não  16 64,0 5 45,5 18 22,0 1 7,7 - - - - 1 100,0 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Ainda situando-nos num registo comparativo, solicitou-se aos residentes que 

avaliassem as suas casas em contraste com as casas de outros bairros camarários 

existentes na cidade. A maioria dos inquiridos considera que as suas casas, por 

comparação com as casas de outros bairros camarários da cidade, são «piores», 86 

respostas(69,4%); em oposição, apenas 28 respondentes (22,6%) a classificam como 

«melhor» e 10 (8,1%) consideram que a sua casa é igual às casas de outros bairros 

camarários do Porto. No plano das representações acerca da sua casa e das outras 

casas dos bairros camarários, não deixa de ser importante assinalar uma canalização 

mais intensa de negatividade e de crítica face à sua casa, podendo depreender-se 

deste modo, que a vivência concreta e proximal é quase sempre indiciadora de um 

sentido crítico mais apurado. Podemos acrescentar a este propósito que a 

negatividade da apreciação face às suas casas é reforçada, pelos inquiridos, quando 

raciocinam por referência às casas de outros bairros camarários, o que denota 

sobretudo, os baixos índices de auto-estima da população residente. 
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GRÁFICO 7.4. Comparação entre a habitação do inquirido e as casas de outros 

bairros camarários 

69,4%

8,1%

22,6%

pior

igual

melhor

 

Se nos reportarmos às justificações apresentadas pelos inquiridos, 

verificamos que aqueles que classificam a sua casa como «pior», 54 argumentam 

essa avaliação tendo por referência as diferenças existentes no que concerne à 

comodidade e à estrutura da casa; 20 moradores consideram que as suas casas são 

mais «antigas» do que as dos outros bairros e 6 respondentes assinalam que a sua 

classificação se prende com o facto do seu Bairro se caracterizar por um «ambiente 

social» mais negativo do que o que caracteriza os outros bairros camarários. Os 

indivíduos que avaliam a sua habitação como «melhor» apontam preponderantemente 

a seguinte ordem de razões: diferenças em relação à comodidade e à estrutura da 

casa e o investimento afectivo e material na casa.  

 

QUADRO 7.11. Comparação entre a habitação do inquirido e as casas de outros 

bairros camarários segundo o tipo de razões relativas a essas comparações 

 

 Razões 

Comparação com as 

casas de outros bairros 

camarários 

Igualdade 
entre os 
bairros 

Diferenças em 
relação às 

comodidades 
e à estrutura 

da casa 

Investimento 
afectivo e 

material na 
casa 

«Modernidade
» vs 

«antiguidade» 

«ambiente 
social» 

positivo vs 
negativo 

Construção 
arquitectónica 

e física 

Outra Não 
especifica 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Melhor» - - 9 14,3 7 100,0 3 13,0 2 25,0 2 40,0 3 75,0 2 25,0 

«Igual»  6 100,0 - - - - - - - - - - - - 4 50,0 

«Pior» - - 54 85,7 - - 20 87,0 6 75,0 3 60,0 1 25,0 2 25,0 

Total  6 100,0 63 100,0 7 100,0 23 100,0 8 100,0 5 100,0 4 100,0 8 100,0 

 

Pese embora a maior parte dos inquiridos avaliarem as suas casas como 

«piores» relativamente às casas de outros bairros camarários existentes na cidade do 
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Porto, podemos afirmar que essa avaliação depende da classificação feita pelos 

inquiridos a propósito do estado físico de conservação da sua casa. À medida que o 

estado físico de conservação da habitação é representado como mais degradado, 

mais negativa é a apreciação do inquirido ao comparar a sua habitação com as casas 

de outros bairros socais do espaço urbano portuense.  

 

QUADRO 7.12 Comparação entre a habitação do inquirido e as casas de outros 

bairros camarários segundo a classificação do estado físico de conservação das 

casas 

 

 Classificação do estado físico de conservação da casa 

Comparação entre a habitação do 

inquirido e as casas de outros 

bairros 

«Bom»  «Razoável»  «Medíocre»  «Mau»  «Outro»  

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % 

«Melhor»  15 37,5 11 20,8 1 12,5 1 4,5 - - 

«Igual» 4 10,0 4 7,5 1 12,5 1 4,5 - - 

«Pior» 21 52,5 38 71,7 6 75,0 20 90,9 1 100,0 

Total 40 100,0 53 100,0 8 100,0 22 100,0 1 100,0 

 

Ao introduzirmos a variável tempo de residência na habitação, detectamos 

uma correlação importante, traduzida no facto de que à medida que aumenta o 

número de anos de residência na habitação, mais negativa é a avaliação proferida 

pelos inquiridos relativamente à sua casa, tendo por padrão de referência as 

habitações de outros bairros sociais da cidade. Ora, não deixa de ser importante 

salientar que esta representação denota um sentimento de saturação mais apurado 

face ao espaço habitado em função dos anos de permanência nesse mesmo local, o 

que equivalerá a dizer que as manifestações do que poderíamos apelidar de uma 

identidade negativa, adquirem uma maior cristalização com o tempo. 

 

QUADRO 7.13. Comparação entre a habitação do inquirido e as casas de outros 

bairros camarários segundo os anos de residência na casa  

 

 Anos de residência na casa 

Comparação entre a habitação do 

inquirido e as casas de outros 

bairros camarários 

até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Melhor»  13 52,0 5 31,3 5 12,5 5 11,6 

«Igual» 1 4,0 2 12,5 5 12,5 2 4,7 

«Pior» 11 44,0 9 56,3 30 75,0 36 83,7 

Total 25 100,0 16 100,0 40 100,0 43 100,0 

 

Corroborando as anteriores tendências de resposta, se entrarmos em linha de 

conta com o «gosto» em viver no Bairro, podemos ainda constatar que a avaliação 
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das casas como «piores» se acentua ligeiramente no conjunto dos indivíduos que não 

gostam de morar no Bairro. Como se pode observar, a existência de um sentimento 

de «desgosto» face ao Bairro é acompanhado por um sentimento de «desgosto» face 

ao espaço doméstico. 

 

GRÁFICO 7.5. Comparação entre a habitação do inquirido e as casas de outros 

bairros camarários segundo o «gosto» de viver no Bairro 

piorigualmelhor

P
e

rc
en

ta
g

e
m

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

sim

não

79,1

4,7

16,3

64,2

9,9

25,9

 

As representações simbólicas das identidades desta população em torno dos 

itinerários residenciais ficariam incompletas se não tivéssemos aferido acerca do que, 

para estes actores sociais, representa a casa idealizada; por outras palavras, 

interessava-nos também conhecer os projectos idealizados pelos inquiridos quanto à 

casa. A casa ideal invoca o desejo, o imaginário, o sonho, atestando bem a 

importância da casa na estruturação do quadro de vida da população que encontra na 

moradia unifamiliar, por exemplo, a possibilidade de uma ascensão social porque 

símbolo de modos de vida representados como superiores socialmente. Ou seja, “a 

casa ideal é simultaneamente «concreta» e «imaginária», debatendo-se, no entanto, 

com a impossibilidade de concretização nas determinações sócio-económicas de 

produção do espaço de hoje.”9 As representações acerca da casa ideal centram-se 

maioritariamente numa casa tipo moradia isolada, atributo que obteve 81 referências 

(65,9%), enunciando claramente mais um registo de desejo de que uma possibilidade 

real de concretização e corroborando as teses que se inclinam para a interpretação 

                                                
9 António Fonseca Ferreira, “Uso e apropriação do alojamento em Telheiras”, in AA.VV., Colóquio Viver 
(n)a Cidade, Lisboa, Grupo de Ecologia Social - LNEC/Centro de Estudos Territoriais - ISCTE, 1990, p. 
72. 
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destas aspirações como uma «metonímia socialmente construída».10 A comprovar 

esta explicação, só se obtiveram 19 referências (15,4%) à casa ideal com a 

configuração de um «apartamento».  

 

Entre os atributos mais cotados e referentes à «casa ideal», está a existência 

de um jardim (45 referências, 36,6%) e o nível de conforto e as maiores dimensões 

(40 nomeações, 32,5%); a existência de um quintal e/ou um terreno de cultivo (22 

referências, 17,9%), a existência de uma cozinha com dimensões consideráveis e 

independente (18 respostas, 14,6%) e uma casa de banho completa (13 respostas, 

10,6%). Certamente, esta idealização traduz o oposto à situação actualmente 

vivenciada pelos respondentes que esboçaram a sua habitação ideal. 

Designadamente convém salientar a importância simbólica atribuída à cozinha como 

espaço polivalente e multifuncional, em contraposição à cozinha realmente existente 

nas casas actuais, dadas as suas dimensões reduzidas e o facto de se encontrar no 

mesmo espaço físico da sala.  

 

No sentido bourdiano, a interpenetração da cozinha com a sala, não permite 

que se faça uma eleição estética canalizada sobretudo para a sala, não podendo esta 

funcionar em última análise como «montra»11, limitando o processo de “ajuste das 

possibilidades objectivas, que está inscrito nas disposições constitutivas do habitus, 

encontra-se na base de todas as eleições realistas, fundadas na renúncia aos 

benefícios simbólicos de qualquer maneira inacessíveis, reduzem as práticas ou os 

objectos à sua função técnica…”12 

 

A representação da casa ideal passa, embora com menor incidência, por 

outros atributos, como a localização em zonas mais prestigiadas da cidade, 10 (8,1%), 

ser dotada de uma piscina ou com localização junto à praia, 9 (7,3%). De facto, estes 

dados asseveram que estamos perante uma população ciosa de privacidade e de um 

                                                
10 Dentre as quais se destaca Maria-Angéls Durán quando considera que: “Menos de um terço dos que 
realmente têm possibilidade de aceder à casa unifamiliar independente manifestam desejo disso, e esta 
proporção é quase idêntica entre os «pobres», que não têm nenhuma possibilidade de aceder a ela. Os 
profissionais liberais, os que detêm estudos universitários ou pertencem à classe social média alta e alta, 
expressam proporcionalmente menos preferência pelos modelos unifamiliares que o resto dos grupos 
sociais, porque para eles não congrega elementos de ‘sonho’ e de ‘êxito’, senão uma alternativa real na 
sua decisão de alojamento. Mas, para  os restantes, o ‘chalé’, a ‘moradia’, a ‘vivenda’ atraem mais pelo 
que prometem associativamente do que pelo que por si mesmos oferecem”, Maria-Angéls Durán, La 
Ciudad Compartida. Conocimiento, Afecto y Uso, Madrid, Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, 1998, p. 54. 
11 Pierre Bourdieu, La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1998, pp. 386-387. 
12 Idem, Ibidem, p. 386. 
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modelo de habitat referenciado às suas origens rurais e ao seu percurso urbano 

habitacional anterior, marcado pela residência em «ilhas» valorizando-se, nesta 

sequência, os espaços exteriores, nomeadamente o jardim e o quintal. 

 

Segundo Teresa Costa Pinto, trata-se da reprodução no espaço urbano de 

um modo de vida rural, por outras palavras, estamos perante um processo de 

«ruralização do urbano»13, comprovando-se, assim, a hipotética existência dos 

designados «aldeões urbanos».14 Claro que estamos num registo aproximativo, sendo 

de salientar a coexistência neste espaço de diferentes lógicas e diferentes 

representações, o que se prova, aliás, pelo facto de muitos destes habitantes não 

terem uma origem rural. Estas dimensões de análise relacionadas com os itinerários 

residenciais e com as representações feitas a respeito deles mostram de facto que “a 

apropriação do alojamento não é um simples processo «funcional», recobrindo uma 

grande diversidade de práticas de uso, de apropriação cultural, simbólica e afectiva”15 

recompondo itinerários residenciais.  

 

QUADRO 7.14. Atributos da «casa ideal»  

Atributos da «casa ideal» N.º de casos % do total da 

amostra (n = 123) 

Tipo moradia 81 65,9 

Com maiores dimensão e conforto 40 32,5 

Com jardim 45 36,6 

Com quintal e terreno de cultivo 22 17,9 

Propriedade própria 7 5,7 

Localização fora da cidade 7 5,7 

Localização nas zonas mais prestigiadas da cidade 10 8,1 

Localização num espaço com melhores relações de vizinhança  5 4,1 

Localização em outro bairro da cidade 5 4,1 

Localização numa aldeia / campo 4 3,3 

Com piscina e perto da praia 9 7,3 

Com um quarto de banho completo 13 10,6 

Com uma cozinha maior e independente  18 14,6 

Tipo apartamento 19 15,4 

Outra  2 1,6 

 

                                                
13 Teresa Costa Pinto, “Modelos de habitat, modos de habitar: o caso da construção clandestina do 
habitat”, in Sociedade e Território, n.º 25-26, 1998, pp. 32-44. 
14 Herbert Gans, “Urbanism and suburbanism as ways of life”, in R. Pahl (org.), Readings in Urban 
Sociology, Londres, Pergamon, 1968 e The Urban Villagers: Group and Class in the Life Of Italians-
Americans, Nova Iorque, The Free Press, 1982.  
15 Isabel Guerra, “Grupos sociais, formas de habitat e estrutura do modo de vida”, in Sociedade e 
Território, n.º 25/26, 1998, p. 119. 
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8.1. Leituras e representações do espaço habitado 

 
Quando analisamos o «gosto» por parte dos habitantes face à vivência no 

Bairro do Cerco do Porto, constatamos que os inquiridos na sua grande parte (88 

respostas, 64,7%) apresentam um elevado índice de adesão ao Bairro como espaço 

de vivência, em contraposição a 48 respondentes (35,3%) que não partilham dessa 

mesma opinião. Não deixa de ser oportuno salientar que este posicionamento de 

resposta é parcialmente contrário ao verificado em estudos similares desenvolvidos 

em Portugal e em bairros de natureza social1, em que foi constatado um sentimento 

maioritário de «desgosto» face ao bairro, o que pode estar relacionado com o facto de 

nestes últimos, o processo de realojamento das populações se ter verificado num 

período mais recente, materializando hipoteticamente, a concretização de projectos 

ligados à existência de mais e de melhores condições habitacionais, o que não se 

traduz num sentimento de agrado face ao aglomerado residencial onde as pessoas 

são colocadas, uma vez que a satisfação é projectada somente no espaço doméstico, 

ao contrário do que acontece no nosso contexto de análise. 

 

GRÁFICO 8.1. Gosta de viver no Bairro 
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Perante este balanço marcado por manifestações de adesão à residência no 

Bairro, interessou-nos ainda percepcionar quais seriam as razões/justificações que 

                                                
1 Teresa Costa Pinto, “A apropriação do espaço em bairros sociais: o «gosto» pela casa e o «desgosto» 
pelo bairro», in Sociedade e Território, n.º 20, 1994. 
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estariam na base de tal posicionamento. Fazendo o percurso analítico, impõe-se uma 

clarificação, ainda que sumária, das razões esgrimidas pelos habitantes que declaram 

gostar de morar no Bairro. Não deixa de ser relevante, no quadro do estudo que 

estamos a realizar, observar que 39 dos inquiridos (44,3%) reduzam o «gosto» em 

viver no Bairro a uma questão de «habituação». Tal justificação parece sublinhar a 

valoração do Bairro como um sítio onde se gosta de morar, mas por questões de 

hábito, de rotina e de algum comodismo. Aliás, e nesta linha, ainda que imbuídas de 

algum radicalismo, encontramos posições alicerçadas numa espécie de fatalismo, pois 

6 sujeitos (6,8%) consideram que gostam de morar no Bairro pelo facto de «ser a 

única alternativa possível». No entanto, e por uma espécie de efeito compensatório, 

13 pessoas (14,8%) declaram gostar de forma efectiva da sua casa e do bloco onde 

moram e 11 respondentes (12,5%) justificam a sua opção pelo o facto de gostarem do 

Bairro.  

 

Claro que não podemos deixar de ressaltar, mesmo no quadro da terceira 

ordem de justificações mais percentuada, a prevalência de razões explicativas 

alicerçadas num perfil de resposta de carácter generalista («gosto» pelo Bairro). 

Apontando para razões mais comunitárias fruto de uma hipotética vivência mais 

intensa do Bairro, os restantes inquiridos, referem as relações de amizade e as de 

vizinhança, como elementos fundamentais que estão na génese do seu «gosto» pelo 

Bairro, 6 respostas (6,8%). Os factores invocados pelos residentes prendem-se, 

essencialmente, com razões de ordem identitária, dito de outra forma, porque 

remetem para sentimentos de identificação e de pertença afectiva e cognitiva com o 

Bairro, o que condiciona a sua apropriação e percepção do espaço-Bairro.  

 

QUADRO 8.1. Razões pelas quais gosta de morar no Bairro 

 
Razões pelas quais gosta de viver no 

Bairro  

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Pela «habituação» 39 44,3 

Por gostar da casa e do bloco 13 14,8 

Pelas razões de amizade e de vizinhança 6 6,8 

Por ser a única alternativa possível  6 6,8 

Por gostar do Bairro  11 12,5 

Não especifica 6 6,8 

Outra  7 8,0 

Total 88 100,0 

 

Outro eixo da questão em discussão, e muito significativo do ponto de vista 

da análise, entronca-se no facto de 39 (81,3%) dos 48 indivíduos que afirmaram não 

gostar de morar no Bairro do Cerco, apontarem razões que se ligam ao «mau 
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ambiente» social generalizado existente no local. Seguidamente, 5 inquiridos (3,7%) 

apontam a «inexistência de relações de vizinhança». Evidentemente, que a referida 

justificação do «mau ambiente» social generalizado encontra eco também nesta 

segunda ordem de alegações, sendo, de certo modo, a inexistência de relações de 

vizinhança mais um indicador desse «mau ambiente» referido. Aliás, não se trata 

evidentemente da «inexistência de relações de vizinhança», strictu senso, mas antes, 

de uma discursividade assente numa percepção negativa das redes de vizinhança. 

 

QUADRO 8.2. Razões pelas quais não gosta de morar no Bairro 

 
Razões pelas quais não gosta de viver no 

Bairro  

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Pelo «mau ambiente» social generalizado 39 28,7 

Pela inexistência de relações de vizinhança 5 3,7 

Por questão de resignação 4 2,9 

Total 48 100,0 

 
Depois de analisarmos o «gosto» pela vivência no Bairro do Cerco do Porto, 

tornou-se necessário explorar a relação existente entre esta questão e o capital 

escolar dos inquiridos. Nesse sentido, verificamos que aqueles que têm menores 

recursos escolares afirmaram gostar de aí viver, enquanto que aqueles que possuem 

um nível de ensino mais elevado demonstraram algum desagrado e 

desencantamento. Assim sendo, 22 inquiridos (88,0%) dos que não sabem ler e nem 

escrever, 9 (81,8%) dos que sabem ler e escrever e 51 (62,2%) dos inquiridos que 

possuem o ensino básico/primário afirmam gostar de viver neste Bairro. Já dos 

indivíduos que detêm o diploma do ensino secundário unificado, (8 inquiridos, 61,5%) 

e daqueles que possuem o ensino complementar, (2 inquiridos, 66,7%), partilham de 

uma opinião diferente, declarando que não gostam de viver neste local.  

 

QUADRO 8.3. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o grau de escolaridade 

do inquirido 

 
 Grau de escolaridade 

O «gosto» pela 

residência no Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 22 88,0 9 81,8 51 62,2 5 38,5 1 33,3 - - - - 

Não 3 12,0 2 18,2 31 37,8 8 61,5 2 66,7 1 100,0 1 100,0 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 
 As entrevistas realizadas junto dos moradores corroboram o sentimento de 

desagrado face ao Bairro, consolidando as tendências de resposta supra enunciadas, 

alegando como principal razão a degradação das relações sociais estabelecidas neste 



 232 

quadro de interacção essencialmente resultantes da densificação de comportamentos 

desviantes ligados ao florescimento de uma economia e de uma sociedade paralelas e 

subterrâneas decorrentes do tráfico de drogas. Estamos perante uma paisagem de 

transgressão em que se concentram situações-problema, ou seja, populações 

marginalizadas e actividades incómodas. Tendo em conta os discursos dos 

entrevistados e também dos inquiridos, o «mau ambiente social» resulta do facto de o 

Bairro se ter tornado uma espécie de «território psicotrópico», espaço intersticial2 de 

práticas não normativas, sendo essa mesma realidade também objecto de vivência, 

mas também de recusa por parte dos habitantes. Assim, não será de estranhar a 

existência de ambivalências discursivas tal como podemos observar abaixo. 

 

“Já estou cheia de morar aqui no Bairro. Eu já disse ao homem, o meu 
homem é que não quer sair por causa das obras que eu fiz aqui em casa, 
porque eu já estou cheia de estar aqui a morar. (...) e agora é que eu estou 
assim muito aborrecida por causa disto, por causa desta coisa da droga, 
que a gente quer dormir e não pode, a gente está ali na janela noites e 
noites que a gente quer dormir e não pode…” (Moradora 3, 56 anos, 
casada, analfabeta, operária, reformada por invalidez) 

 

“Gostava de mudar porque já estou cheio daqui do bairro porque o Falcão 
não tem muita droga, o Contumil também não, preferia ir para o Falcão do 
que estar aqui no Cerco.” (Morador 4, 18 anos, 3ª classe do ensino básico 
primário, solteiro, inactivo) 

 

“É só droga aqui neste bairro. Quem me dera sair daqui.” (Morador 5, 13 
anos, solteiro, 3ª classe do ensino básico primário, estudante) 

 

Continuando a analisar o comportamento dos indivíduos face ao «gosto» de 

viver no Bairro, uma característica sócio-demográfica revelou-se pertinente, a idade 

dos inquiridos. Face a esta condicionante tivemos a possibilidade de ver que à medida 

que a idade dos indivíduos aumenta, o «gosto» de viver no Bairro se consolida, 

demonstrando que eventualmente que as gerações mais idosas têm uma maior grau 

de conformidade ao Bairro, mas também, que o seu universo de referências 

habitacionais é mais limitado do que o das gerações mais jovens. Isto traduz-se no 

seguinte: a partir dos 40 anos de idade a maioria dos inquiridos afirmou positivamente 

que gostava de aí viver, enquanto que nos indivíduos com idades entre os 18 e os 29 

anos se evidencia algum desagrado, 6 respostas (60,0%). Já 11 sujeitos (61,1%) da 

faixa dos 40 – 49 anos responderam positivamente a esta questão, seguidos por 

                                                
2 Vd. Yves Grafmeyer e Issac Joseph (orgs.), L’École de Chicago. Naissaice de l’Écologie Urbaine, Paris, 
Editions Aubier Montaigne, 1979 e Martin Bulmer, The Chicago School of Sociology. Inatitutionalization, 
Diversity, and the Rise of Sociological Research, Chicago, The University of Chicago Press, 1984. 
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aqueles se inscrevem na faixa dos 50 – 59 anos com 16 respostas (69,6%), no grupo 

etário dos 60 – 69 registam-se 24 respostas (68,6%) e no grupo dos 70 – 79, 20 

respostas (83,3%).  

 

QUADRO 8.4. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o grupo etário do 

inquirido 

 
 Grupos etários 

O «gosto» pela residência no 

Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 4 40,0 12 50,0 11 61,1 16 69,6 24 68,6 20 83,3 1 50,0 

Não 6 60,0 12 50,0 7 38,9 7 30,4 11 31,4 4 16,7 1 50,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Como podemos observar, o número de filhos do inquirido por grupo 

doméstico revelou-se, de alguma forma, importante na análise do «gosto» 

demonstrado pelas pessoas em viver no Bairro. Esta importância traduz-se no facto 

de que 4 inquiridos (80,0%) que têm mais de 5 filhos afirmarem que não gostam de 

viver no Bairro. O mesmo já não acontece nos grupos domésticos que possuem 

menos filhos ou até nenhum, pois todos eles disseram que gostavam de aqui viver. No 

grupo dos que manifestam claramente o seu «gosto» por viver no Bairro, é de 

destacar os que não têm filhos, com 23 respostas (67,6%) e aqueles que possuem 3 – 

4 filhos, com 10 respostas (55,6%). Entre os que não gostam de viver no Bairro é 

ainda significativo o número dos que detêm 3-4 filhos, com 8 respostas (44,4%).  

 

A leitura destes dados terá de ser feita à luz da análise efectuada a outras 

questões e que ainda irão ser retomadas no quadro desta análise. De facto, o «mau 

ambiente» do Bairro e a imagem negativa do Bairro poderão influenciar a opinião dos 

grupos domésticos com um maior número de filhos. Antes de mais, podemos dizer 

que esta posição não se prende com a insatisfação perante o Bairro enquanto espaço 

edificado, mas com a denegação face ao «ambiente social» do Bairro; assim “não se 

trata simplesmente de sítios onde se vive pior ou onde se concentram 

comportamentos desviantes; trata-se sim, de lugares em corte com o consenso 

dominante sobre o que é um bom habitat, uma boa socialização, as regras, a ordem 

social…”3. Uma possível interpretação deste posicionamento ficará a dever-se aos 

constantes receios e sentimentos de medo nutridos pelos progenitores face à 

                                                
3 A. Bourdin e M. Hischhonn, Figures de la Ville: autour de Max Weber, Paris, Ed. Aubier, 1985, p. 77. 
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trajectória futura dos seus filhos numa sociedade e economia marcadas pela 

delinquência e pela economia subterrânea. 

 

“Os moradores denunciam, mas indirectamente porque as pessoas também 
têm medo. Aqui as pessoas não estão organizadas como os moradores de 
Francelos. Mas se calhar os traficantes são capazes de ter algum 
entendimento entre eles, porque se eu disser alguma coisa contra depois 
levantam-se 4 ou 5 vozes contra mim, por isso as pessoas têm medo.” 
(Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, operário, 
reformado) 

 

“É o medo é, que eu já tenho ouvido aqui que aqui há um amigo nosso que 
se manifesta muito, e a dona tem sempre a preocupação, “ó pá não vale a 
pena fazer muito barulho que eles vêm já cá dar cabo do carro durante a 
madrugada”. Eles conhecem os carros das pessoas e por vingança dão 
cabo do carro das pessoas.” (Moradora 6, 46 anos, casada, doméstica, 4ª 
classe do ensino básico primário) 

 

“Receosa, pois quem é que não há-de ter medo? Eles são todos bons 
rapazes, que nós conhecemos, de boas famílias. Rapazes que se tivessem 
tido outra orientação na vida, se calhar eram uma jóia de rapazes, e estão 
ali que as pessoas têm medo deles até da cara deles, esqueléticos e se 
calhar alguns com hepatite, e as pessoas têm medo.”  (morador 2, 31 anos, 
solteiro, 8º ano de escolaridade, pintor de automóveis) 

 

“Eu interrogava-me se viesse aqui um tipo e dissesse: "Eu dou-lhe 200 
contos por mês para tomar conta disto", se eu tivesse problemas familiares, 
se não tivesse que dar de comer aos meus filhos à noite, se calhar eu - não 
estou a dizer que sou eu porque de certeza absoluta que a mim não me 
levavam - até caía. Eu acredito que a maior parte das pessoas caiam nisso 
com muita facilidade. Eu conheço lá pessoas que criticam as pessoas que 
se drogam, não os que se drogam mas os que vendem, a outra diz: "Matem-
se os drogados", "Matem essa gente toda", mas eu tenho a impressão que 
muitos desses se lhes chegasse a ocasião que eles se calhar também 
caíam nessa vida.” (morador 7, 39 anos, casado, 2º ano do antigo curso 
comercial, chefe de armazém, desempregado) 
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GRÁFICO 8.2. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o número de filhos do 

inquirido por grupo doméstico 
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Nesta linha de análise, afigurou-se como pertinente saber se o lugar de 

classe dos inquiridos condiciona o seu «gosto» de viver no Bairro. Os actores 

pertencentes às fracções de classe da pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio e da pequena burguesia de execução manifestam uma 

opinião oposta aos actores pertencentes às fracções de classe da pequena burguesia 

independente e proprietária e do operariado industrial. Ou seja, isto traduz-se 

estatisticamente da seguinte forma: 2 inquiridos (66,7%) da pequena burguesia 

técnica e de enquadramento intermédio e 15 inquiridos (53,6%) da pequena burguesia 

de execução referiram que não gostavam de viver no Bairro, contra 14 indivíduos 

(87,5%) com inserção na pequena burguesia independente e proprietária e 56 (66,7%) 

com localização no operariado industrial, que afirmaram o seu «gosto» em aí viver.  

GRÁFICO 8.3. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o lugar de classe do 

inquirido 
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Se agora tomarmos como enfoque de análise o cruzamento desta mesma 

questão, mas com o lugar de classe do grupo doméstico do inquirido, podemos 

observar que no conjunto daqueles que responderam gostar de viver no Bairro, os 

grupos domésticos se inserem prevalentemente na pequena burguesia de execução, 

com 10 respostas (66,7%), na pequena burguesia independente e proprietária, com 

12 respostas (85,7%) e no operariado industrial com 46 respostas (64,8%). A 

«desafeição» em termos de vivência no Bairro é mais notória nos grupos domésticos 

com inserção no operariado parcial (6 respostas, 75,0%), na pequena burguesia 

técnica e de enquadramento intermédio (2 respostas, 66,7%) e na pequena burguesia 

proprietária e assalariada (5 respostas, 62,5%), indo de encontro ao posicionamento 

na estrutura de classes já registado para o lugar de classe do inquirido. 

 

QUADRO 8.5. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o lugar de classe 

grupo doméstico do inquirido 

 
 Lugar de classe do grupo doméstico do inquirido 

O «gosto» 

pela vivência 

no Bairro 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 1 100,0 1 100,0 1 33,3 10 66,7 5 71,4 12 85,7 46 64,8 3 37,5 2 25,0 1 100,0 

Não - - - - 2 66,7 5 33,3 2 28,6 2 14,3 25 35,2 5 62,5 6 75,0 - - 

Total  1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 14 100,0 71 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

A população do Bairro que fez parte da amostra, foi igualmente questionada 

se desejava mudar de residência. Na sequência da análise dos quadros anteriores, 

reconhecemos que seria importante perceber se esse desejo estava relacionado com 

o «gosto» de viver no Bairro ou não. Logo de imediato, o que mais ressaltou da 

análise é que quer os sujeitos que desejavam mudar (50 respostas, 52,6%), quer 

aqueles que não o pretendiam fazer (38 respostas, 97,7%) afirmaram, 

maioritariamente, que gostavam de viver neste local. Contudo, um olhar mais atento, 

permitiu-nos detectar algumas ligeiras discrepâncias, deste modo, uma significativa 

percentagem de indivíduos (45 respostas, 47,4%), que manifestam o desejo de 

mudar, concomitantemente, afirmam não gostar de viver no Bairro, o que, à partida, 

dá consistência explicativa ao desejo de mudança.  
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GRÁFICO 8.4. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o desejo de mudança 

de residência por parte do inquirido 
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Nesta óptica de análise, tornou-se ainda pertinente averiguar se o «desgosto» 

pelo Bairro condiciona de algum modo a avaliação que os inquiridos realizam a 

propósito do estado de conservação físico da sua habitação. Verificamos que, entre 

aqueles que gostam de viver no Bairro, 33 pessoas (75,0%) classificaram as suas 

casas como estando «boas», 38 (65,5%) apelidaram o estado de conservação das 

mesmas, como razoável e 6 (75,0%) como medíocre. A classificação de mau, foi 

atribuída por 15 pessoas (60,0%) que declararam também não gostar de viver no 

Bairro. De entre os descontentes com a sua vivência no Bairro 2 (25,0%) apreciam o 

estado de conservação da sua habitação como medíocre e apenas 11 (25,0%) 

atribuíram a classificação de bom. De facto, é no conjunto dos que não gostam de 

viver no Bairro que é mais perceptível a negatividade das suas apreciações a 

propósito do estado de conservação das suas habitações.  

 

Hipoteticamente um maior «desgosto» face ao Bairro anda a par de um maior 

«desgosto» face à casa, como já salientamos. Estes sentimentos remetem-nos 

directamente para um vector, o da apropriação social e simbólica do espaço4. 

Socialmente, os residentes no Bairro demonstram uma imbricação directa entre os 

sentimentos de pertença identitários e o meio físico e social envolvente. 

Simbolicamente, deixam transparecer a sua relação face ao estado de conservação e 

                                                
4 Paul-Henri Chombart de Lauwe, “Appropriation de l’espace et changement social”, in Cahiers 
Internationaux de Sociologie, Vol. LXVI, 1979. 



 238 

de degradação do espaço habitado e elegem territórios mais desqualificados dentro 

deste mesmo espaço. 

 

GRÁFICO 8.5. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a classificação do 

estado de conservação físico da casa 
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A residência no Bairro, enquanto factor de distinção social, pode ser 

perspectivada como importante para perceber a dinâmica de certos comportamentos 

caracterizadores desta população, pois algumas teorias defendem que ao espaço de 

residência estão associados determinados comportamentos e atitudes do «nós» e dos 

«outros».5 Para 24 sujeitos (64,9%), que gostam de viver no Bairro, a residência 

nesse local é um factor de muita distinção face ao exterior, enquanto que 9 sujeitos 

(56,8%) consideram que residir no Bairro é por si só um factor que os distingue 

bastante face aos demais habitantes da cidade. Com diferente opinião, encontram-se 

7 indivíduos (53,8%) que responderam que a residência no Bairro é um factor que 

distingue pouco em termos sociais as pessoas que lá moram face às restantes 

pessoas da cidade.  

 

No entanto, há mesmo, quem pense que viver no Bairro não constitui factor 

de distinção social, neste sentido, 45 indivíduos (67,2%) responderam que esse facto 

não os distingue em nada face aos demais. Salienta-se que estes inquiridos 

afirmaram também gostar de viver no Bairro, o que, a priori, não denota qualquer tipo 

                                                
5 Cf. Jean Remy e Lilianne Voyé, La Ville et l’Urbanisation, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1974; Rene 
Schoonbrodt, Sociologie de l’Habitat Social. Conportement des habitants et architecture des cités, 
Bruxelas, Ed. des Archives d’Archiquectur Moderne, 1979. 
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de diferença entre sujeitos que acham que o Bairro é factor de distinção social e 

aqueles que não pensam da mesma forma. Não deixa de ser interessante constatar 

que entre os que não gostam de residir no Bairro, as opiniões dominantes vão no 

sentido de considerar que a residência do Bairro constitui um factor que distingue 

bastante 7 (43,8%) e que distingue pouco 6 (42,6%) os seus residentes, 

comparativamente aos restantes cidadãos do Porto.  

 

GRÁFICO 8.6. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a residência no Bairro 

enquanto factor de distinção social 
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Mais importante do que aferir se os indivíduos gostam ou não de viver no 

Bairro, pareceu-nos tão importante como interessante, cruzar este sentimento com o 

sentimento de pertença dos indivíduos face ao local em que vivem. Os dados 

patenteiam com alguma clareza que o «gosto» pelo Bairro anda associado de forma 

mais estreita a sentimentos de pertença face ao Bairro, ainda que com diferente graus 

de intensidade. Realça-se entre as opiniões maioritárias, 8 inquiridos (88,9%) que 

declaram que pertencem ao Bairro e consideram que isso é fundamental e 39 

indivíduos (83,0%) que demonstram um sentimento de pertença e isso assume 

alguma importância. Não deixa de ser relevante de constatar que 21 moradores 

(42,9%) assumem não ter um sentimento de pertença face ao Bairro, não obstante 

manifestarem um gosto pela residência do Bairro. Verifica-se entre os que não gostam 

de viver no Bairro, uma maior incidência de um sentimento de não pertença 15 

(57,7%) e um sentimento de pertença, ainda que imbuído de uma certa indiferença 11 

(42,3%); trata-se de um discurso que considera que todos os sítios são bons para 

viver, portanto, tanto faz morar no Bairro como em outro espaço. 
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GRÁFICO 8.7. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o sentimento de 

pertença face ao Bairro 
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Neste contexto analítico são também tematizadas outras questões que 

remetem directamente para as mudanças operadas na zona envolvente ao Bairro em 

termos de projectos e equipamentos consolidados ou a consolidar a breve prazo. As 

mudanças aí ocorridas não deixam de fazer parte integrante das vivências dos actores 

sociais interrogados, na medida em que produzem efeitos nos seus quotidianos e 

implicam a própria acção dos actores enquanto utilizadores do espaço. Neste sentido, 

julgou-se pertinente avaliar o grau de importância que esses sujeitos atribuíram às 

transformações levadas a cabo ao longo da história do próprio Bairro cruzadas com o 

facto de se gostar ou não de aí viver.  

 

Atendendo aos sujeitos que não atribuem nenhum grau de importância a 

essas mudanças, verificamos que as opiniões subdividiram-se equitativamente entre 

os que gostam e os que não gostam de viver no Bairro, 2 respostas (50,0%). Um 

cenário parecido aconteceu com aqueles sujeitos que atribuíram uma importância 

reduzida às transformações ocorridas na zona envolvente, em que 6 indivíduos 

(54,5%) mostraram gostar de viver nesse local e 5 (45,5%) tiveram uma opinião 

contrária. Não fugindo a este panorama, os sujeitos que atribuíram um muito elevado 

grau de importância a essas mudanças repartiram-se pelas duas categorias «sim» e 

«não», com valores na ordem das 8 respostas (53,3%), e 7 respostas (46,7%), 

respectivamente. Demarcam-se deste panorama, os indivíduos que atribuíram graus 

de importância moderada e elevada às mudanças realizadas e a ocorrer na zona 

envolvente do Bairro, isto é, 23 sujeitos (69,7%) e 43 sujeitos (67,2%), 

respectivamente. No conjunto dos que manifestam sentimentos de «desafeição» face 

ao Bairro, ressaltam as apreciações que atribuem nenhuma 2 (50,0%) e uma reduzida 
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importância 5 (45,5%) às transformações ocorridas ao longo do tempo na zona 

envolvente ao Bairro.  

 

GRÁFICO 8.8. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o grau de importância 

das mudanças ocorridas ao longo do tempo na zona envolvente do Bairro 

nãosim

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Grau de importância 

nenhuma

reduzida

moderada

elevada

muito elevada

46,7

53,3

32,8

67,2

30,3

69,7

45,5

54,5

50,050,0

 

 

A existência de associações na vida do Bairro é uma variável importante 

quando analisamos o sentimento de pertença e de afectividade, desta população, ao 

local onde moram. Ao tentar perceber a importância que elas adquirem na vida destas 

pessoas e relacionando-a com o «gosto» demonstrado em viver no Bairro, 

percebemos que 66 indivíduos (65,3%) atribuem importância às associações 

existentes, gostando de aí morar. Entre os que não gostam de viver no Bairro, a 

opinião preponderante vai no sentido de não atribuir importância ao associativismo 

local 10 (40,0%). 
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GRÁFICO 8.9. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a importância das 

associações na vida do Bairro 
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Perspectivando, agora, o Bairro enquanto espaço preferencial na ocupação 

dos tempos livres, afigurou-se-nos pertinente desvendar em que medida o «gosto» ou 

«desafeição» face ao local de residência influencia de algum modo escolhas ao nível 

da espacialização dos tempos livres dos inquiridos. Então, aqueles que gostam de 

passar os seus tempos livres no Bairro, 51 respostas (68,9%), gostam de lá morar, 

enquanto que aqueles que têm por hábito localizar os seus tempos livres fora do 

Bairro demonstraram o seu desagrado em lá residir, 14 (51,9%). Tendencialmente, os 

que gostam de viver no Bairro escolhem esse mesmo espaço durante os seus tempos 

livres; esta tendência decresce significativamente no conjunto dos que não gostam de 

viver no Bairro.  

 

GRÁFICO 8.10. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo o local preferencial 

dos tempos livres 
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Uma outra observação dá conta da correlação entre o «gosto» de viver no 

Bairro e a classificação da imagem socialmente construída pelo o exterior em torno do 

Bairro. Entre os que gostam do Bairro, 29 inquiridos (33,7%) consideram que a 

imagem do Bairro no exterior provoca sentimentos de medo perante quem o 

percepciona do exterior, 10 inquiridos (11,6%) são de opinião que o Bairro exibe uma 

má imagem mas sem razão alguma; já 43 indivíduos (50%) pensam que a imagem 

transmitida é má e com razão, enquanto que apenas 2 sujeitos (2,3%) consideram 

essa imagem positiva, («boa imagem»). De referir que entre os que não gostam de 

viver no Bairro, não se detecta qualquer opinião reveladora de uma imagem positiva 

do Bairro no exterior. Porventura, os inquiridos que não gostam de viver no Bairro, 

reforçam essa «desafeição» ao assumir com alguma acuidade o estigma de aí residir. 

Pelo facto de estes inquiridos assumirem o espaço de residência como um «espaço 

marginal» perante a cidade, por isso, estigmatizado socialmente pelos outros e por si 

próprio, é assim, um espaço de auto e de hetero-rejeição.6 

 

QUADRO 8.6. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a classificação da 

imagem exterior do Bairro 

 

 Gosta de viver no Bairro 

Classificação da imagem 

exterior do bairro 

Sim Não Total 

N.º % N.º  % Nº % 

«Medo do Bairro» 29 33,7 19 40,4 48 36,1 

«Má imagem sem razão» 10 11,6 5 10,6 15 11,3 

«Má imagem com razão» 43 50,0 23 48,9 66 49,6 

«Boa imagem» 2 2,3 - - 2 1,5 

«Outra» 2 2,3 - - 2 1,5 

Total 86 100,0 47 100,0 133 100,0 

 

Com o objectivo de perceber o tipo de sociabilidade que se estabelece entre 

os sujeitos que residem no Bairro e conhecer a influência nos sentimentos de «gosto» 

face à vivência neste local, pareceu-nos pertinente averiguar a localização das 

relações de amizade dos moradores do Bairro. Como podemos observar, 27 inquiridos 

(79,4%) dos que localizam as suas relações de amizade dentro do Bairro, gostam de 

aí morar, enquanto que 12 inquiridos (70,6%) dos que mantêm as suas amizades fora 

do Bairro, não gostam de viver nesse local.  

 

 

 

                                                
6 Cf. Erving Goffman, Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, Rio de Janeiro, 
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GRÁFICO 8.11. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a localização 

territorial das relações de amizade 
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Mais uma vez se constata que o «gosto» pelo Bairro condiciona a 

espacialização das relações sociais, aqueles que gostam de residir no Bairro tendem 

a concentrar a sua rede de relações de amizade no Bairro; em contraposição, os que 

não gostam de aí residir, tendem a ultrapassar as fronteiras físicas do Bairro no que 

concerne à espacialização das suas relações de amizade.  

 

FOTOGRAFIA 8.1. 

 
Algumas dinâmicas de apropriação quotidiana da habitação no Bairro 

 

 

Neste Bairro, as redes sociais locais são marcadas pela densidade de 

existência de famílias aparentadas. São, por vezes, famílias alargadas que sofrem 

processos de realojamento, outras vezes, são os próprios filhos que adquirem uma 

                                                                                                                                          
Zahar Editores, 1978. 
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casa no Bairro, ou noutros casos, este parentesco surge dos próprios laços 

matrimoniais que se vão sedimentando entre os moradores do Bairro. Nesta 

sequência, procuramos conhecer em que medida a existência ou não de famílias 

aparentadas condiciona o «gosto» face à vivência no Bairro e ficamos a saber que 

apesar da existência ou não destas, a maioria dos sujeitos gosta de viver no Bairro. 

Disto são testemunho, os 46 sujeitos (63,0%) dos que revelaram ter famílias 

aparentadas no Bairro e 42 sujeitos (66,7%) dos que afirmaram não as ter, mas que 

no entanto, gostam de aí viver.  

 

GRÁFICO 8.12. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a existência de 

famílias aparentadas no Bairro 
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A realização de obras na casa por parte dos inquiridos, é sem dúvida uma 

questão pertinente quando se pretende conhecer o «gosto» que o mesmo tem pela 

casa e também pelo Bairro. Sabemos que o facto destas casas serem pertença da 

autarquia, poderá desencadear atitudes de algum desleixo e de falta de preocupação 

com as mesmas, a vários níveis, por razões diversas. Neste contexto de análise, 

podemos constatar que a população residente neste Bairro, na sua maioria, já realizou 

obras em casa, o que vem consubstanciar, em parte, o «gosto» que esta população 

tem em viver neste local.  
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GRÁFICO 8.13. O «gosto» pela vivência no Bairro segundo a realização de obras 

em casa 
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8.2. Sentimentos de pertença 

 

Quando interrogados acerca das suas ligações afectivas ao Bairro, medidas 

através dos seus sentimentos de pertença face ao Bairro, os inquiridos manifestam na 

sua maioria uma tendência de resposta dual; assim, 49 sujeitos (37,4%) expressaram 

que sentem pertencer ao Bairro, mas não atribuem muita importância a esse facto, em 

contrapartida, 47 indivíduos (35,9%) exprimiram que consideram que pertencem ao 

Bairro e isso é importante. Existem ainda duas outras posturas assumidas pela 

população inquirida dignas de referência, embora com uma menor expressão 

quantitativa: por um lado, encontramos 26 pessoas (19,8%) que revelaram não sentir 

que pertencem ao Bairro, e 9 respondentes (6,9%), por seu turno, revelam que 

pertencem ao Bairro e isso é fundamental.  

 

Não é negligenciável o facto de 105 respondentes (77,2%) revelarem 

sentimentos de pertença face ao Bairro; estaremos certamente perante aquilo que A. 

Firmino da Costa designa como «identidade de Bairro» da qual a população é 

produtora e portadora, afigurando-se como uma identidade colectiva que pode ser lida 

de duas formas, a primeira, como identidade cultural e atributo identitário de cada 

indivíduo de um conjunto de residentes e a segunda, enquanto perfil identitário 

pessoal partilhado por um colectivo de indivíduos.7 

 

QUADRO 8.7. Sentimentos de pertença face ao Bairro por parte dos inquiridos 

 

Sentimentos de pertença face ao Bairro 
N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Não pertence ao Bairro 26 19,8 

Pertence ao Bairro mas não atribui importância 49 37,4 

Pertence ao Bairro e isso é importante 47 35,9 

Pertence ao Bairro e isso é fundamental 9 6,9 

Total 131 100,0 

 

Face ao exposto, de imediato uma questão se coloca, quais serão as razões 

que estarão na base da existência diferenciada de sentimentos de pertença face ao 

Bairro? Da parte dos inquiridos que consideram pertencer ao Bairro mas não atribuem 

                                                
7Vd. António Firmino da Costa, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais de Identidade Cultural, Oeiras, 
Celta Editora, 1999, p. 110. 
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grande importância a essa situação, as razões que estão na base do seu 

posicionamento prendem-se com a existência da sua parte de sentimentos de 

resignação (17 inquiridos, 34,7%) ou de sentimentos de estigmatização pelo facto de 

morarem nesse local (11 inquiridos, 22,4%).  

 

Quanto aos inquiridos que declaram que pertencem ao Bairro e assumem 

essa condicionante como importante, as suas justificações centram-se sobretudo nos 

laços de afectividade estabelecidos com o local (18 inquiridos, 38,3%), em 

sentimentos de identificação com este espaço (12 inquiridos, 25,5%), e curiosamente, 

também em razões que se prendem com o hábito e a rotina (10 inquiridos, 21,3%). 

Esta mesma ordem de justificações é também apresentada pelos que consideram 

pertencer ao Bairro invocando esse facto fundamental, registando-se os seguintes 

valores: 3 inquiridos (33,3%) respectivamente, para as duas primeiras razões e 2 

inquiridos (22,2%) optam pela terceira justificativa. Por fim, se atentarmos aos 

indivíduos que declaram não pertencer ao Bairro, detectamos, não obstante essa 

postura, uma ordem de razões interessante: 7 inquiridos (26,9%) assinalam razões 

afectivas, 10 (38,5%) por razões de identificação, 3 (11,5%) por motivos ligados a 

processos de estigmatização, e 2 (7,7%) respectivamente, por rotina e ainda por uma 

atitude de resignação.  

 

Os dados empíricos evidenciam ainda que a justificação dos sentimentos de 

pertença derivam prevalentemente de processos como a resignação e a 

estigmatização no caso dos indivíduos que manifestam pertencer ao Bairro mas que 

não atribuem importância a esse facto; no caso daqueles que declaram pertencer ao 

Bairro, atribuindo a esse facto importância e até mesmo considerando fundamental 

essa pertença, a justificação radica em sentimentos afectivos e em processos de 

identificação. Estes factores são ainda invocados pelos actores sociais que afirmam 

não pertencer ao Bairro embora prevaleça o processo de identificação «negativa», 

mas enquanto recusa e rejeição desse lugar e em segundo plano, emergem os 

sentimentos de afectividade, desvendando uma posição de repulsa para com as redes 

sociais no Bairro e os seus próprios protagonistas.  

 

Neste contexto, e assumindo o espaço residencial como um cenário de 

produção e de reprodução de sentimentos identitários, socorrendo-nos, mais uma vez, 

de A. Firmino da Costa, salientamos que: “os espaços territoriais de relacionamento 
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social e, em particular, certas marcas físicas que neles vão sendo destacadas, 

constituindo elementos fundamentais de ancoragem simbólica e relacional desta 

triangulação entre as identidades culturais, as memórias colectivas e os grupos sociais 

que as elaboram e transmitem, ao mesmo tempo que, através delas, se produzem e 

reproduzem enquanto tais”.8 

 

QUADRO 8.8. Justificação do sentimento de pertença face ao Bairro segundo os 

sentimentos de pertença ao Bairro 

 

 Sentimento de pertença face ao Bairro 

Justificação do 
sentimento de pertença 

face ao Bairro 
 

Não pertence ao 
Bairro 

Pertence ao Bairro 
mas não atribui 

importância 

Pertence ao Bairro e 
isso é  importante 

Pertence ao Bairro e 
isso é fundamental 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % 

Por afectividade 7 26,9 4 8,2 18 38,3 3 33,3 

Por identificação 10 38,5 4 8,2 12 25,5 3 33,3 

Por hábito e rotina 2 7,7 3 6,1 10 21,3 2 22,2 

Por resignação 2 7,7 17 34,7 3 6,4 - - 

Por estigmatização 3 11,5 11 22,4 - - - - 

Não especifica 1 3,8 8 16,3 4 8,5 1 11,1 

Outra 1 3,8 2 4,1 - - - - 

Total 26 100,0 49 100,0 47 100,0 9 100,0 

 

Ao cruzarmos os sentimentos de pertença ao Bairro com a variável sexo, 

detectamos algumas ligeiras discrepâncias em termos de posicionamento entre 

homens e mulheres. Neste sentido, 14 indivíduos do sexo masculino (46,7%) afirmam 

que pertencem ao Bairro mas não atribuem grande importância a esse facto, 

enquanto que 39 indivíduos do sexo feminino (38,6%) sentem pertencer ao Bairro 

atribuindo-lhe uma certa importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 António Firmino da Costa, Op. Cit., p. 47. 
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GRÁFICO 8.14. Sentimentos de pertença face ao Bairro segundo o sexo do 

inquirido 
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Com o objectivo de apreender variabilidades ao nível dos sentimentos de 

pertença partilhados pelas várias gerações em análise, cruzamos esta questão com a 

variável idade. Dos dados obtidos, concluímos que, de facto, os mais jovens, entre os 

18 e 29 anos e entre os 30 e os 39 anos não manifestam sentimentos de pertença ao 

Bairro, registando-se no primeiro grupo 4 respostas (50,0%) e no segundo 10 

respostas (41,7%). Numa lógica diferente situam-se os mais velhos, a partir da faixa 

dos 40 – 49 anos, 9 (50,0%) responderam que pertencem ao Bairro, não atribuindo 

grande importância a esse facto. Os inquiridos que consideram que pertencem ao 

Bairro e apreciam esse facto como importante localizam-se na faixa dos 50-59 anos, 

(14 indivíduos, 63,6%). No grupo dos 60-69 anos e dos 70-79 anos a tendência 

verificada é para sentirem que pertencem ao Bairro, contudo não atribuem grande 

importância a essa pertença, 14 respostas (41,2%) e 10 respostas (43,5%), 

respectivamente. 
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QUADRO 8.9. Sentimentos de pertença face ao Bairro segundo o grupo etário do 

inquirido 

 Grupos etários 

Sentimentos de pertença face 

ao Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Não pertence ao Bairro 4 50,0 10 41,7 1 5,6 1 4,5 6 17,6 4 17,4 - - 

Pertence ao Bairro mas não 

atribui importância 

2 25,0 6 25,0 9 50,0 7 31,8 14 41,2 10 43,5 1 50,0 

Pertence ao Bairro e isso é  

importante 

2 25,0 4 16,7 8 44,4 14 63,6 10 29,4 8 34,8 1 50,0 

Pertence ao Bairro e isso é 

fundamental 

- - 4 16,7 - - - - 4 11,8 1 4,3 - - 

Total 8 100,0 24 100,0 18 100,0 22 100,0 34 100,0 23 100,0 2 100,0 

 

Ao relacionarmos a escolaridade dos indivíduos e os sentimentos de pertença 

face ao Bairro, deparamo-nos com um cenário mais ou menos previsível. Assim, 

constatamos que 14 inquiridos (58,3%) que não sabem ler e escrever afirmam 

pertencer ao Bairro e avaliam isso como importante, enquanto que os indivíduos que 

sabem ler e escrever, embora não detenham qualquer grau de ensino, na sua maioria 

consideram que pertencem ao Bairro, divergindo apenas no grau de importância que 

atribuem a esse facto: uns, desconsideram essa pertença e outros consideram-na 

importante (4 respostas, 36,4%, respectivamente).  

 

Contrariando esta tendência, uma percentagem relevante de inquiridos que 

possuem um diploma de ensino básico primário e de ensino secundário unificado, 

posicionam-se de forma semelhante: 31 indivíduos (38,8%) e 5 (41,7%), 

respectivamente, assinalam que pertencem ao Bairro, contudo, esta característica não 

é importante para os respondentes.  

 

QUADRO 8.10. Sentimentos de pertença face ao Bairro segundo o grau de 

escolaridade 

 Grau de escolaridade 

Sentimentos de 

pertença face ao 

Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Não pertence ao 

Bairro 

1 4,2 1 9,1 19 23,8 4 33,3 - - - - 1 100,0 

Pertence ao Bairro 

mas não atribui 

importância 

9 37,5 4 36,4 31 38,8 5 41,7 - - - - - - 

Pertence ao Bairro e 

isso é  importante 

14 58,3 4 36,4 26 32,5 1 8,3 1 50,0 1 100,0 - - 

Pertence ao Bairro e 

isso é fundamental 

- - 2 18,2 4 5,0 2 16,7 1 50,0 - - - - 

Total 24 100,0 11 100,0 80 100,0 12 100,0 2 100,0 1 100,0 1 100,0 
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8.3. Estratégias identitárias face ao Bairro 

 

Quando inquiridos acerca da existência de vantagens derivadas do facto dos 

inquiridos e o seu grupo doméstico residiram no Bairro do Cerco do Porto, obtivemos 

um perfil de respostas dominante que subdivide a opinião dos indivíduos em dois 

eixos de análise. De um lado, 53 inquiridos (39,0%) consideram que a residência no 

Bairro é uma situação favorável, e do outro, 54 inquiridos (39,7%) evidenciam uma 

opinião completamente oposta. Para além deste perfil maioritário de resposta, 

encontramos ainda um conjunto de inquiridos (29, ou seja, 21,3%) que afirmam que a 

residência no Bairro talvez lhes seja favorável para si e para o seu grupo doméstico. 

 

GRÁFICO 8.15. Existência de vantagens na residência no Bairro para o inquirido 

e sua família 
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Solicitados a posicionarem-se sobre a existência de vantagens em viver no 

Bairro e quais as justificativas apontadas, 13 inquiridos (24,5%), que pensam usufruir 

dessas vantagens, fundamentam a sua opinião em razões económicas, ou, no facto 

de ocuparem casas com rendas monetariamente pouco elevadas. Todavia, 41 sujeitos 

(75,9%) não concordam que existam vantagens para aí residirem, alegando como 

motivo ponderoso o «ambiente» negativo que envolve o Bairro. Os mais indecisos, ou 

seja, os 10 indivíduos (34,5%) que responderam que talvez haja vantagens em residir 

no Bairro, fundamentaram a sua opinião num sentimento de resignação cultivado ao 

longo dos seus trajectos quotidianos de vivência neste local.  
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QUADRO 8.11. Justificações segundo a existência de vantagens na residência 

no Bairro  

 

 Existência de vantagens na residência no Bairro para o inquirido e seu 

grupo doméstico 

Justificações 
Sim  Não  Talvez  

N.º % N.º % N.º % 

Razões económicas 13 24,5 - - 50 17,2 

Razões afectivas 12 22,6 - - - - 

Económicas e afectivas 6 11,3 - - - - 

Hábito e rotina 6 11,3 1 1,9 4 13,8 

Resignação 9 17,0 - - 10 34,5 

Desvantagens (geral) - - 11 20,4 - - 

«Ambiente negativo» - - 41 75,9 4 13,8 

Não especifica 1 1,9 - - 4 13,8 

Outra 6 11,3 1 1,9 2 6,9 

Total 53 100,0 54 100,0 29 100,0 

 

Tendo em linha de conta o posicionamento geracional dos respondentes, 

constata-se que os inquiridos situados em faixas etárias mais jovens, à excepção do 

grupo de moradores cujas idades oscilam entre os 18 e os 29 anos, tendem a 

defender mais veementemente a não existência de vantagens na residência no Bairro; 

exemplificadamente, os indivíduos com idades compreendidas entre os 30 a 39 anos 

assumem essa posição num total de 15 respostas (62,5%), assim como os inquiridos 

situados nos grupos etários entre os 40 e os 49 anos com um total de 10 respostas 

(55,6%) e, ainda, os sujeitos com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, 

com 10 ocorrências (43,5%). Inversamente, os indivíduos situados entre os 60 e os 69 

anos e os 70 e os 79 anos, tendem mais frequentemente a associar vantagens à 

residência neste Bairro, com 17 respostas (48,6%) e 14 respostas (58,3%), 

respectivamente.  

 

Curiosamente, e como já tínhamos referido, metade dos efectivos do grupo 

etário mais jovem (18-29 anos), consideram vantajoso o facto de residirem no Bairro 

com a sua família (5 inquiridos, 50,0%); este posicionamento poderá estar associado 

a um processo recente de ocupação do Bairro, resultante de uma deslocação de outro 

Bairro de habitação social ou de outra situação habitacional mais precária e 

desvantajosa face à actual.  
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QUADRO 8.12. Existência de vantagens na residência no Bairro  

segundo o grupo etário do inquirido 

 Grupos etários 

Existência de vantagens na 

residência no Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  5 50,0 4 16,7 4 22,2 8 34,8 17 48,6 14 58,3 1 50,0 

Não  3 30,0 15 62,5 10 55,6 10 43,5 10 28,6 5 20,8 1 50,0 

Talvez  2 20,0 5 20,8 4 22,2 5 21,7 8 22,9 5 20,8 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Outra variável que parece condicionar a opinião sobre a existência de 

vantagens com a residência no Bairro é o grau de escolaridade do inquirido. Com 

efeito, 15 inquiridos (60,0%) dos que não sabem ler nem escrever, consideram que 

existem vantagens na residência no Bairro quer para o inquirido, quer para o seu 

grupo doméstico. Compartilhando a mesma opinião, encontramos os indivíduos que 

sabem ler e escrever (6 respostas, 54,5%). O cenário parece alterar-se à medida que 

aumenta o grau de escolaridade dos habitantes do Bairro. De facto, as opiniões 

começam a inverter-se já no conjunto dos inquiridos que detêm o ensino básico 

primário e o ensino secundário unificado, assim 37 inquiridos (45,1%) não encontram 

qualquer vantagem no facto de residiram no Bairro e 6 inquiridos (46,2%), 

respectivamente. 

 

QUADRO 8.13. Existência de vantagens na residência no Bairro  

segundo o grau de escolaridade do inquirido 

 

 Grau de escolaridade 

Existência de 

vantagens na 

residência no 

Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  15 60,0 6 54,5 27 32,9 4 30,8 1 33,3 - - - - 

Não  5 20,0 3 27,3 37 45,1 6 46,2 1 33,3 1 100,0 1 100,0 

Talvez  5 20,0 2 18,2 18 22,0 3 23,1 1 33,3 - - - - 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Tendo em consideração o sexo do inquirido, podemos constatar que quase 

metade dos efectivos do sexo masculino considera que não existem vantagens na 

residência no Bairro (48,4%, 15 casos), enquanto que entre os efectivos do sexo 

feminino, encontramos valores muito próximos entre os que consideram existir 

vantagens (41,9%, 44 casos) e os que não vêem vantagens (37,1%, 39 casos). 
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GRÁFICO 8.16. Existência de vantagens na residência no Bairro  

segundo o sexo do inquirido  
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Ao introduzirmos a variável antiguidade de residência no Bairro, verificamos 

que os residentes mais recentes (há menos de 9 anos) defendem a existência de 

vantagens (14 respostas, 48,3%), bem como aqueles que aí moram num período que 

medeia entre os 10 19 anos (7 respostas, 41,2%). Ainda, entre os que antevêem 

vantagens em residir no Bairro, destacam-se os que residem nesse espaço há mais 

anos, nomeadamente entre os 20-29 anos (21 respostas e 47,7%) e há mais de 30 

anos (21 respostas, 45,7%). Relativamente aos que afirmam não existir vantagens em 

residir no Bairro, ressaltam o grupo dos residentes mais recentes, ou seja, há 9 ou 

menos anos, 14 (48,3%). É neste grupo que encontramos, também, um maior número 

de indecisos quanto às vantagens existentes em sedear residência no Bairro, 10 

(34,5%). 

GRÁFICO 8.17. Existência de vantagens na residência no Bairro  

segundo o número de anos de residência 
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Na sequência desta análise, afigurou-se-nos como oportuno indagar se os 

inquiridos teriam ou não vontade de preservar a residência dos seus descendentes no 
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Bairro. As respostas obtidas oscilam entre os indivíduos que se mostram favoráveis à 

continuidade dos filhos no Bairro, 57 (44,2%) e os que não se mostram favoráveis a 

essa permanência, 64 (49,6%).  

 

QUADRO 8.14. Desejo de permanência dos filhos no Bairro 

 

Desejo de permanência dos 

filhos no Bairro 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Sim 57 44,2 

Não 64 49,6 

Não tem filhos 6 4,7 

Indiferença 2 1,6 

Total 129 100,0 

 

Para os indivíduos que anseiam pela permanência dos filhos no Bairro, as 

principais razões para tal posicionamento centram-se, dominantemente, na existência 

de relações intra-familiares e de fortes laços de afectividade (31 respostas, 54,4%), no 

facto de a permanência no Bairro constituir uma via de acesso a uma casa (10 

respostas, 17,5%) e ainda no facto de os filhos serem já «filhos do Bairro» (8 

respostas, 14,0%). 

 

“Agora se a Câmara tivesse metido os filhos dos moradores a ocupar as 
casas que se vão dando de vago isto não estaria assim.” (Morador 4, 18 
anos, 3ª classe do ensino básico primário, solteiro, inactivo) 

 

Em oposição, a permanência da descendência no Bairro não é desejada, por 

motivos tão diversos como o «mau ambiente social» do Bairro (41 respostas, 64,1%), 

o tipo de vinculação jurídica que liga o indivíduo à casa (10 respostas, 15,6%) e as 

más condições de habitabilidade (9 respostas, 14,1%). 
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QUADRO 8.15. Razões pelas quais se deseja ou não a permanência dos filhos 

no Bairro 

 

Razões pelas quais se deseja a permanência dos filhos no 

Bairro  

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Por razões de afectividade e de proximidade 31 54,4 

Por razões de pertença à casa e ao Bairro  8 14,0 

Por razões de hábito e rotina 2 3,5 

Por razões de garantia de segurança no acesso a uma casa  10 17,5 

Por razões ligadas à crença na melhoria da vida no Bairro  3 5,3 

Outras razões  3 5,3 

Total 57 100,0 

Razões pelas quais não se deseja a permanência dos filhos 

no Bairro 

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Mau «ambiente social» dos Bairros camarários  41 64,1 

Vinculação jurídica face à casa 10 15,6 

Condições de habitabilidade das casas 9 14,1 

Outras razões 4 6,3 

Total 64 100,0 

 

Interessou-nos apurar se a existência ou não de vantagens em residir no 

Bairro condicionavam a opinião dos pais quanto à fixação de residência no Bairro por 

parte dos filhos. Nesta sequência, 31 inquiridos (62,0%) vêem vantagens para si e 

para o grupo doméstico em morar no Bairro e como tal também desejam que os filhos 

aí residam no futuro. Diferentemente se posicionam , 38 sujeitos (76,0%) que afirmam 

não desfrutar de qualquer vantagem pelo facto de residirem no Bairro, assim sendo 

não pretendem que futuramente os filhos fiquem nesse local.  

 

GRÁFICO 8.18. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo a 

existência de vantagens na residência no Bairro  
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Poder-se-á deduzir que quando os pais desejam que os filhos permaneçam 

no Bairro isso significa num outro plano, nomeadamente no campo das 

representações que os pais esboçam, porventura de forma inconsciente, um processo 

de reprodução social, ou seja, que os pais desejam que o futuro dos filhos seja 

semelhante ao deles. Este posicionamento poderá ser demonstrativo do processo de 

dominação que perpassa a vida e a trama de relações sociais no Bairro, tal como é 

descrito por Pierre Bourdieu: “quando os dominados aplicam aos que dominam 

esquemas que são o produto da dominação, ou noutros termos, quando os seus 

pensamentos e as suas acções se estruturam em conformidade com as próprias 

estruturas da relação de dominação que lhes é imposta, os seus actos de 

conhecimento são, inevitavelmente, actos de reconhecimento, de submissão”9. 

 

Com base neste pressuposto, pareceu-nos relevante analisar o 

comportamento da variável idade quando cruzada com o desejo dos pais em que os 

filhos permaneçam no Bairro. Curiosamente, podemos notar que a maioria dos 

sujeitos com idades entre os 18 e os 59 anos responderam que não desejavam que 

os filhos aí continuassem. Contrariando a tendência registada nos grupos etários 

«mais jovens», verificamos que a maior parte dos inquiridos com mais de 60 anos 

manifestaram interesse em que os filhos permaneçam no Bairro.  

 

QUADRO 8.16 Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo o grupo 

etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Desejo de permanência 

dos filhos no Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 2 25,0 6 28,6 5 29,4 9 39,1 20 57,1 14 60,9 1 50,0 

Não 6 75,0 14 66,7 12 70,6 12 52,2 13 37,1 6 26,1 1 50,0 

Não tem filhos - - 1 4,8 - - - - 2 5,7 3 13,0 - - 

Indiferença  - - - - - - 2 8,7 - - - - - - 

Total 8 100,0 21 100,0 17 100,0 23 100,0 35 100,0 23 100,0 2 100,0 

 

Analisando agora o número de filhos do inquirido por grupo doméstico 

conjugado com o desejo de permanência dos filhos no Bairro, concluímos que os 

inquiridos cujos grupos domésticos são constituídos por 3 ou mais filhos, afirmam que 

não pretendem que estes permaneçam no Bairro. Uma opinião diferente, foi 

manifestada por 39 inquiridos (53,4%) cujos grupo doméstico se caracteriza por 1-2 

                                                
9 Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 12. 
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filhos, ao expressarem o seu o desejo em que haja alguma continuidade 

intergeracional de residência no espaço-Bairro. 

 

QUADRO 8.17. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo o número 

de filhos por grupo doméstico 

 Número de filhos por grupo doméstico 

Desejo de permanência dos filhos 

no Bairro 

De 1 a 2 De 3 a 4 Mais de 4 Não tem filhos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % 

Sim 39 53,4 5 27,8 1 20,0 12 36,4 

Não 34 46,6 11 61,1 4 80,0 15 45,5 

Não tem filhos - - - - 6 18,2 - - 

Indiferença  - - 2 11,1 - - - - 

Total 73 100,0 18 100,0 5 100,0 33 100,0 

 

Se atendermos ao tempo de residência dos inquiridos no Bairro, é possível 

detectar que entre aqueles que aí vivem há mais de 30 anos, o desejo que os filhos 

também continuem a viver nesse local atinge valores significativos (22 inquiridos, 

50,0%). Entre os que residem há menos de 9 anos no Bairro (17 inquiridos, 60,7%) a 

opinião dominante é o não desejo de continuidade, a mesma tendência é observável 

entre os residentes há 10-19 anos (8 indivíduos, 57,1%) e há 20-29 anos (20 

inquiridos, 46,5%). Do exposto, foi possível constatar que o desejo de permanência e 

de continuidade intergeracional no local de residência é mais intenso à medida que 

inserção dos inquiridos no Bairro se torna mais longa (há mais de 20 anos).  

 

QUADRO 8.18. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo os anos de 

residência no Bairro 

 

 Anos de residência 

Desejo de permanência dos filhos 

no Bairro 

Até 9 anos De 10 a 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % 

Sim 11 39,3 5 35,7 19 44,2 22 50,0 

Não 17 60,7 8 57,1 20 46,5 19 43,2 

Não tem filhos - - 1 7,1 3 7,0 2 4,5 

Indiferença  - - - - 1 2,3 1 2,3 

Total 28 100,0 14 100,0 43 100,0 44 100,0 

 

Aparentemente, o facto de se gostar de viver num local poderá influenciar a 

opinião dos pais no tocante ao desejo de os filhos, no futuro, fixarem também a sua 

residência no Bairro. Logo de imediato, evidencia-se a existência de uma relação de 

associação entre esses dois factores, com efeito, que 45 sujeitos (54,2%) afirmaram 

gostar de viver no Bairro e concomitantemente desejam que os filhos aí permaneçam; 
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enquanto que, 33 sujeitos (71,7%) disseram que não gostavam de viver nesse local e 

como tal também não desejavam que os filhos aí permanecessem.  

 

GRÁFICO 8.19. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo o «gosto» 

de viver no Bairro 
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A nosso ver, a existência de famílias aparentadas no Bairro poderá ser 

encarada como um factor importante a introduzir na análise das sociabilidades, 

vivências e quotidianos da população e estruturação das identidades de Bairro. Nesta 

linha de análise, procedemos à análise cruzada das variáveis existência de famílias 

aparentadas no Bairro e desejo de permanência dos filhos no mesmo. Efectuando 

uma análise detalhada, concluímos que existe uma estreita relação de associação 

entre as duas variáveis. No conjunto dos que não têm famílias aparentadas no Bairro 

o desejo é que os filhos permaneçam nesse local, 28 respostas (45,9%); enquanto 

que, os que têm famílias aparentadas declaram não querer que os filhos aí continuem 

a residir, com 37 respostas (54,4%). Esta tendência de resposta, justifica-se na 

medida de em que, certamente, que estes indivíduos dispõem e podem mobilizar uma 

rede relacional intra-familiar mais densa e alargada, daí que na sua grande parte 

manifestem interesse no sedeamento da residência no Bairro por parte dos filhos. 
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GRÁFICO 8.20. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo a 

existência de famílias aparentadas no Bairro 
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O sentimento de pertença que os indivíduos mostram possuir face ao local 

onde residem é um indicador importante quando queremos indagar as suas 

expectativas e percepcionar o modo como vivem o seu quotidiano nesse local, por 

exemplo, em termos de relações de vizinhança ou de poder de intervenção na 

dinâmica e desenvolvimento local. Neste contexto de análise, verificamos que 18 

actores sociais (72,0%) demonstram um sentimento de não pertença ao Bairro e não 

revelam expectativas ao nível da permanência dos filhos nesse local, o mesmo 

sucedendo com os 24 sujeitos (51,1%) que manifestam sentimentos de pertença face 

ao Bairro mas que não atribuem importância a esse sentimento. 

 

FOTOGRAFIA 8.2. 

 
Algumas dinâmicas de apropriação quotidiana da habitação 
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Em oposição, encontramos 24 indivíduos (52,2%) que tendo um sentimento 

de pertença já consolidado face ao Bairro, e considerando isso como importante, 

desejam que os seus filhos permaneçam no local. Para quem a pertença ao Bairro 

existe e a considera fundamental, a permanência dos filhos no Bairro, como seria de 

esperar, é desejada, 5 respostas (62,5%). Como ficou patente na análise 

apresentada, os sentimentos de identidade face ao Bairro influem decisivamente no 

desejo de permanência dos filhos no Bairro.  

 

QUADRO 8.19. Desejo de permanência dos filhos no Bairro segundo o 

sentimento de pertença face ao Bairro 

 

 Sentimento de pertença face ao Bairro 

Desejo de permanência 

dos filhos no Bairro 

Não pertence ao Bairro Pertence ao Bairro mas 
não atribui importância 

Pertence ao Bairro e 
isso é  importante 

Pertence ao Bairro e 
isso é fundamental 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % 

Sim 4 16,0 21 44,7 24 52,2 5 62,5 

Não 18 72,0 24 51,1 19 41,3 3 37,5 

Não tem filhos 3 12,0 2 4,3 1 2,2 - - 

Indiferença  - - 2 4,3 - - - - 

 Total 25 100,0 47 100,0 46 100,0 8 100,0 
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8.4. A inevitabilidade do Bairro 

 

A política de realojamento da Câmara - 85 casos (62,5%) e a existência de 

ligações familiares no Bairro - 22 casos (16,2%) são os factores que estão na origem 

da vinda dos respondentes para o Bairro do Cerco do Porto. Essa mesma tendência 

também é confirmada pela generalidade dos discursos dos entrevistados, dos quais 

apresentamos abaixo alguns excertos. 

 

QUADRO 8.20. Razão principal de residência no Bairro 

 

Razão principal pela qual reside no Bairro  N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Política de realojamento da Câmara 85 62,5 

Más condições de habitabilidade anterior 3 2,2 

Pedido à Câmara 7 5,1 

Melhor alternativa habitacional 4 2,9 

Acessibilidade económico 2 1,5 

Ligações familiares 22 16,2 

Sempre morou no Bairro  4 2,9 

Outra  9 6,6 

Total 136 100,0 

 
 
“Na altura foi o 1º bairro que se fez aqui, penso que o 1º na cidade, pelo 
menos o 1º aqui na área. O sítio onde vivia foi demolido e nós fomos 
obrigados a transitar para o bairro. (...) Onde eu vivia não era uma ilha, 
porque nós morávamos de frente uns para os outros; era mais um bairro, 
um pátio comum. E nós fomos obrigados a ir para aquela área, felizmente 
que era uma área perto.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino 
básico primário, operário, reformado) 

 

“Viemos da ilha de Anselmo Braancamp. A maior parte das pessoas que 
viviam ali - não posso precisar quantas eram - mas não sei se seriam, quê? 
12 famílias, 12 casas, mais ou menos, a maior parte estão aqui(...). Não 
foram todas para o mesmo bloco.(...) Nesse aspecto não, dispersaram-se, 
até porque havia a hipótese de escolha...” (Morador 7, 39 anos, casado, 
chefe de armazém, 2º ano do antigo curso comercial, desempregado) 

 

“Os bairros camarários são uma resposta ao contrato que toda a gente 
conhece ao nível da habitação para acabar com as ilhas, só que isso traz e 
creio que, hoje vive-se isso e muito mais do que se vivia há alguns anos 
atrás. Vive-se o problema da inserção social que não é completa, não é 
real.” (Morador 8, 49 anos, casado, 4ª classe do ensino básico primário, 
motorista) 

 

Efectivamente, como referimos no Capítulo 4, a deslocação desta população 

para este Bairro decorre do «Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto» 



 264 

lançado em 1956. Neste processo de «realojamento constrangido» e 

«burocraticamente gerido»10, podemos remeter-nos à problematização bourdiana 

quando se considera que o habitus se constrói numa dada situação social11, 

permitindo aos agentes uma adaptabilidade, ainda que não desejada, às situações e a 

novas condições. O habitus não é algo que se mantenha inalterável, assumindo-se, 

antes, como algo que é reestruturado ao longo da trajectória percorrida pelos actores 

sociais, incluindo-se aqui o trajecto residencial protagonizado pelo indivíduo. Podemos 

assim dizer que a espacialização dos habitus se ancora em torno de dois eixos: o da 

inevitabilidade e o do conformismo. Indo mais longe, poderíamos mesmo considerar 

que o facto dessa população não participar e ser excluída do processo de 

realojamento irá matizar um habitus marcado por um sentimento de inevitabilidade 

face ao Bairro. 

 

No sentido de aferir mais profundamente a causalidade da escolha do Bairro 

como local de residência, iremos aqui explorar as razões que levam os inquiridos a 

continuar a morar no Bairro do Cerco do Porto.12 No caso vertente, a acessibilidade 

económica afigura-se como a motivação mais importante com cerca de 110 respostas 

(81,5%), seguida de motivações ligadas ás dificuldades na obtenção de outra casa 

similar, com 94 ocorrências (69,6%). Por seu turno, 58 respostas (43,0%) centram-se 

na importância das relações familiares existentes neste espaço como justificação para 

aí manterem a sua residência; 55 respostas (40,7%) orientam-se para razões ligadas 

à rotina e hábito de residência no Bairro, 29 (21,5%) sugerem motivações ligadas ao 

facto de se gostar de estar no Bairro; e 13 respostas (9,6%) argumentam com a 

permanência dos filhos nas escolas do Bairro.  

 

Aliás, se considerarmos o espaço urbano como uma espécie de objectivação 

do social, podemos asseverar que a acessibilidade económica das habitações será e 

continuará a ser principal determinante apontada pelos residentes para a justificação 

da continuidade da sua estadia, pois que se trata de um espaço habitacional 

socialmente produzido, onde não será despiciendo observar, com Luís Baptista, o 

seguinte: “a decisão estatal de intervir no campo da habitação tende a fazer-se no 

                                                
10 Maria Rodrigues, Pelo Direito à Cidade, Porto, Campo das Letras-Editores, 1999, p. 22. 
11 Patrice Bonnewitz, Premières Leçons sur la Sociologie de P. Bourdieu, Paris, PUF, 1998. 
12 Trata-se de uma questão de resposta múltipla, em que se agruparam e contabilizaram, as respostas 
afirmativas dos inquiridos em relação a cada uma das categorias assumidas pela variável. Utilizando o 
package estatístico referido, procedemos à operação, “define set”. 
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limite da sua inevitabilidade devido aos elevados custos económicos. Só perante a 

evidência da insolubilidade, dentro da lógica de funcionamento do mercado, os 

poderes públicos são levados a agir a propósito do problema do alojamento operário 

condigno”13. 

 

QUADRO 8.21. Razões que levam as pessoas a continuar a morar no Bairro 

 

Razões que levam as pessoas a 

continuar a morar no Bairro  

N.º de casos % do total da amostra (n = 135) 

Acessibilidade económica  110 81,5 

Rotina e hábito  55 40,7 

Relações familiares 58 43,0 

Dificuldades na obtenção de outra casa 94 69,6 

Permanência dos filhos nas escolas 13 9,6 

Gostar de estar no Bairro  29 21,5 

Outra 20 14,8 

 

A principal razão pela qual as pessoas continuam a residir no Bairro diverge 

consoante o grau de escolaridade do inquirido. Os inquiridos que não sabem ler nem 

escrever (17 respostas, 68,0%) e os que detêm o ensino secundário unificado (13 

respostas, 100,0%) apontam como justificativa dominante as dificuldades inerentes à 

obtenção de uma outra casa. A acessibilidade económica é o motivo mais cotado por 

parte dos indivíduos que sabem ler e escrever, mas que não possuem um diploma 

escolar (10 respostas, 90,9%) e os que possuem o ensino básico primário (70 

respostas, 86,4%). 

 

 

 

QUADRO 8.22. Razões que levam as pessoas a continuar a morar no Bairro 

segundo o grau de escolaridade do inquirido 

 Grau de escolaridade do inquirido (n = 135) 

Razões que levam as 

pessoas a morar no Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Acessibilidade económica 16 64,0 10 90,9 70 86,4 11 84,6 2 66,7 - - 1 100,0 

Rotina e hábito 13 52,0 4 36,4 34 42,0 2 15,4 2 66,7 - - - - 

Relações familiares 9 36,0 7 63,6 33 40,7 6 46,2 2 66,7 1 100,0 - - 

Dificuldades de obtenção 

de outra casa 

17 68,0 8 72,7 54 66,7 13 100,0 1 33,3 1 100,0 - - 

Permanência dos filhos na 

escola 

- - 1 9,1 9 11,1 2 15,4 1 33,3 - - - - 

Gostar do Bairro 14 56,0 3 27,3 12 14,8 - - - - - - - - 

Outra 3 12,0 - - 12 14,8 4 30,8 - - - - 1 100,0 

 

                                                                                                                                          
 
13 Luís Baptista, Cidade e Habitação Social, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 9. 
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Se atendermos ao cruzamento entre as razões que levam as pessoas a 

continuar no Bairro e a pertença de classe do grupo doméstico do inquirido, 

observam-se algumas diversidades: a acessibilidade económica é apontada como 

motivo dominante pela pequena burguesia de execução, 13 respostas (86,7%), pela 

pequena burguesia independente e proprietária, 12 respostas (85,7%) e pela pequena 

burguesia proprietária e agrícola, 5 respostas (62,5%), e ainda pelo operariado 

industrial, 63 respostas (90,0%). As dificuldades face à obtenção de uma outra casa 

são assinaladas como razão preponderante também pela pequena burguesia 

proprietária e agrícola, 5 respostas (62,5%) e pelo operariado parcial, 7 respostas 

(87,5%).  

 

O «gosto» pelo Bairro enquanto justificação para a permanência nesse local, 

é uma razão que assume pouca importância no contexto em análise. A importância 

das redes de relações familiares é evidenciada primeiramente pela pequena burguesia 

proprietária e agrícola (5 respostas, 62,5%), pelo operariado parcial (4 respostas, 

64,0%) e pela pequena burguesia de execução (7 respostas, 46,7%). A saliência de 

razões conotadas com uma certa atitude de acomodação e resignação é mais notória 

nos inquiridos cujo grupo doméstico se insere na pequena burguesia proprietária e 

agrícola e operariado parcial (4 respostas, 50,0%), respectivamente, bem como, na 

pequena burguesia de execução e pluriactiva (3 respostas, 42,9%) e operariado 

industrial (28 respostas, 40,0%).  

 

 

 

 

QUADRO 8.23. Razões que levam as pessoas a continuar a morar no Bairro 

segundo o lugar de classe do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar de classe do grupo doméstico do inquirido (n = 128) 

Razões que 

levam as 

pessoas a morar 

no Bairro 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Acessibilidade 

económica 

- - 1 100,0 2 66,7 13 86,7 4 57,1 12 85,7 63 90,0 5 62,5 6 75,0 1 100,0 

Rotina e hábito 1 100,0 - - 1 33,3 5 33,3 3 42,9 5 35,7 28 40,0 4 50,0 4 50,0 1 100,0 

Relações 

familiares 

1 100,0 - - - - 7 46,7 3 42,9 8 57,1 26 37,1 5 62,5 4 50,0 - - 

Dificuldades de 

obtenção de 

outra casa 

- - 1 100,0 2 66,7 11 73,3 7 100,0 10 71,4 47 67,1 5 62,5 7 87,5 - - 

Permanência dos 

filhos na escola 

- - - - - - 2 13,3 2 28,6 1 7,1 7 10,0 1 12,5 - - - - 

Gostar do Bairro  1 100,0 - - 1 33,3 1 6,7 1 14,3 4 28,6 17 24,3 2 25,0   - - 

Outra - - 1 100,0 1 33,3 1 6,7 1 14,3 1 7,1 9 12,9 2 25,0 3 37,5 - - 



 267 

 

Facto esperado, dado o historial de ocupação e realojamento do próprio 

Bairro tal como vimos anteriormente, advém de mais de metade da população 

inquirida declarar que tem famílias aparentadas no Bairro, 73 respostas (53,7%); 

desenhando-se um certo perfil de “reagrupamento familiar” em torno deste espaço o 

que vai a par com uma «lógica de herança geracional» em que se processa a 

transmissão de um estatuto social e de destinos sociais. A este título, parece ter 

cabimento a afirmação de P. Bourdieu quando salienta que: “os herdeiros que, 

aceitando herdar, portanto serem herdados pela herança, conseguem apropriar-se 

dela (…), escapam às antinomias da sucessão.”14 

 

Se ponderarmos numericamente a existência de famílias aparentadas no 

Bairro por parte dos inquiridos, podemos dizer que 25 pessoas (34,2%) têm uma 

família aparentada, 21 pessoas (28,8%) têm cerca de duas a três famílias com 

ligações de parentesco neste espaço, 6 pessoas (8,2%) têm entre quatro e cinco 

famílias no Bairro, 4 pessoas (5,5%) têm mais de 16 famílias com laços de parentesco 

neste local, 3 pessoas (4,1%) contabilizam como famílias aparentadas entre as seis e 

as dez e, por fim, somente 2 inquiridos (1,5%) declaram ter entre 11 a 16 famílias 

aparentadas no Bairro. Convém ainda referir que 12 indivíduos da população (16,4%) 

ajuízam que não sabem especificar o número de famílias aparentadas existentes no 

Bairro. Tal facto leva-nos a pensar que serão tantas as famílias existentes no Bairro e 

que mantêm laços de parentesco entre si, que será de todo inviável aos inquiridos 

precisar o seu número com algum rigor. 

 

“Eu vim para aqui desde pequenina. A minha mãe veio para aqui tinha trinta 
e tal anos, as minhas tias também. Depois casei e fiquei aqui a morar no 
bairro, onde morava e mora a minha sogra e as minhas cunhadas, primas, 
irmãs... (...).” (Moradora 3, 56 anos, casada, analfabeta, operária têxtil, 
reformada por invalidez) 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Pierre Bourdieu, “As contradições da herança”, in Daniel lins (org.), Cultura e Subjetividade: saberes 
nômades, S. Paulo, Papirus, p. 9. 
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GRÁFICO 8.21. Existência de famílias aparentadas ao inquirido no Bairro  
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De complementar importância, pareceu-nos a relação entre a antiguidade de 

residência dos inquiridos no Bairro e a existência de famílias aparentadas. De 

destacar que 17 sujeitos (58,6%) apesar de residirem nestas casas há menos de nove 

anos já têm famílias aparentadas também a residir no Bairro. Por seu turno, a maioria 

dos sujeitos que aqui residem num intervalo de tempo que vai dos 10 aos 19 anos, 

afirmaram não possuir família aparentada no Bairro, 10 indivíduos  (58,8%). 

Efectivamente, parece-nos que se trata de um fenómeno marcante na própria lógica 

de ocupação do Bairro, exceptuando a situação dos inquiridos que residem aí há 10-

19 anos, tendo vindo a acentuar-se para o caso dos indivíduos que moram no Bairro 

há menos anos, dando corpo, possivelmente, a aspirações da população face à 

(re)colocação em alojamentos marcados pela existência de famílias comuns, evitando 

o seu realojamento em Bairros onde não subsistem relações e solidariedades 

familiares.  
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GRÁFICO 8.22. Existência de famílias aparentadas segundo os anos de 

residência no Bairro 
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8.5. O Bairro como contexto relacional 

 

Sublinhe-se que o Bairro é cenário e território de uma variedade de 

relacionamentos sociais, é um lugar de experiências partilhadas, tendo-se como 

referencial a identidade colectiva do Bairro. Neste contexto, “as práticas de 

sociabilidade são, de certa forma, o motor da história do bairro. Da sua maior 

intensidade depende a existência do bairro enquanto meio social com vida própria ou 

tão só de um conjunto de edifícios e ruas organizadas num espaço.”15 Vários factores 

podem contribuir articuladamente para a análise deste Bairro como contexto 

eminentemente relacional.  

 

Ao atentarmos, primeiramente, às espacializações das relações de amizade 

da população em análise, constatamos que a maior parte das pessoas declaram que 

as suas relações de amizade se situam dentro e fora do Bairro, 85 respostas (62,5%). 

Não deixa de ser curioso constatar que uma percentagem relevante de indivíduos 

centram as suas relações de amizade só no interior do Bairro, 34 respostas (25,0%); 

paralelamente, um conjunto menos significativo de pessoas declaram só desenvolver 

relações de amizade fora do espaço do Bairro, 17 respostas (12,5%). O facto de o 

Bairro, por si só, não ser o referencial único de estabelecimento de relações de 

amizade para ¾ dos inquiridos, atesta bem a importância das relações afectivas 

desenvolvidas em espaços exteriores ao Bairro, deixando antever alguma 

permeabilidade e abertura face ao exterior como espaço potencialmente relacional 

(lógica de abertura relacional). 
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GRÁFICO 8.23. Localização territorial das relações de amizade do 

inquirido 

 

Note-se que, se tivermos em conta as preferências de amizade estabelecidas 

pelos inquiridos no interior do seu espaço residencial16, obtemos um padrão de 

preferências maioritariamente orientado para os vizinhos próximos, 84 respostas 

(69,4%) e para os familiares residentes neste espaço, 61 respostas (50,4%). A estas 

preferências maioritárias, emergem também ancoradas, por ordem decrescente de 

importância, preferências relacionadas com amigos feitos no Bairro (46 respostas 

38,0%), as pessoas educadas que moram no Bairro (45 respostas, 37,4%) e as 

pessoas simpáticas que aí residem (38 respostas, 31,4%). Claramente mais 

desvalorizadas, aparecem as relações de amizade com velhos amigos e vizinhos, 28 

respostas (23,1%), com quase ninguém, 22 respostas (18,2%), e com toda a gente, 7 

respostas (5,8%).  

 

Evidentemente que as interpretações sobre as escolhas afectivas se afiguram 

como muito complexas, contudo, não podemos deixar de adiantar que as 

afectividades da população em estudo passam, sobretudo, pela proximidade espacial 

e familiar no momento presente, descurando, de certa forma, preferências de amizade 

que apontem para uma certa “desterritorialização” das amizades no espaço quotidiano 

de existência. Este comportamento está associado a lógicas de auto-centramento e 

auto-fechamento sociais espacializadas cujo centro nodal é o Bairro do Cerco; esta 

                                                                                                                                          
15 Fernando Luís Machado, “As práticas de sociabilidade em Queluz Ocidental”, in Sociedade e Território, 
n.º 3, 1985, p. 99.  
16 Trata-se de uma questão de resposta múltipla, em que se agruparam e contabilizaram, as respostas 
afirmativas dos inquiridos em relação a cada uma das categorias assumidas pela variável. Utilizando o 
package estatístico referido, procedemos à operação, “define set”. 
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situação adquire maior acuidade junto dos indivíduos mais idosos não sendo de 

desprezar a importância da sua posição no ciclo de vida e a sua maior 

«sedentarização» no Bairro. 

 

A importância dos vizinhos próximos é consubstanciada pelo facto de surgir 

como uma rede de relações sociais primárias e informais associada a uma habitação 

e a uma moradia. A vizinhança é, no entender de R. Ledrut um “agrupamento de 

indivíduos, cujas residências estão próximas umas das outras e que mantêm um certo 

número de relações de auxílio mútuo e de visitas.”17 Trata-se da valorização de um 

«nós» que denota uma satisfação residencial porque assente em vinculações 

afectivas que surgem como uma espécie de suporte face a situações de «risco» ou de 

desconhecimento18. 

 

QUADRO 8.24. Preferências em termos de relações de amizade no interior do 

Bairro por parte do inquirido 

 

Preferência em termos de 

amizade no interior do Bairro    

N.º de casos % do total da amostra (n = 121) 

Familiares 61 50,4 

«velhos» amigos / vizinhos 28 23,1 

Amigos «feitos» no Bairro  46 38,0 

Pessoas simpáticas  38 31,4 

Pessoas educadas 45 37,2 

Quase ninguém  22 18,2 

Vizinhos próximos 84 69,4 

Toda a gente 7 5,8 

Outros 3 2,5 

 

Quando procedemos à análise das justificações avançadas por estes actores 

sociais face à pertinência em termos de escolha de amizades no interior do Bairro, 

evidenciam-se motivações ligadas às suas necessidades de convivialidade e de 

distracção, 27 respostas (28,4%), mas também, e numa situação de paridade, razões 

ligadas a necessidades de distanciamento e sentimentos de desconfiança face ao 

próximo, com um total de 24 respostas (25,3%). Interessa salientar que estamos 

perante um contexto de interacção crescentemente marcado pela insegurança e 

também desconfiança entre as próprias pessoas. O discurso dos entrevistados 

remete-nos também para essa constatação. Na análise das relações de vizinhança 

não podemos descurar o contraponto feito pelos entrevistados face às relações 

                                                
17 Raymond Ledrut, Sociologia Urbana, Rio de Janeiro/São Paulo, Forense, 1971, p. 103.  
18 Cf. Maria João Freitas, Satisfação Residencial e Atitudes face ao Realojamento - Estudo de uma 
amostra de indivíduos residentes no bairro do Relógio, Lisboa, LNEC, 1990. 
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desenvolvidas e vividas no passado e no presente, aquelas percepcionadas de forma 

mais favorável e positiva e estas representadas de forma menos auspiciosa e mais 

negativa. 

 

“Aqui tive as minhas coisas bonitas, tive as minhas coisas más, mas 
também já moro aqui há muitos anos, tenho 31 anos, vim para aqui com 6 
anos, é aqui que estão os meus amigos, é aqui que estão os meus colegas, 
enfim, estão aqui as pessoas com quem eu convivo no dia a dia.” (Morador 
2, 31 anos, solteiro, pintor de automóveis, 8º ano de escolaridade) 

 

“Ainda agora, quando às vezes estou doente, as minhas vizinhas deitam 
uma mão e ajudam no que podem.” (Moradora 3, 56 anos, casada, 
analfabeta, operária têxtil, reformada por invalidez) 

 

“Antes podiam-se ver pessoas aí na varanda a conviver, podia-se estar aí 
na varanda a ver o jardim, a olhar para o jardim, à vontade porque ali o 
jardim tinha onde tem as mesas tinha aquelas, não sei como é que aquilo, 
aplica-se um nome, aquele arvoredo...(…) e tivemos de tirar isso, porque de 
noite iam para lá os gajos injectar-se e tudo e um gajo tinha que andar aí à 
porrada com os gajos e então decidiu-se tirar aquilo. (…) Havia conversa e 
convívio sem medo, hoje sou mais selectivo.” (Morador 7, 39 anos, casado, 
2º ano do antigo curso comercial, chefe de armazém, desempregado) 

 

“Fizeram-se coisas mesmo bonitas, só que o fenómeno da droga trouxe 
àquele bairro e a outros bairros camarários  um modo de vida 
completamente diferente. Hoje vive-se nesses bairros..., as pessoas quase 
que não falam umas com as outras, as pessoas desconfiam quase todas 
umas das outras por causa da droga.“ (Morador 8, 49 anos, casado, 4ª 
classe do ensino básico primário, motorista) 

 

Contrariando a tese defendida por L. Wirth19 em que o modo de vida urbano 

implicava necessariamente o desaparecimento das relações de vizinhança, o 

enfraquecimento dos laços de parentesco, a substituição das relações primárias pelas 

relações secundárias, o declínio da importância social da família e a ruína da base 

tradicional da solidariedade social, podemos afirmar que no Bairro em análise se 

evidencia uma significativa «identidade de lugar» e uma forte teia de relações sociais, 

nomeadamente familiares e de vizinhança.  

 

Apesar de existir uma imagem comum que associa estes espaços a formas 

de desorganização social e de anomia, não nos parece errado afirmar, que este 

espaço se encontra organizado numa rede de relações estruturadas tendo por base a 

proximidade de residência, mas também um sentir comum. Aqui está patente uma 

                                                
19 Louis Wirth, “Urbanismo como modo de vida”, in Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura e Globalização: 
Ensaios de Sociologia, Oeiras, Celta Editora, 1997, p. 60. 
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organização informal estruturada20 segundo um mapa de posições sociais fundado 

num jogo recíproco de símbolos e de lugares que conjugam a normalidade e a 

desviância, exemplificadamente, alguns dos indivíduos que se dedicam ao pequeno 

tráfico de estupefacientes são muitas vezes desculpabilizados e encarados com 

«normalidade» e alvo de aceitação social naquele contexto.21 Estamos assim, na 

expressão de Paulo Machado e Outros perante uma «vizinhança de porta»22 assumida 

como fundamental em termos de segurança ontológica quotidiana destes agentes 

sociais.  

 

QUADRO 8.25. Justificações relativas às escolhas em termos de relações de 

amizade no interior do Bairro por parte do inquirido 

 

Justificações relativas às escolhas 

em termos de relações de amizade  

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Convivialidade e distracção  27 28,4 

Proximidade física 20 21,1 

Simpatia e respeito 17 17,9 

Distanciamento e desconfiança 24 25,3 

Individualismo e egoísmo  3 3,2 

Outro  4 4,2 

Total 95 100,0 

 

Ainda no caso das preferências em termos de relações de amizade no interior 

do Bairro, podemos aferir que os inquiridos mais jovens (18-29 anos) e os mais idosos 

(80 e mais anos) assinalam preferencialmente as relações de amizade com familiares 

que moram no Bairro, 6 respostas (85,7%) e 2 respostas (100,0%), respectivamente, 

demonstrando, por parte destes grupos etários uma vinculação mais forte à família 

como unidade de preferência afectiva. A situação retratada poderá reflectir, por um 

lado, uma maior dependência afectiva face à família e, por outro lado, uma menor 

autonomia, não só afectiva, mas também económica e até física no caso dos idosos 

face ao grupo familiar.  

 

 

QUADRO 8.26. Preferências de amizade do inquirido no Bairro segundo o grupo 

etário do inquirido 

                                                
20 Seguindo de perto a perspectiva de William Foote Whyte, Street Corner Society - La structure sociale 
d’un quartier italo-américan, Paris, Éd. La Découverte, 1996.  
21 Também Luís Fernandes no estudo de comportamentos desviantes situados em bairros da cidade do 
Porto verificou esse mesmo posicionamento, O Sítio das Drogas - Etnografia das drogas numa periferia 
urbana, Porto, Editorial Notícias, 1998. 
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 Grupos etários (n = 121) 

Preferências de amizade no 

Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Familiares 6 85,7 9 40,9 6 46,2 13 59,1 19 57,6 6 27,3 2 100,0 

«velhos amigos» / vizinhos 1 14,3 3 13,6 3 23,1 9 40,9 10 30,3 8 36,4 - - 

Amigos «feitos» no Bairro 5 71,4 11 50,0 3 23,1 9 40,9 10 30,3 8 36,4 - - 

«pessoas simpáticas» 1 14,3 7 31,8 6 46,2 7 31,8 7 21,2 10 45,0 - - 

«pessoas educadas» - - 8 36,4 6 46,2 12 54,5 11 33,3 6 27,3 2 100,0 

«quase ninguém» 2 28,6 3 13,6 1 7,7 4 18,2 5 15,2 6 27,3 1 50,0 

Vizinhos próximos 5 71,4 11 50,0 9 69,2 14 63,6 28 84,8 16 72,7 1 50,0 

Toda a gente  - - 1 4,5 3 23,1 - - 1 3,0 2 9,1 - - 

Outros - - 1 4,5 1 7,7 - - - - 1 4,5 - - 

 

Outrossim as relações de amizade dentro do Bairro se estruturam segundo 

duas variantes de preferências se atendermos ao número de anos de residência no 

Bairro por parte do inquirido. Aqueles que residem há menos tempo na casa (entre 9 e 

19 anos) assinalam como relacionamentos preferenciais as relações de amizade 

desenvolvidas com os vizinhos mais próximos e as interacções sociais com as 

pessoas que se mostram simpáticas.  

 

Por seu turno, os residentes há mais tempo no Bairro interagem 

preferencialmente com os vizinhos mais próximos e com familiares que moram 

também no Bairro. Mais detalhadamente, podemos observar que as pessoas que 

moram há 20-29 anos no Bairro realçam em primeiro lugar as relações com os 

familiares residentes no Bairro, 25 respostas (67,6%); seguindo-se as preferências 

relacionais com os vizinhos próximos, com 22 respostas (59,5%). Entre os residentes 

há 30 anos ou mais denota-se uma inversão ao nível da ordem de preferências 

quando comparados com o grupo anterior; assim, 35 respostas (77,8%) orientam-se 

para os vizinhos próximos e 25 respostas (55,6%) assinalam os familiares que 

residem no Bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
22 Cf. Paulo Machado e Outros, Ecologia Social da Musgueira 3 – Análise sociológica e da evolução 
sociodemográfica e habitacional na Musgueira Sul [1981-1987], Lisboa, LNEC, 1991. 
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QUADRO 8.27. Preferências de amizade do inquirido no Bairro segundo os anos 

de residência na casa 

 Anos de residência na casa (n = 121) 

Preferências de amizade no Bairro 
até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Familiares 8 30,8 3 23,1 25 67,6 25 55,6 

«velhos amigos» / vizinhos 6 23,1 2 15,4 7 18,9 13 28,9 

Amigos «feitos» no Bairro 9 34,6 5 38,5 17 45,9 15 33,3 

«pessoas simpáticas» 14 53,8 6 46,2 10 27,0 8 17,8 

«pessoas educadas» 11 42,3 4 30,8 13 35,1 17 37,8 

«quase ninguém» 3 11,5 1 7,7 8 21,6 10 22,2 

Vizinhos próximos 18 69,2 9 69,2 22 59,5 35 77,8 

Toda a gente  2 7,7 1 7,7 2 5,4 2 4,4 

Outros 1 3,8 - - - - 2 4,4 

 

Num registo complementar acerca da centralidade relacional do Bairro, e 

dentro da aferição de uma lógica avaliativa por parte dos moradores, interessou ainda 

saber qual seria o seu posicionamento face a um conjunto de vivências no Bairro, tais 

como, relações entre os vizinhos, realização de festas e de convívios e actividades de 

apoio à juventude. 

 

QUADRO 8.28. Avaliação de algumas variáveis relativas à vivência no Bairro por 

parte do inquirido  

 

Vivências no Bairro 
Muito bom Bom  Razoável  Mau  Total 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Relações entre vizinhos 4 3,1 40 30,5 62 47,3 25 19,1 131 100,0 

Realização de festas e de convívios 4 3,2 23 18,4 35 28,0 63 50,4 125 100,0 

Actividade de apoio à juventude - - 11 8,7 42 33,3 73 57,9 126 100,0 

 

Quando tivemos o propósito de analisar as vivências existentes no e face ao 

Bairro, partimos do pressuposto que as relações de vizinhança teriam que ser objecto 

de um necessário posicionamento por parte dos sujeitos, dada a sua centralidade na 

estruturação dos quotidianos existenciais deste espaço, como vimos 

precedentemente. Adquire uma relevância inegável o facto de as evidências empíricas 

nos demonstrem que as relações entre vizinhos são qualificadas sobretudo como 

razoáveis por 62 pessoas (47,3%) e como «boas» por 40 pessoas (30,5%). Somente 

25 pessoas (19,1%) da população as qualifica de más, e 4 indivíduos (3,1%) como 

«muito boas». Esta elencagem de qualificativos é tendencialmente comprovadora da 

existência dum quadro de interacção pautado por determinadas formas de 

relacionamento simbólico ocasionadas num contexto de co-presença proximal onde os 

quotidianos e as suas «alegrias» e «tristezas» são objecto de uma partilha constante 
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e onde a comunicação oral e a gestualidade desempenham especial 

preponderância.23  

 

As relações de sociabilidade são, neste contexto, fortemente marcadas pelo 

inter-conhecimento e pela entreajuda. As condições materiais de existência, 

vivenciadas por dificuldades de natureza diversa, principalmente pela degradação 

habitacional e pela memória de um passado de «dificuldades», reforça o espírito de 

solidariedade e activa as ajudas mesmo sob um pano de fundo de intensa 

conflitualidade.24 Mesmo admitindo que existem comportamentos desviantes ligados 

ao narcotráfico, os vizinhos assumem uma postura que poderíamos apelidar de 

«desviância tolerada», assente na salvaguarda de um «nós» que em situação de 

emergência permanece unido. Aliás, o próprio toxicodependente é visto com uma 

cerca benevolência25 e quase que «naturalizado» no contexto vivencial do Bairro. 

 

“Sabe que é a mulher que lida com a casa, a mulher é que faz as contas, ela 
é que vai à mercearia, não é, ela se vai à mercearia, compra uma lata de 
atum depois vê a vizinha compra 5 Kg de bife, e depois elas sabe como é, 
as alcoviteirices, falam daqui, falam dali, uma pede à outra para guardar, 
isso passa-se aqui muito, uma pede à outra para guardar, a outra guarda, 
quando tal rouba à outra, isto de vez em quando andam aqui aos tiros, a 
outra rouba ou pede-lhe alguma coisa e começam-se a comprometer 
lentamente e tomam parte nisso, também aí, ou com os filhos que é o que 
se passa aqui. Andam aí miúdos com 14 anos, com 12 anos que andam a 
vender pacotes, com 12 anos.”  (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do 
ensino básico primário, operário, reformado) 

 

“Não há vizinhos como dantes (...). Antes eram bons vizinhos, falavam todos 
bem para nós. Agora se a gente for falar de droga, falar disto, falar naquilo, 
são umas «leoas» em cima de nós, as que estão fora da droga. Ainda há 
pessoas que ajudam..., agora essas pessoas de droga, Deus me livre não 
ajudam nada!” (Moradora 6, 46 anos, casada, 4ª classe do ensino básico 
primário, doméstica) 

 

“Tenho amigos poucos porque infelizmente esses muitos caíram, caíram na 
toxicodependência.” (Morador 2, 31 anos, solteiro, pintor de automóveis, 8º 
ano de escolaridade) 

                                                
23 José Madureira Pinto, “Solidariedade de vizinhança e oposições de classe em colectividades rurais”, in 
Análise Social, n.º 66, 1991, p. 199 e p. 206 cit in António Firmino da Costa, Sociedade de Bairro …, p. 
298. 
24 Cf. David Tavares e Graça Joaquim, “Identidade e relações de sociabilidade na área do Castelo”, in 
Estruturas Sociais e Desenvolvimento, Actas do II Congresso Português de Sociologia, Vol. II, Lisboa, 
Ed. Fragmentos, 1993. 
25 Esses mesmos posicionamentos são atestados nos trabalhos de Luís Fernandes e Cândido da Agra, 
Uma Topografia Urbana das Drogas, Lisboa, Edição do Gabinete de Planeamento e Coordenação do 
Combate à Droga/Centro de Ciências do Comportamento Desviante, 1991, p. 71 e Marluci Menezes e 
Outros, Bairro Casal Ventoso – Elementos para uma Caracterização Sócio-Ecológica, Lisboa, LNEC, 
1992, p. 107. 
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“Eu acho que há em todos os blocos, em todos os blocos há uma casa que 
tem, está ligada, porque aqui moram muitas famílias inteiras, não é (?), e há 
muitas famílias metidas nisso. Aqui por exemplo um vizinho, que eu nem o 
conheço, vi-o 2 vezes, no outro dia, portanto quando ele veio para aqui 
morar, vi o indivíduo a passar por mim 2 vezes, no outro dia a minha mãe 
disse, olha aquele vizinho novo já foi preso. Eu fiquei parvo...” (Morador 5, 
13 anos, solteiro, 3ª classe do ensino básico primário, estudante) 

 

“Acho que eram bastante boas, bastante boas. E eu, por exemplo, falando 
do bloco onde moro, foi sempre um bloco muito sossegado, muito 
impecável. Houve sempre muito boas relações entre a vizinhança. Nunca 
notei... não há falta de solidariedade por parte dos vizinhos. Isso não! Havia 
bastante solidariedade, uns com os outros.” (Morador 7, 39 anos, casado, 
chefe de armazém, 2º ano do antigo curso comercial, desempregado) 

 

Se relacionarmos as relações entre vizinhos com a dimensão do grupo 

doméstico dos inquiridos, constata-se que quando este é composto por 5 a 7 

elementos, as relações de vizinhança são mais frequentemente qualificadas como 

razoáveis, 30 casos (61,2%). Como se pode atentar nos valores obtidos, as relações 

entre vizinhos são qualificadas mais intensamente como «boas» quando estamos 

perante grupos domésticos compostos ou por 1 só elemento, 3 casos (50,0%), ou 

grupos compostos por 8 ou mais elementos, 5 respostas (55,6%). Note-se, ainda, que 

os inquiridos pertencentes a estes mesmos grupos domésticos, em caso algum 

qualificam as relações entre vizinhos como «muito boas». Convém salientar que, os 

indivíduos que fazem parte dos grupos domésticos cujos elementos oscilam entre os 

2-4 elementos, são aqueles que avaliam mais negativamente, as relações entre 

vizinhos (17 inquiridos, 25,4%) como «más». 

 

QUADRO 8.29. Avaliação das relações de vizinhança segundo a dimensão do 

grupo doméstico do inquirido 

 

 Dimensão do grupo doméstico 

Avaliação das relações de 

vizinhança 

1 elemento de 2 a 4 elementos de 5 a 7 elementos mais de 8 elementos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«Muito boas» - - 2 3,0 2 4,1 - - 

«Boas» 3 50,0 20 29,9 12 24,5 5 55,6 

«Razoáveis» 2 33,3 28 41,8 30 61,2 2 22,2 

«Más» 1 16,7 17 25,4 5 10,2 2 22,2 

Total 6 100,0 67 100,0 49 100,0 9 100,0 

 

 Ainda no que se refere à relação entre vizinhos, as distribuições estatísticas 

confirmam-nos, tendencialmente, que as mulheres qualificam as relações entre 

vizinhos como «boas», 34 casos (34,0%), comparativamente à situação observada 
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nos inquiridos do sexo masculino (6 casos, 19,4%). Inversamente, os homens tendem 

a considerar mais intensamente as relações entre vizinhos como razoáveis, 18 casos 

(58,1%), enquanto que nas mulheres, essa tendência de resposta tem uma relativa 

menor expressão, 44 casos (44,0%). Tal posicionamento poderá relacionar-se com a 

maior omnipresença da mulher no contexto relacional deste território. 

 

As relações entre vizinhos são também maioritariamente qualificadas de 

razoáveis quando cruzadas com o lugar de classe do grupo doméstico do inquirido, 

como se verifica nos seguintes casos: no operariado industrial, 37 casos (54,4%); na 

pequena burguesia independente e proprietária, 6 casos (46,2 %); na pequena 

burguesia de execução pluriactiva, com 3 casos (42,9%); e na pequena burguesia 

proprietária assalariada, com 3 respostas (37,5%). 

 

GRÁFICO 8.24. Avaliação das relações de vizinhança segundo o sexo do 

inquirido 
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QUADRO 8.30. Avaliação das relações de vizinhança segundo o lugar de classe 

do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

Avaliação das 

relações de 

vizinhança 

Muito boas 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Muito boas» - - - - - - 3 21,4 - - - - - - 1 12,5 - - - - 

«Boas» 1 100,0 1 100,0 1 33,3 5 35,7 2 28,6 4 30,8 20 29,4 2 25,0 3 37,5 - - 

«Razoáveis» - - - - 1 33,3 4 28,6 3 42,9 6 46,2 37 54,4 3 37,5 2 25,0 1 100,0 

«Más» - - - - 1 33,3 2 14,3 2 28,6 3 23,1 11 16,2 2 25,0 3 37,5 - - 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 14 100,0 7 100,0 13 100,0 68 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 
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Outro eixo importante de avaliação da vida no Bairro prende-se com as 

próprias representações os habitantes do Bairro constroem acerca da realização de 

festas e de convívios nesse espaço habitacional. A avaliação deste sector de vivência 

por parte da população é representada maioritariamente como «má», registando-se 

63 respostas (50,4%) neste sentido, na medida em que são uma ocasião de rixas e 

disputas violentas entre os moradores, dando expressividade a comportamentos 

transgressores e excessivos. Esta apreciação decorre de um sentimento de manifesta 

rejeição face a essas manifestações de cultura popular, não pelo seu conteúdo em si, 

mas pela conflitualidade que suscitam entre moradores. A esta qualificação negativa, 

segue-se rótulo de «razoável» assinalado por 35 inquiridos (28,0%). Uma avaliação 

positiva, «boa», é indicada por 23 inquiridos (18,4%) e «muito boa» é assinalada 

apenas por 4 inquiridos (3,2%).  

 

Numa abordagem classista, podemos considerar que as apreciações acerca 

da realização de festas e de convívios no Bairro geram alguma controvérsia entre os 

inquiridos. Num primeiro nível de análise, podemos aferir que os indivíduos cujo grupo 

doméstico se situa nas fracções de classe da pequena burguesia intelectual e 

científica, da pequena burguesia de execução, no operariado, na pequena burguesia 

proprietária assalariada e no operariado agrícola avaliam mais intensamente (ou 

mesmo na totalidade ) como «más» as festas e convívios existentes no seu local de 

residência. Num segundo nível de análise, os inquiridos cujos grupos domésticos se 

localizam na pequena burguesia independente e proprietária apelidam mais 

frequentemente de «razoáveis», as festas e convívios realizados no Bairro. Num 

terceiro nível analítico, somente os inquiridos situados na pequena burguesia de 

execução pluriactiva e os situados no operariado parcial qualificam de forma mais 

veemente, a realização de festas e de convívios no Bairro, como «boa». 

 

QUADRO 8.31. Avaliação da realização de festas e convívios segundo o lugar de 

classe do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

Avaliação da 

realização de 

festas e 

convívios 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Muito boas» - - - - - - 1 7,7 - - - - 1 1,5 1 12,5 1 14,3 - - 

«Boas» - - - - - - 2 15,4 3 42,9 4 28,6 10 14,9 1 12,5 3 42,9 - - 

«Razoáveis» 1 100,0 - - 1 50,0 4 30,8 2 28,6 6 42,9 18 26,9 - - 1 14,3 - - 

«Más» - - 1 100,0 1 50,0 6 46,2 2 28,6 4 28,6 38 56,7 6 75,0 2 28,6 1 100,0 

Total 1 100,0 1 100,0 2 100,0 13 100,0 7 100,0 14 100,0 67 100,0 8 100,0 7 100,0 1 100,0 
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Se entrarmos em linha de conta na análise da realização de festas e de 

convívios com o desejo de mudança de residência, podemos constatar que de facto, 

para os inquiridos que expressam um desejo de mudança de residência, a realização 

de festas e de convívios nesse espaço é avaliada de forma mais negativa, ou seja 

como «má», (47 inquiridos, 56,0%) do que para os inquiridos que não manifestam 

desejo em mudar (16 inquiridos, 39,0%). Um posicionamento diverso é detectado no 

grupo dos que qualificam esses eventos como «razoáveis»: entre aqueles que 

desejam mudar de residência, registam-se 19 respostas (22,6%), enquanto que, os 

inquiridos que não desejam mudar de residência, manifestam-se de forma mais 

intensa, nesse sentido, mais concretamente, 16 inquiridos (39,0%). Assim, a vontade 

de sair do Bairro parece também matizar as apreciações mais críticas dos inquiridos 

face a qualquer evento que tenha como espaço esse habitat que se quer esquecer. 
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GRÁFICO 8.25. Avaliação da realização de festas e convívios segundo o desejo 

de mudança de residência 
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Analisando agora as actividades de apoio à juventude, um sector maioritário 

da população, considera-as «más» (73 inquiridos, 57,9%), enquanto que somente 42 

inquiridos (30,9%) as consideram «razoáveis» e 11 inquiridos (8,7%) classificam-nas 

como «boas». Note-se que a população considera que as actividades destinadas à 

fruição dos tempos livres dos jovens são, na maior parte dos casos, percepcionadas 

como mais uma oportunidade para a prática de actos transgressivos e desviantes. 

 

“Sabe como é, depois se calhar não chamaram os jovens para dar 
continuidade, e agora as pessoas já têm 60 anos, estão cansadas, andam a 
cavar e isso faz doer as costas. Se passar à frente do Cerco há lá um jardim 
que ainda está muito bonito que é no bloco 7, mas esse senhor já tem 70 
anos…(…) Não sei se os jovens não se interessam. Ninguém fez os jovens 
se interessarem, isto é que é verdade. Os moradores se calhar não 
conseguiram motivar os jovens, eles também têm tantas solicitações. Não 
há lá nada em termos culturais…” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do 
ensino básico primário, operário, reformado) 

 

Reflectindo sobre as actividades de apoio à juventude, em relação à 

dimensão do grupo doméstico, podemos obter uma relativa maior divergência de 

opiniões. Os grupos domésticos compostos por um só elemento, 5 respostas (83,3%), 

classificam, na sua quase totalidade, como «más» as actividades de apoio à juventude 

desencadeadas no Bairro. Os grupos domésticos compostos por 2 a 4 elementos e os 

compostos por 8 ou mais elementos avaliam, na sua grande parte, negativamente, as 

actividades de apoio aos jovens, 43 respostas (67,2%) e 5 respostas (55,6%), 

respectivamente. Os inquiridos cujos grupos domésticos oscilam entre 5 e 7 

elementos distribuem as suas avaliações entre a classificação de «más», 20 respostas 
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(42,6%), ou como, razoáveis, 21 respostas (44,7%). Esta tendência de resposta 

poderá estar relacionada com o facto de estes últimos grupos domésticos serem 

compostos por jovens que usufruem das actividades desportivas patrocinadas pelo 

Futebol Clube do Cerco. Confrontando as actividades de apoio à juventude como 

desejo de mudança de residência, constata-se que os inquiridos que manifestam a 

vontade de mudar de casa avaliam mais claramente como «más» as actividades de 

apoio à juventude, 56 inquiridos (62,9%), enquanto que os inquiridos que manifestam 

um desejo de não mudar de residência, oscilam as suas classificações entre os 

qualificativos de «más», 17 inquiridos (45,9%) e de razoáveis, 16 inquiridos (45,9%). 

Nota-se neste subconjunto de inquiridos um certo esbatimento ao nível daquela 

convergência, já assinalada, na percepção negativa deste tipo de actividades.  

QUADRO 8.32. Avaliação das actividades de apoio à juventude segundo a 

dimensão do grupo doméstico da inquirido 

 Dimensão do grupo doméstico 

Avaliação das actividades de apoio 

à juventude 

1 elemento de 2 a 4 elementos de 5 a 7 elementos mais de 8 elementos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«Muito boas» - - - - - - - - 

«Boas» 1 16,7 1 1,6 6 12,8 3 33,3 

«Razoáveis» - - 20 31,3 21 44,7 1 11,1 

«Más» 5 83,3 43 67,2 20 42,6 5 55,6 

Total 6 100,0 64 100,0 47 100,0 9 100,0 

 

GRÁFICO 8.26. Avaliação das actividades de apoio à juventude segundo o 

desejo de mudança de residência 
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Outra variável importante na análise do Bairro como espaço relacional 

prende-se com a análise da localização dos tempos livres dos seus habitantes. 

Podemos aferir que a maioria dos inquiridos, 74 pessoas (54,4%), passa os seus 

tempos livres no Bairro, 35 pessoas (25,7%) declaram contextualizar os seus tempos 
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livres dentro e fora do espaço do Bairro e 27 pessoas (19,9%) localizam os seus 

tempos livres fora do Bairro.  

 

Este espaço residencial assume-se como referência incontornável da fruição 

dos tempos livres dos actores sociais em presença, assumindo-se uma geografia 

endógena de ocupação dos tempos de não trabalho, acentuando por isso, dinâmicas 

de fechamento desta população face à cidade e ao espaço envolvente ao Bairro. Esta 

«geografia» justifica-se, ainda, dada a restrição de contactos sociais que ultrapassam 

a esfera do Bairro, o que não deixa de reflectir o processo de auto e de hetero-

estigmatização aqui patenteado26. 

 

GRÁFICO 8.27. Localização preferencial dos tempos livres do inquirido 

 

Em termos de lugares de usufruto de tempos livres dentro do Bairro, não 

podemos deixar de ter em consideração que o domicílio do inquirido é enunciado pela 

maioria dos respondentes como local  privilegiado para passar os seus tempos livres, 

70 respostas (64,2%). Tal como podemos observar, as preferências desta população 

em termos de espaço de concretização dos seus tempos livres centram-se no espaço 

doméstico indo de encontro a uma cultura marcadamente domiciliar. A importância de 

que se revestem as chamadas práticas indoors vai de encontro a uma tendência 

generalizada das sociedades actuais e comprovada por diversos estudos.27 Esta 

orientação traduz uma tendência para a privatização dos tempos livres, assumindo-se, 

                                                
26 Cf. Paulo Machado e Outros, Op. Cit.. 
27 Idalina Conde, “Cenários de práticas culturais em Portugal”, in Sociologia - Problemas e Práticas, n.º 
23, 1997. 
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neste contexto, a casa como princípio organizador dos espaços e tempos quotidianos. 

Este perfil de preferência não nos poderá fazer esquecer que hipoteticamente esta 

população, em virtude de constrangimentos diversos, dispõe de uma mobilidade 

geográfica e relacional reduzida. Ainda de forma relativamente representativa, a 

residência em conjunto com as casas comerciais existentes no Bairro é o local 

preferencial de ocupação do tempo livre para um conjunto de 17 pessoas (15,6%). 

Numa posição minoritária, localizam-se 7 inquiridos (6,4%) que assinalam as 

associações existentes no Bairro. 

 

QUADRO 8.33. Lugares de usufruto dos tempos livres no Bairro por parte do 

inquirido 

Lugares de usufruto dos tempos livres no Bairro   N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Residência 70 64,2 

Casas comerciais do Bairro 2 1,8 

Residência e casas comerciais 17 15,6 

Residência e as escadas 4 3,7 

Residência e a dos familiares e vizinhos 4 3,7 

Associações do Bairro  7 6,4 

Residência e associações do Bairro  3 2,8 

Residência e outro 2 1,8 

Total 109 100,0 

 

Se considerarmos os lugares de ocorrência dos tempos livres fora do Bairro, 

as preferências canalizam-se sobretudo para a baixa da cidade (21 inquiridos, 33,9%). 

Acrescente-se ainda que, 10 inquiridos (16,1%) passam os seus tempos livres nas 

proximidades do Bairro (Largo da Corujeira, S. Roque da Lameira, etc.), ou então, na 

Foz (perto do mar e da praia). De registar que a cidade parece ser o referencial 

privilegiado em termos territoriais na ocupação dos tempos livres dos habitantes do 

Bairro quando não se encontram no Bairro, podendo tal levar-nos a equacionar se se 

tratará de uma população pautada por um confinamento espacial com raízes nas suas 

próprias limitações recursivas. 

 

QUADRO 8.34. Lugares de usufruto dos tempos livres fora do Bairro por parte 

do inquirido 

 

Lugares de usufruto dos tempos livres fora 

Bairro   

N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Proximidades do Bairro 10 16,1 

Baixa da cidade 21 33,9 

Foz 10 16,1 

Cidade em geral 6 9,7 

Outros locais fora da cidade 15 24,2 

Total 62 100,0 
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Olhando mais atentamente para os dados, e do ponto de vista etário, os 

locais preferenciais na ocupação dos tempos livres, localizam-se entre os mais jovens, 

prevalentemente no exterior do Bairro, o que constitui um traço de distintividade entre 

os jovens e as gerações mais velhas. À medida que se sobe no escalão etário, maior 

é a tendência para circunscrever os tempos livres ao espaço Bairro. Com efeito, 5 

inquiridos (50,0%) com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos e 10 (41,7%) 

entre 30-39 anos declaram preferir passar os seus tempos livres fora do Bairro. Em 

contraposição, situam-se aqueles que preferem passar os seus tempos livres no 

Bairro, 2 indivíduos (100,0%) com 80 e mais anos, 17 (70,8%) pertencentes ao grupo 

de idades entre os 70-79, 21 inquiridos (60,0%) localizados no grupo etário dos 60-69, 

11 inquiridos (61,1%) com idades compreendidas entre os 40-49 e 12 inquiridos 

(52,2%) localizados na faixa etária dos 50-59 anos. Podemos inferir, neste caso, a 

importância que o factor idade assume nas escolhas e práticas dos tempos livres, 

demonstrando que os mais jovens optam por uma estratégia de manifesta abertura e 

exogeneidade face ao Bairro.  

 

QUADRO 8.35. Local preferencial para passar os tempos livres segundo o grupo 

etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Local preferencial dos 

tempos livres 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

No Bairro 2 20,0 9 37,5 11 61,1 12 52,2 21 60,0 17 70,8 2 100,0 

Fora do Bairro  5 50,0 10 41,7 1 5,6 5 21,7 6 17,1 - - - - 

Dentro e fora do Bairro  3 30,0 5 20,8 6 33,3 6 26,1 8 22,9 7 29,7 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

A variação provocada pela influência da variável grau de escolaridade vem 

confirmar a tendência estruturada nas disposições dos actores; assim, a posse de 

capitais escolares mais elevados propicia orientações de «saída» em termos de 

tempos livres centradas em espaços exteriores ao Bairro. Mais uma vez, esta variável 

evidencia a presença de dicotomias, entre os que não possuem credenciais escolares 

e que cumpriram a escolaridade básica e aqueles que possuem capitais escolares 

que excedem o limiar do ensino básico primário.  

 

 



 287 

QUADRO 8.36. Local preferencial para passar os tempos livres segundo o grau 

de escolaridade do inquirido 

 Grau de escolaridade 

Local preferencial 

dos tempos livres 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

No Bairro 18 72,0 7 63,6 48 58,5 1 7,7 - - - - - - 

Fora do Bairro  1 4,0 - - 16 19,5 7 53,8 2 66,7 1 100,0 - - 

Dentro e fora do 

Bairro  

6 24,0 4 36,4 18 22,0 5 38,5 1 33,3 - - 1 100,0 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Também as configurações distributivas das preferências espaciais de tempos 

livres assumidas pelos respondentes segundo a localização do seu local de trabalho 

merecem alguma atenção. Exceptuando o caso dos inquiridos que trabalham nos 

concelhos do Grande Porto, os restantes declaram unanimemente que os locais 

preferenciais na/para ocupação dos tempos livres se localizam no interior do Bairro.  

 

QUADRO 8.37. Local preferencial para passar os tempos livres segundo o local 

de trabalho do inquirido 

 Local de trabalho do próprio 

Local preferencial 

dos tempos livres 

Freguesia 
Campanhã 

Concelho Porto Grande Porto Residência Outro 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

No Bairro  12 70,6 31 58,5 5 27,8 2 66,7 3 75,0 

Fora do Bairro  1 5,9 9 17,0 5 27,8 - - - - 

Dentro e fora do 

Bairro  

4 23,5 13 24,5 8 44,4 1 33,3 1 25,0 

Total 17 100,0 53 100,0 18 100,0 3 100,0 4 100,0 

 

Analisando agora os locais preferenciais de realização de compras por parte 

dos habitantes deste Bairro, verificamos que 57 pessoas (41,9%) manifestam as suas 

práticas aquisitivas dentro e fora do Bairro, 50 indivíduos fazem as suas compras 

preferencialmente fora do Bairro (36,8%) e 29 pessoas (21,3%) adquirem os seus 

produtos quotidianos exclusivamente dentro do Bairro. Destaque-se que um grupo 

considerável de inquiridos centram as suas práticas, nomeadamente, aquisitivas, 

ainda que não apenas estas, no espaço do Bairro. Neste caso, estamos perante uma 

lógica aquisitiva que depende hipoteticamente de duas ordens explicativas. Em 

primeira mão, tratam-se de práticas que aparecem estreitamente associadas às 

disponibilidades de deslocação espacial das pessoas, e em segunda mão, a sua 

frequência parece também depender dum quadro vivencial fortemente enraizado no 

espaço onde as práticas aquisitivas aparecem como um prolongamento inerente de 

relações de sociabilidade e de hábitos quotidianos instalados.  
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GRÁFICO 8.28. Local preferencial de realização de compras por parte do 

inquirido 

 

Se atentarmos aos locais utilizados para efeitos de consumo dentro do Bairro, 

a mercearia/minimercado emerge como o local de aquisição mais importante para a 

grande parte dos sujeitos, 54 inquiridos, 62,8%. As outras escolhas combinam a 

mercearia/ minimercado com o talho (7 inquiridos, 8,1%) e a mercearia/minimercado e 

a padaria (4 inquiridos, 4,7%). Quanto aos restantes inquiridos que circunscrevem as 

suas compras ao território do Bairro, 21 indivíduos (24,4%) não especificam 

detalhadamente os seus locais de aquisição de bens de consumo. Se nos detivermos 

na centralidade do minimercado/mercearia local como quadro de fidelização das 

escolhas dos habitantes em termos de compras, podemos adiantar que se trata de 

uma centralidade explicável por um lado, pela antiguidade da permanência desse 

estabelecimento no local e por outro, pela forte solidariedade estabelecida pelos seus 

proprietários com a população local. Nesta medida este espaço é muito mais do que 

simplesmente um local de abastecimento, mas é um cenário chave de dinamização 

das relações de sociabilidade e de vizinhança, um ponto de encontro e uma espécie 

de «centro difusor» de novidades e acontecimentos que mercam o quotidiano do 

Bairro28. 

 

“Eu acima de mim, aqui, ainda tem a minha mãe, que é uma senhora já de 
60 anos, é uma pessoa que, quer dizer agora já há muita gente que não a 
conhece, mas ela era respeitada por toda a gente, que, quando lhes falam 
nela põem-se em sentido, porque ela conhece toda a gente, ela, toda a 
gente lhe tem respeito, carinho, aquela interdependência que os anos todos 
e os favores, não é, obrigam a isso. Agora quer dizer, nós para além do 
aspecto económico, há a amizade, é evidente. (…) conhecemos toda a 
gente e damo-nos bem com a maioria das pessoas, não é(?), há uma certa 
afectividade.” (Instituição/Serviço 6) 

 

                                                
28 Cf. Maria João Freitas, Op. Cit., p. 26. 
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Estando perante um contexto de dinâmicas sócio-espaciais pautadas pela 

proximidade social, pareceu-nos importante aferir acerca das formas de pagamento 

utilizadas nos locais de compra de produtos dentro do Bairro. Neste âmbito, grande 

parte dos inquiridos (43 respondentes, 79,6%) declaram que utilizam como 

modalidade de pagamento, o «pronto pagamento» face a uma reduzida, mas não 

substimável, proporção de indivíduos que assumem como forma de pagamento mais 

frequente o «fiado», 11 inquiridos, 20,4%. A este respeito, poderemos ainda afirmar 

que existe uma relação entre as formas de pagamento efectuadas pelos habitantes e 

a antiguidade de residência dos indivíduos no Bairro, nomeadamente no tocante ao 

conjunto de moradores que declaram morar no Bairro há 30 ou mais anos, na medida 

em que estes últimos, utilizam com mais intensidade o pagamento «a fiado» nos 

locais de compra do Bairro. Esta relação atesta uma vez mais a importância da 

variável «anos de residência no Bairro» como configuradora de muitos dos códigos e 

práticas de condutas existentes.  

 

“Talvez o fiado esteja a acabar, a pessoas de confiança fiam. Já não se fia 
tanto como antigamente. Já não é o livro, antigamente era uma verdade.” 
(Associação Local 3) 

 

QUADRO 8.38. Tipo de pagamento efectuado pelo inquirido nos locais 

de compras do Bairro segundo os anos de residência na casa 

 

 Anos de residência na casa 

Tipo de pagamento efectuado nos 

locais de compras no Bairro 

até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«A pronto» pagamento 17 85,0 4 80,0 10 90,9 12 66,7 

«Fiado» 3 15,0 1 20,0 1 9,1 6 33,3 

Total 20 100,0 5 100,0 11 100,0 18 100,0 

 

Se focalizarmos a nossa análise nos locais preferenciais de compras fora do 

Bairro, impõe-se-nos uma análise claramente disseminada no concernente aos locais 

escolhidos pela população. Desta forma, 37 inquiridos (34,6%) apontam os 

hipermercados/grandes superfícies comerciais, 24 respondentes (22,4%) consomem 

nas casas comerciais existentes na zona de S. Roque da Lameira, 21 sujeitos (19,6%) 

adquirem os seus produtos nas casas comerciais existentes na baixa da cidade, 10 

(9,3%) referem as lojas de comércio tradicional existentes na zona da Corujeira, 6 

(5,6%) as casas comerciais do Grande Porto e 5 (4,7%) apontam os supermercados 

como local privilegiado de aquisição de bens materiais. Simultaneamente, uma parte 
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da população parece ter aderido às estratégias de consumo massificadas presentes 

nas grandes metrópoles, mas outra parte da população continua a aderir ao comércio 

tradicional feito na proximidade do local de residência. 

 

QUADRO 8.39. Locais preferenciais de compras por parte do inquirido 

 

Locais preferenciais de compras no Bairro  N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Mercearia 54 62,8 

Mercearia e talho 7 8,1 

Mercearia e padaria 4 4,7 

Não especifica  21 24,4 

Total 86 100,0 

Locais preferenciais de compras fora do Bairro  N.º de Respostas % do Total da 

Amostra 

Hipermercados 37 34,6 

Supermercados 5 4,7 

Casas comerciais de S. Roque 24 22,4 

Casas comerciais das Corujeira 10 9,3 

Casas comerciais da Baixa 21 19,6 

Casas comerciais no Grande Porto 6 5,6 

Outros  4 3,7 

Total 107 100,0 

 

A intersecção entre o local preferencial de realização de compras por parte da 

população inquirida e algumas variáveis sócio-demográficas, pode, ainda, balizar com 

um maior grau de profundidade alguns dos comportamentos de consumo da 

população em análise. A análise da relação entre o local preferencial de realização de 

compras e a idade dos inquiridos permitiu identificar uma diferença geracional 

significativa entre os mais jovens (com idades entre os 18 e os 29 anos) que preferem 

realizar compras em espaços exteriores ao Bairro (7 indivíduos, 70,0%) e os idosos 

com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos, que preferem realizar as suas 

compras no Bairro.  

 

No que se refere a este subgrupo, hipoteticamente, as suas preferências 

prendem-se com o facto os seus membros vivenciarem maiores dificuldades de 

deslocação, nomeadamente em virtude de um decréscimo das suas capacidades de 

locomoção e em virtude de configurarem de uma forma mais consolidada redes 

relacionais auto-centradas no espaço Bairro.  
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QUADRO  8.40. Local preferencial de realização de compras segundo o grupo 

etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Local preferencial de 

realização de compras 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

No Bairro 1 10,0 4 16,7 3 16,7 3 13,0 7 20,0 10 41,7 1 50,0 

Fora do Bairro  7 70,0 9 37,5 6 33,3 7 30,4 15 42,9 6 25,0 - - 

Dentro e fora do Bairro  2 20,0 11 45,8 9 50,0 13 56,5 13 37,1 8 33,3 1 50,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

A qualificação escolar tem também um efeito assinalável na escolha dos 

locais preferenciais para a realização de compras. À medida que sobe o grau de 

instrução torna-se menos recorrente a preferência pela realização de compras no 

Bairro. Os indivíduos que não sabem ler nem escrever e os que sabem ler e escrever, 

mas que não possuem diploma escolar, são os que realizam, preferencialmente as 

suas compras no interior do Bairro. Entre os indivíduos detentores de credenciais 

escolares mais elevadas, é notória a preponderância dos espaços exteriores ao 

Bairro. 

 

QUADRO 8.41. Local preferencial de realização de compras segundo o grau de 

escolaridade do inquirido 

 Grau de escolaridade 

Local preferencial 

de realização de 

compras 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico  
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

No Bairro 11 44,0 3 27,3 14 17,1 1 7,7 - - - - - - 

Fora do Bairro  6 24,0 2 18,2 32 39,0 7 53,8 2 66,7 1 100,0 - - 

Dentro e fora do 

Bairro  

8 32,0 6 54,5 36 43,9 5 38,5 1 33,3 - - 1 100,0 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Quando observamos os mesmos dados mas agora cruzados com o local de 

trabalho do próprio, sobressaem algumas variabilidades que importa dar conta. No 

conjunto dos que trabalham na freguesia onde está sedeado o Bairro, verifica-se que 

as preferências em termos de locais de realização de compras tendem a restringir-se 

ao espaço Bairro; enquanto que, os que trabalham no concelho do Porto e Grande 

Porto repartem as suas preferências de forma relativamente uniforme entre os 

espaços exteriores ao Bairro e em simultâneo, os espaços intra Bairro e exteriores a 

este. Não deixa de ser interessante constatar que entre os que trabalham no seu local 

de residência se desenham algumas preferências em torno dos espaços exteriores ao 
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Bairro, contudo, não é possível extrair daqui ilações relevantes dado o baixo número 

de inquiridos que trabalham no seu domicílio. 

 

QUADRO 8.42. Local preferencial de realização de compras segundo o local de 

trabalho do inquirido 

 Local de trabalho do inquirido 

Local preferencial de 

realização de compras 

Freguesia Campanhã Concelho Porto Grande Porto Residência Outro 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

No Bairro  7 41,2 11 20,8 3 16,7 - - - - 

Fora do Bairro  5 29,4 19 35,8 7 38,9 2 66,7 3 75,0 

Dentro e fora do Bairro  5 29,4 23 43,4 8 44,4 1 33,3 1 25,0 

Total 17 100,0 53 100,0 18 100,0 3 100,0 4 100,0 
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8.6. Dinamismos associativos: a face formalizada da 

vivência relacional intra-Bairro 

 

Antes de mais, parece-nos importante relembrar algumas das funções que o 

tecido associativo de base local pode desempenhar em determinado tipo de contextos 

vivenciais. Assim, é de referir que as colectividades “são sedes de estruturação e 

afirmação de grupos locais, dinamizam actividades lúdicas e/ou desportivas, 

constituem-se como interlocutoras privilegiadas do poder autárquico, apropriam-se e 

definem elementos importantes da memória colectiva local.”29 

 

Dando corpo às teorizações que defendem que o tecido associativo 

consubstancia as dinâmicas de afirmação identitárias de um território e a vitalidade e 

dinamismo de uma comunidade, e contrariamente aos índices de participação 

associativa existentes como veremos, a esmagadora maioria da população considera 

que as associações são muito importantes para o Bairro (101 inquiridos, 80,2%). Esta 

perspectiva corrobora a consideração de que o associativismo é entendido como uma 

via de participação social e cívica, assumindo-se como uma das vias possíveis de 

reestruturação das redes de cooperação e de cidadania e na sua eventual 

reconversão em estruturas solidárias.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Graça Índias Cordeiro e António Firmino da Costa, “Bairros: contextos de intersecção”, in Gilberto 
Velho (org.), Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Editor, 1999, p. 59.  
30 Cf. Helena Vilaça, “Território e identidades na problemática dos movimentos sociais”, in Sociologia - 
Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Vol. 3, 1994; Dominique Mehl, “Culture et 
action associatives”, in Sociologie du Travail, n.º 1. 1982. 
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GRÁFICO 8.29. Importância das associações na vida do Bairro 
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Interessante é constatar que no entender dos inquiridos, as associações 

ajudam (ou deveriam ajudar) na resolução dos problemas das pessoas (36 respostas, 

35,6%), fomentam (ou deveriam fomentar) o convívio e a inter-ajuda entre as pessoas 

(33 respostas, 32,7%) e proporcionam (ou proporcionariam) uma «boa imagem» do 

Bairro face ao exterior (28 respostas, 27,7%). Neste cenário, a representação do 

associativismo pode entroncar-se em temáticas relacionadas com a esfera da 

reprodução social, sobretudo quando equacionam o desenvolvimento local do Bairro e 

a sua consequente valorização perante o meio exterior; podemos então dizer que 

estas percepções se afastam de temáticas tradicionais do associativismo ligadas à 

esfera da reprodução social, esfera que era essencialmente agregadora de problemas 

de redistribuição e de conflitos classistas, protagonizados pelos tradicionais 

interlocutores das democracias representativas, os partidos e os sindicatos.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
31 Cf. Helena Vilaça e Paula Guerra, “O espaço urbano enquanto contexto específico de dinamismos 
associativos: o caso das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira”, in Sociologia – Revista da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. X, Série I, 2000, pp. 79-129. 
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GRÁFICO 8.30. Razões da importância das associações no Bairro 

 

Se nos situarmos nas representações do tecido associativo local, existe uma 

reiteração clara da importância das actividades associativas, quer pelo 

desenvolvimento de actividades de ocupação de segmentos populacionais com maior 

vulnerabilidade à desinserção social, quer pela requalificação da imagem exterior do 

contexto de interacção em análise. Se aprofundarmos este vector, poderemos 

também apontar outras funções que justificam a importância do associativismo local, 

quer por parte dos inquiridos, quer por parte dos próprios representantes associativos 

locais. As associações afiguram-se como promotoras da animação sócio-cultural, 

proporcionando aos cidadãos uma outra via de participação na vida pública, são ainda 

elementos de agregação comunitária, possibilitando assim, o envolvimento das 

populações em torno de projectos colectivos.32 

 

“Importantíssimo! Olhe, aqui no nosso Bairro, eu julgo que havia ali muita 
coisa, havia muita actividade que era preciso desenvolver e que não está a 
ser desenvolvida. Se calhar não é por culpa das pessoas que lá moram, se 
calhar é por falta de apoio. Era preciso… estão ali 80 ou 90 miúdos a 
funcionar se calhar por droga, se calhar podíamos ter ali outros tantos a 
funcionar noutras actividades de carácter desportivo. E os miúdos aderem 
muito ao desporto, ao futebol, especialmente, ao basquete, ao atletismo, ao 
ping-pong ou não sei quê… o que era preciso era dar-lhes condições para 
eles poderem desenvolver essas actividades. Por isso era muito importante 
o associativismo nos bairros, nos bairros e fora dos bairros.” (Associação 
Local 1) 

 

“E essa juventude quem está a tentar recuperar somos nós.(…) As pessoas 
preocupam-se com isso? Não. Preocupam-se é com o viver deles, 
enriquecer o mais que podem, desgraçada da carne humana!” (Associação 
Local 3) 

 

“É importante dentro de qualquer bairro da cidade. Porque é uma ligação 
com os moradores, os moradores podem se juntar aqui e discutir todos os 

                                                
32 Cf. José Manuel Henriques, Municípios e Desenvolvimento, Lisboa, Ed. Escher, 1990. 
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assuntos do Bairro. (…) Não acontece, porque foi-nos retirado toda a 
potência de Bairro que nós tínhamos. (…) A política está a tentar retirar-nos 
tudo. (…) É um bocado difícil, mas tudo o que é trabalho é difícil.” 
(Associação Local 4) 

 

Esta leitura global evidencia o reconhecimento por parte dos inquiridos do 

contributo e do papel das associações na (re)actualização das dinâmicas sócio-

culturais locais, não obstante, é possível verificar algumas diferenciações nas 

percepções dos moradores que nos parecem de assinalar. Assim sendo, o grau de 

escolaridade parece diferenciar um pouco as opiniões dos inquiridos. O não 

reconhecimento da importância das associações locais é uma opinião relativamente 

mais difundida entre os que não sabem ler nem escrever (5 inquiridos, 21,7%) e os 

que possuem o ensino básico primário (18 respondentes, 23,7%). A avaliação positiva 

do papel do associativismo de bairro é mais pronunciada entre os inquiridos que 

sabem ler e escrever, mas que não detêm um diploma escolar (9 inquiridos, 90,0%) e 

entre os que detêm um diploma do ensino secundário unificado (11 indivíduos, 

91,7%).  

 

QUADRO 8.43. Importância das associações na vida do Bairro segundo o grau 

de escolaridade do inquirido 

 Grau de escolaridade 

Importância das 

associações na 

vida do Bairro 

Não  sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  18 78,3 9 90,0 58 76,3 11 91,7 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

Não  5 21,7 1 10,0 18 23,7 1 8,3 - - - - - - 

Total 23 100,0 10 100,0 76 100,0 12 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Todos os inquiridos que participam nas associações locais manifestam 

claramente que as associações desempenham importantes funções nas várias 

facetas da vida local. Em particular e relativamente aos que não participam, denota-se 

uma ligeira divergência de opinião, 83 (76,9%) realçam o papel desempenhado pelas 

associações no Bairro, em oposição 25 inquiridos (23,1%) não valorizam o contributo 

dado pelo movimento associativo local. Entre os que participam na qualidade de 

associados no tecido associativo do Bairro, não há qualquer dúvida sobre a 

importância das associações na vida do Bairro. 
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GRÁFICO 8.31. Importância das associações na vida do Bairro segundo a 

filiação dos inquiridos nas associações existentes no Bairro 
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O número de anos de residência na casa aparece como uma variável 

discriminatória, pois, entre aqueles que apresentam já um certo grau de enraizamento 

no Bairro (residentes entre 10-19 anos) é significativo o número daqueles que não 

valorizam o papel e contributo das associações na vida do Bairro, mais 

concretamente, 6 respondentes (37,5%). Esta tendência estende-se ainda que com 

contornos menos acentuados aos residentes entre 20 a 29 anos (8 inquiridos, 19,0%) 

e aos residentes há 30 e mais anos (8 respondentes, 18,6%). 

 

GRÁFICO 8.32. Importância das associações na vida do Bairro segundo os anos 

de residência na casa 
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Para além da avaliação da importância do associativismo na vida do Bairro, 

pareceu-nos pertinente saber qual a avaliação que os moradores faziam das 

actividades desenvolvidas por esse mesmo tecido associativo. As actividades 
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desenvolvidas pelas colectividades existentes são apreciadas essencialmente com 

base em dois graus de uma escala de classificação: 59 inquiridos (48,4%) avaliam-

nas como más e 58 inquiridos (47,5%) como razoáveis. Apenas 5 inquiridos (4,1%) as 

apreciam como «boas». Interessante é considerar o hiato existente entre uma opinião 

positiva face à importância do associativismo no Bairro e uma percepção menos 

positiva das actividades levadas a cabo pelas associações no Bairro. 

QUADRO 8.44. Avaliação das actividades das associações locais  

Actividades das associações 

locais 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Muito bom - - 

Bom 5 4,1 

Razoável 58 47,5 

Mau 59 48,4 

Total 122 100,0 

 

Se tomarmos em linha de consideração a avaliação das actividades das 

colectividades de acordo com o posicionamento no ciclo de vida dos sujeitos, 

verificamos que existem dois eixos centrais de posicionamento: por um lado, um 

conjunto mais extenso que abarca os grupos etários mais jovens, dos 18 aos 29 anos 

(5 indivíduos, 55,6%), dos 30 aos 39 anos (13 indivíduos, 59,1%) e dos 40 aos 49 

anos (9 indivíduos, 50,0%) avaliam na sua maioria, as actividades das colectividades 

como razoáveis. Por outro lado, um segmento mais restrito que abrange os grupos 

etários entre os 50 e os 59 anos (11 inquiridos, 57,9%) e os 60 e os 69 anos (18 

inquiridos, 60,0%) consideram maioritariamente más as actividades desenvolvidas 

pelas colectividades. Portanto, as actividades associativas tendem a ser avaliadas de 

forma relativamente mais positiva pelos segmentos etários mais jovens, o que poderá 

estar relacionado com o perfil de actividades desenvolvidas, nomeadamente de 

pendor desportivo, avivando a participação e o interesse dessas faixas etárias. 

 

QUADRO 8.45. Avaliação das actividades das colectividades segundo o grupo 

etário do inquirido 

 Grupos etários 

Avaliação das actividades das 

colectividades 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Muito boas» - - - - - - - - - - - - - - 

«Boas» 1 11,1 - - 2 11,1 1 5,3 1 3,3 - - - - 

«Razoáveis» 5 55,6 13 59,1 9 50,0 7 36,8 11 36,7 12 52,2 1 100,0 

«Más» 3 33,3 9 40,9 7 38,9 11 57,9 18 60,0 11 47,8 - - 

Total 9 100,0 22 100,0 18 100,0 19 100,0 30 100,0 23 100,0 1 100,0 
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Analisando as actividades das colectividades tendo em linha de pensamento 

a dimensão do grupo doméstico, verifica-se que à medida que esse mesmo grupo é 

composto por mais elementos, se passa de uma avaliação negativa, como má, para 

uma classificação de razoável. Por exemplo: os inquiridos cujos grupos domésticos 

possuem entre 2 a 4 elementos atribuem uma avaliação negativa às actividades das 

colectividades, 38 respostas (59,4%); aqueles que possuem entre 5 e 7 elementos 

assinalam a avaliação de razoável, 28 inquiridos, 65,1%. Hipoteticamente, a maior 

composição das famílias poderá relacionar-se com a possibilidade de envolvimento e 

de interesse por parte dos seus diferentes elementos face à actividade associativa. 

 

QUADRO 8.46. Avaliação das actividades das colectividades segundo a 

dimensão do grupo doméstico do inquirido 

 Dimensão do grupo doméstico 

Avaliação das actividades das 

colectividades 

1 elemento de 2 a 4 elementos de 5 a 7 elementos mais de 8 elementos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«Muito boas» - - - - - - - - 

«Boas» - - 2 3,1 3 7,0 - - 

«Razoáveis» 1 16,7 24 37,5 28 65,1 5 55,6 

«Más» 5 83,3 38 59,4 12 27,9 4 44,4 

Total 6 100,0 64 100,0 43 100,0 9 100,0 

 

Depois de os residentes se terem posicionado sobre o contributo das 

associações na dinamização do Bairro em causa, bem como efectuado um exercício 

avaliativo acerca das actividades desses agrupamentos, procederemos à análise da 

participação dos habitantes inquiridos nas estruturas associativas. A apropriação de 

um território passa também pela emergência de grupos de interesses em prol da 

defesa de um ideal comum, que em última instância, poderíamos apelidar de melhoria 

da qualidade de residência (e de vida) no Bairro. Por isso, a filiação nas associações 

existentes no Bairro afigura-se como um indicador de um espaço para viver, e não, 

como acontece frequentemente, como um espaço para sobreviver. No Bairro do 

Cerco do Porto, a participação associativa, traduzida pela filiação nas associações do 

Bairro, é escassa, na medida em que só 18 pessoas (13,2%) se declaram como 

filiados nas associações existentes.  
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GRÁFICO 8.33. Filiação nas associações existentes no Bairro 
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Estendendo o associativismo como uma forma de dinamização e uma 

espécie de “prática contra-hegemónica pela qual os actores transformam 

regularmente as condições de reprodução das sociedades capitalistas industriais”33, 

importará saber, então, quais as razões que estão na base de uma participação 

associativa tão escassa. Para 51 dos respondentes (46,4%), a razão principal que 

ocasiona a sua não participação associativa prende-se com um desinteresse efectivo 

pelas actividades levadas a cabo pelas associações; poderemos, desta forma, induzir 

que existe um desajustamento entre os interesses gerais deste segmento 

populacional e as actividades efectivamente realizadas pelas associações34.  

 

Dentro da mesma linha explicativa, embora reportando-se mais aos actores 

do que às actividades, 12 inquiridos (10,9%) consideram que não existem associações 

dignas de importância no Bairro. Por seu turno, 15 pessoas (13,6%) declaram a sua 

falta de disponibilidade em termos de tempo na participação das actividades de cariz 

associativo, ao contrário, de 14 pessoas (12,7%) que denunciam desconhecer a 

existência sequer de associações neste espaço e de 8 pessoas (7,3%) que adicionam 

ao desinteresse pelas actividades desenvolvidas, também, o desconhecimento pela 

existência de associações. 

 

As próprias associações locais, tal como podemos constatar nos seguintes 

fragmentos discursivos, assumem dificuldades de participação efectiva na dinâmica 

associativa por parte da população local apresentando argumentações que se 

centram na seguinte causalidade: inexistência de motivação para o trabalho 

                                                
33 João S. Baptista e Rui Pena Pires, “Barbárie e civilização - o deporto nas sociedades modernas”, in A 
Sociologia e a Sociedade Portuguesa na Viragem do Século - Actas do I Congresso Português de 
Sociologia, Vol. II, Lisboa, Ed. Fragmentos, 1990, p. 168.  
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voluntário, vivência num espaço pautado por comportamentos desviantes, presença 

de atitudes de individualismo e de acomodação, entre outras.  

 

“Acham que hoje é mais difícil ter um clube de futebol? Muitíssimo mais 
difícil porque há muitas poucas pessoas para trabalhar. (…) Para a 
direcção, neste caso, sim... mas não é preciso só elementos da direcção, é 
preciso muita gente e nós temos, temos dificuldade em arranjar pessoal.” 
(Associação Local 3) 

 

“São activos, olhe normalmente encomendamos cerca de vinte contos de 
bagaço por mês ,ele vai todo! (…) o resto não fazem nada, o resto o que 
querem é que a gente venda a cerveja mais barata.” (Associação Local 3) 

 

“Actualmente estamos reduzidos praticamente, e eu estou com um 
problema nesse sentido, uns pediram a demissão, outros vão embora. Por 
cansaço…” (Associação Local 4) 

 

“Porque o problema disto tudo é que as pessoas acomodam-se, podia-se 
fazer muitas actividades desde que as pessoas não se acomodassem. As 
pessoas em princípio o queriam era uma casa, tiveram a casa agora já 
estão acomodadas, agora já não...” (Associação Local 5) 

 

“O que acontece é que quando é para eleger uma direcção não aparece 
ninguém, não há ninguém que venha, um porque não tem vagar, outro 
porque não sabe e não sei quê não sei que mais…” (Associação Local 5) 

 

“Nem sempre funciona a 100%. Vêm uns, não vêm outros, depois estão 
zangados, depois estão isto, depois não vão com a cara daquele e não há 
aquela união que nós desejávamos.” (Associação Local 6) 

 

“Não querem vir, uns...Isto é assim, isto é a minha opinião, muitos não 
querem aceitar as direcções…muitos porque não vêm porque não se 
sentem capazes, porque são...eu ia-lhes chamar parasitas e chamo mesmo, 
e há alguns aqui que são parasitas.” (Associação Local 6) 

 

 

 

QUADRO 8.47. Razões pelas quais não participa nas associações do Bairro 

 

Razões pelas quais não participa nas associações 

do Bairro  

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Desinteresse pelas suas actividades 51 46,4 

Desconhecimento da sua existência 14 12,7 

Desinteresse e desconhecimento 8 7,3 

Inexistência de associações importantes 12 10,9 

Falta de disponibilidade 15 13,6 

Outra  10 9,1 

Total 110 100,0 

                                                                                                                                          
34 Cf. François Dubet e Didier Lapeyronnie, Les Quartiers d’Exil, Paris, Éditions du Seuil, 1992, pp. 43-46. 
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Se nos centrarmos nas associações que são objecto de filiação, é possível 

detectar que no conjunto dos 18 habitantes do Bairro que são associados, o Futebol 

Clube do Cerco emerge como a associação que reúne uma maior adesão, 8 

inquiridos, 44,4%. O Centro de Dia do Bairro é assinalado por 3 pessoas (16,7%), 

seguindo-lhe o Clube de Pesca do Bairro do Cerco do Porto e a Comissão de 

Moradores do Bairro do Cerco do Porto, com 2 associados (11,1%), respectivamente.  

 

FOTOGRAFIA 8.3.  

 

 
Sede do Clube de Pesca do Bairro do Cerco do Porto 

 

A idade parece ser uma das variáveis com alguma capacidade de 

discriminação na análise da participação dos inquiridos no tecido associativo do 

Bairro, denotando-se algumas clivagens entre os respondentes. Os indivíduos com 

idades compreendidas entre os 20-39 (5 inquiridos, 20,8%), entre os 40-49 (3 

respondentes, 16,7%) e entre os 70-79 anos (4 inquiridos, 16,7%) apresentam níveis 

de participação assinaláveis. Em relação aos mais jovens (com idades compreendidas 

entre os 18-29 anos) é uma evidência a sua «desafeição» face ao movimento 

associativo sedeado no Bairro, já que nenhum dos inquiridos se encontra filiado nas 

associações locais (10 indivíduos, 100,0%). Os indivíduos que se inserem no grupo de 

idades entre os 50-59 anos destacam-se pelo alheamento demonstrado face à acção 

das associações do Bairro, pois, apenas 1 (4,3%) participa no tecido associativo do 

Bairro. 
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QUADRO 8.48. Filiação nas associações existentes no Bairro segundo o grupo 

etário do inquirido 

 Grupos etários 

Filiação nas associações 

existentes no Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim - - 5 20,8 3 16,7 1 4,3 5 14,3 4 16,7 - - 

Não 10 100,0 19 79,5 15 83,3 22 95,7 30 85,7 20 83,3 2 100,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Relativamente ao nível de instrução, regista-se uma linha de demarcação dos 

inquiridos evidenciada pela posse de credenciais escolares que ultrapassam o ensino 

secundário unificado. A partir deste nível de ensino nota-se uma ausência de adesão 

ao movimento associativo localizado no microcosmos Bairro. Possivelmente as 

funções e as actividades promovidas por estas organizações não são suficientemente 

atractivas para os detentores de maiores níveis de escolarização. Estes, 

hipoteticamente, têm outras oportunidades de participação e estão inseridos em redes 

relacionais não confinadas ao espaço Bairro. Neste contexto, são os detentores de 

parcos recursos escolares que demonstram um maior grau de participação nas 

associações. Com efeito, 4 (30,8%) dos filiados em associações possuem o diploma 

do ensino secundário complementar, 2 (18,2%) sabem ler e escrever, mas não detêm 

um diploma escolar e 11 (13,4%) detêm o diploma do ensino básico primário. Não 

surpreendente é o facto de as mulheres apresentarem níveis de participação 

associativa marcadamente inferiores aos registados para os efectivos masculinos (6 

respondentes do sexo feminino, 5,7% contra 12 efectivos do sexo masculino, 38,7%).  

 

 

 

 

QUADRO 8.49. Filiação nas associações existentes no Bairro segundo o grau de 

escolaridade do inquirido  

 

 Grau de escolaridade 

Filiação nas 

associações 

existentes no 

Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 1 4,0 2 18,2 11 13,4 4 30,8 - - - - - - 

Não 24 96,0 9 81,8 71 86,6 9 69,2 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 
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O número de anos de residência na casa influi, ligeiramente, nos níveis de 

adesão dos inquiridos às associações de Bairro. Quanto menor o tempo de residência 

na actual habitação menores são os níveis de participação. Entre os residentes há 9 e 

menos anos, apenas 3 indivíduos (10,3%) se encontram filiados em associações, 

enquanto que, esse valor sobe para 8 inquiridos (17,8%) entre os residentes há 30 e 

mais anos. Logicamente que, o grau de inserção local associado ao tempo de 

residência na casa e no Bairro condiciona e favorece a interiorização de 

predisposições favoráveis à participação nas associações locais. 

 

GRÁFICO 8.34. Filiação nas associações existentes no Bairro segundo os anos 

de residência na casa 

nãosim

P
e

rc
en

ta
g

e
m

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Anos de residência

até 9 anos

de 10 a 19 anos

de 20 a 29 anos

de 30 a mais anos

82,6

17,4

88,6

11,4

88,2

11,8

89,7

10,3

 

Como pudemos observar anteriormente existe um desfasamento e tensão 

entre a opinião e práticas ou comportamentos. Se por um lado, os inquiridos avaliam 

como importante o papel do  associativismo no cenário do Bairro, por outro, tivemos 

oportunidade de verificar uma atitude de retraimento e de não participação no tecido 

associativo local. Esta situação não deixa de levantar alguma preocupação, pois que 

vem reforçar mais uma vez a assunção de uma atitude passiva face à apropriação de 

um território. Neste panorama, poder-se-á questionar em que medida a 

implementação de projectos de requalificação social e urbana no contexto em análise 

poderão enraizar-se e tomar “parte” do quotidiano dos habitantes em análise, 

ameaçando estratégias de planeamento de cariz ascendente em que as populações 

sejam sujeitos e não meramente objectos de decisão. 

 

O cenário anteriormente apresentado despoleta ainda um conjunto de 

reflexões importantes no que diz respeito ao dinamismo das associações existentes e 
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à consolidação de projectos que elas próprias têm para o Bairro. É importante registar 

neste sentido, a existência de pistas de intervenção mais ou menos consolidadas por 

parte das associações locais, o que denota a presença de potencialidades de 

intervenção por parte das lideranças associativas assumindo-se como «pedra de 

toque» para a implementação de uma estratégia e um programa de desenvolvimento 

comunitário. 

 

“Neste momento o que nós vamos fazer é uns concursos, uma bicicleta 
para pôr os miúdos a ler na CERPORTO o jornal, obrigá-los a ler um artigo 
sobre saúde(…) Este mês vai ser de outra forma, é sobre o tabaco e as 
doenças pulmonares, e as pessoas vão… depois temos que fazer um 
questionariozinho… para os miúdos, dos 18 aos 14, responder - os pais não 
devem fumar em casa ou não sei quê …(…)Tudo para as obrigar a ler. Eu 
apresentei uma proposta para fazermos um concurso sobre literatura, 
porque aquela zona tem uma memória.” (Associação Local 1) 

 

“O jornal? Nós queríamos que tivesse uma tiragem mensal, mas ainda não 
está a ter. E este mês falhou! Falhou, porque não é fácil fazer um jornal, 
sabe? Eu saio de casa a dizer - o que é que vamos pôr aqui? Uma notícia 
sobre o festival folclórico - Certo. Uma fotografia. Pronto, vamos pôr aqui 
mais uma notícia. Já dá para fazer 2 páginas. Mas o jornal tem 12 páginas, 
depois mais um editorial, depois mais um artigo sobre saúde e depois e o 
resto? E o resto? …para ele sair mensalmente precisava de ter uma equipa 
que pudesse trabalhar para o jornal.” (Associação Local 2) 

 

“É uma zona igual às outras, mas é uma zona com muitas carências e então 
nós, que actividades é que podemos desenvolver ali? Aqui no desporto… o 
desporto é uma coisa que pega muito nas crianças, e eu disse: eh pá! nós 
aqui temos falta de actividades - porque ali só se faz a bem dizer o futebol - 
vamos pôr atletismo, vamos fazer desenvolver atletismo, voleibol e não sei 
quê, esses desportos que as pessoas… e o basquete, pegam bem nisso.” 
(Associação Local 3) 

 

Não obstante a existência de projectos de intervenção vocacionados para o 

desenvolvimento e requalificação social do Bairro, não podemos descurar a 

centralidade das reivindicações do tecido associativo local face ao poder. Importa 

ainda referir que as associações evidenciam uma estratégia clara que vai no sentido 

de consolidar e diversificar a oferta local de actividades de índole recreativa, 

desportiva, ou mesmo, social; estando essa estratégia altamente vinculada aos apoios 

que possam ser disponibilizados por parte do poder local sob a forma de apoio 

material, apoio técnico, apoio logístico e mesmo, apoio financeiro. Parece-nos de 

importância assinalável a existência  de ideias e projectos associativos neste contexto 

residencial na medida em que as associações podem prestar um importante 
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contributo na “(re)criação de uma identidade de bairro na construção de uma imagem 

unitária do bairro para o exterior, no momento de confronto com outros bairros.”35 

 

“À nossa, por exemplo, pôr-nos aqui técnicos, oferecer-nos serviços 
técnicos. (…) E um bom subsídio anualmente. (…) Um bom subsídio 
anualmente porque se calhar, em termos de logística, nós estaríamos aqui 
para gerir um subsídio que eles quisessem dar a esta zona.” (Associação 
Local 3) 

 

“Não há recintos e a Câmara, porque a Câmara só quer investir em 
equipamentos pesados que não leva a lado nenhum. Ora eu pergunto como 
é que se pode fazer desporto sem haver treinos, por exemplo? Não 
podemos, não podemos...” (Associação Local 5) 

 

“Acho que os ringues que existem nos bairros camarários deviam ser, por 
exemplo os que há em Campanhã deviam ser abertos à freguesia de 
Campanhã, independentemente deles estarem localizados nos bairros 
camarários ou independentemente deles estarem noutro sítio qualquer.” 
(Associação Local 5) 

 

“Para o futebol e os outros? Quer dizer, para eles é uma sede, é um ringue, 
é não sei quê, a Câmara dispõe ali de dinheiro e a prova é aquilo a 
realidade é esta, o futebol movimenta votos e eles o que estão interessados 
com isso é os votos. O clube da bola, o clube de futebol movimenta votos e 
os votos é o que lhes interessa, está a perceber? Eles não enganam 
ninguém, pelo menos a mim.” (Associação Local 5) 

 

“Devia dar apoios, apoios, não digo até monetários, monetários porque eu 
tive aqui, lembro-me de ter aqui uma reunião com 2 engenheiros que vieram 
da Câmara, ou arquitectos aqui, para fazer aqui um ringue que é muito 
necessário, muito, muito necessário. (…) Não podemos, temos de ir pedir-
lhes, ou então até aqui do centro de formação, ou até nas escolas, mas 
temos de andar a escrever um ofício a pedir e tudo mais. E depois vamos 
pagar x por cada ano, isso é natural. Nós queremos um aqui para nós.” 
(Associação Local 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Graça Índias Cordeiro e António Firmino da Costa, Op. Cit, p. 59. 
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FOTOGRAFIA 8.4.  

 

 
Sede da Associação de Moradores de Pêgo Negro 

                                                                                                                                          
 



 

 

CAPÍTULO 9 

 

 

O BAIRRO, ESTIGMA E FRAGMENTO 

 

 

 

 
“Uma cidade contém muitas cidades, cada 
uma com a sua verdade própria. As cidades 
não se mostram inteiras nem uniformes e é 
trabalhoso aceder ao que se esconde por 
detrás das aparências óbvias. A viagem 
pelos circuitos explícitos desliza facilmente 
por códigos simples: aqueles que dominam. 
Mas esses não são os únicos, nem serão os 
mesmos para sempre. Face à leitura 
estandardizada da cidade (o circuito, o 
guia oficial, o trajecto turístico), há outras 
formas mais trabalhosas, mas igualmente 
verdadeiras, de se acercar a ela. São as 
aproximações a partir da ausência, a queixa 
e o desejo de mudança, que procuram o 
sentido acima ou mais além dos aparentes 
significados neutrais das coisas.” 
 
Maria-Angéls Durán, La Ciudad Compartida. 

Conocimiento, Afecto y Uso 
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9.1. Auto e hetero-imagens: o Bairro do Cerco e os 

outros bairros sociais 

 

Dentro de um primeiro eixo de análise, podemos dizer que a construção das 

representações do «nós» (população residente no Bairro) e a sedimentação da 

identidade do «nós» faz-se por comparação face aos «outros», encarando-se aqui os 

outros como os habitantes dos outros bairros camarários localizados na cidade do 

Porto. Neste contexto, intentamos aceder aos universos de representação da 

população inquirida, procurando esboçar as imagens e as representações sociais 

acerca dos habitantes dos bairros camarários, demonstrando que a condição de 

habitante de um bairro camarário se pode recobrir de diferenciações e de mecanismos 

de representações heterogéneos, evidenciando, em última análise, a necessidade de 

desmontagem de uma «doxa» tal como assegura Pierre Bourdieu: “contra esta doxa, 

segundo penso, precisamos de nos defender submetendo a análise e tentando 

compreender os mecanismos segundo os quais é produzida e imposta.”1 

FOTOGRAFIA 9.1. 

 
Entrada Norte do Bairro 

Situando-se e tomando posição acerca da expressão «as pessoas 

acomodam-se à situação do bairro camarário e não mudam de vida», 39 inquiridos 

                                                
1 Pierre Bourdieu, Contrafogos, Oeiras, Celta Editora, 1998, p. 39. 
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(29,3%) declaram que concordam em parte, 33 (24,8%) afirmam que concordam 

totalmente, 29 respondentes (21,8%) que discordam totalmente de tal expressão, 

assim como, 20 inquiridos (15,0%) que discordam parcialmente. De facto, o eixo 

representativo mais significante por parte dos inquiridos parece ser o da assunção de 

uma concordância total ou parcial perante a situação de relativo comodismo face ao 

estado das coisas assumidas por parte dos moradores dos bairros camarários. Este 

tipo de representação por parte desta população parece associar-se a uma imagem 

generalizada e exógena reprodutora dum quadro discursivo acerca dos moradores da 

habitação camarária, podendo explicar-se pelas afirmações proferidas por Patrick 

Champagne: “os dominados são os menos aptos a poder controlar a representação 

deles próprios. (…) Porque eles são culturalmente desmunidos, eles são, por outro 

lado, incapazes de se exprimirem nas formas requeridas pelos grandes media. (…) 

Eles são mais falados do que falam e mesmo que falem aos dominantes, tendem a ter 

um discurso d’emprunt, aquele que os dominantes têm a seu respeito.”2 

 

QUADRO 9.1. Representações acerca dos habitantes dos bairros camarários 

 

Opinião sobre os moradores dos Bairros 

camarários 

Concorda 

totalmente 

Discorda 

totalmente 

Concorda em 

parte 

Discorda em 

parte 

Não concorda 

/ discorda 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«As pessoas acomodam-se à situação e 

não mudam de vida» 

33 24,8 29 21,8 39 29,3 20 15,0 12 9,0 133 100,0 

«Essas pessoas são postas de lado 

pelas outras» 

27 20,1 51 38,1 34 25,4 12 9,0 10 7,5 134 100,0 

«As pessoas gostariam de mudar de 

vida mas não conseguem» 

71 53,4 4 3,0 35 26,3 9 6,8 14 10,5 133 100,0 

«As pessoas são prejudicadas pelo 

poder» 

58 43,6 20 15,0 23 17,3 6 4,5 26 19,5 133 100,0 

«As pessoas deviam ser tratadas de 

forma preferencial» 

66 49,6 28 21,1 20 15,0 10 7,5 9 6,8 133 100,0 

«As pessoas são manobradas pela 

Câmara» 

38 28,8 41 31,1 20 15,2 7 5,3 26 19,7 132 100,0 

 

Na sequência da análise anterior, e perante o cruzamento dos resultados com 

a condição geracional da população em análise, podemos dizer que 4 indivíduos 

(40,0%) que se localizam na faixa etária dos 18 aos 29 anos discordam totalmente do 

facto de que as pessoas que residem nos bairros Camarários se acomodam à 

situação e não mudam de vida, enquanto que 3 inquiridos (30,0%) concordam 

parcialmente. Por seu turno, 9 inquiridos (37,5%) que pertencem ao grupo etário dos 

30 aos 39 anos assinalam que concordam totalmente, em contrapartida, 7 (29,2%) 

demonstram uma concordância parcial. Esta tendência de resposta é também 

maioritária entre os inquiridos com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos (9 

                                                
2 Patrick Champagne, “La vision mediatique”, in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde, Paris, Seuil, 
1993, pp. 61-62.  
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inquiridos, 50,0%). Entre os inquiridos que se inserem no grupo de idades entre os 50 

e os 59 anos, 6 (26,1%) distribuem-se, respectivamente, pelas seguintes posições: 

total discordância, concordância parcial e discordância parcial. Quanto aos indivíduos 

com idades compreendidas entre os 60 e os 69 anos, a tendência de resposta 

dominante orienta-se no sentido da concordância total, mais concretamente, 10 

indivíduos (29,4%). No conjunto dos que possuem entre 70 e 79 anos, 6 indivíduos 

(27,3%) assinalam, respectivamente, que concordam totalmente, que concordam em 

parte e discordam em parte. Uma posição de maior discordância face ao 

«comodismo» dos habitantes das construções camarárias, parece pois, enquadrar-se 

mais frequentemente nos indivíduos mais jovens demonstrando talvez, entre estes, 

um posicionamento de maior rejeição face às atribuições impostas pela sociedade 

dominante. 

 

QUADRO 9.2. Grau de concordância face à expressão «As pessoas acomodam-

se à situação e não mudam de vida» segundo o grupo etário do inquirido 

 
 Grupos etários 

«As pessoas acomodam-se à 

situação e não mudam de 

vida» 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente - - 9 37,5 2 11,1 4 17,4 10 29,4 6 27,3 2 100,0 

Discorda totalmente 4 40,0 5 20,8 3 16,7 6 26,1 7 20,6 4 18,2 - - 

Concorda em parte 3 30,0 7 29,2 9 50,0 6 26,1 8 23,5 6 27,3 - - 

Discorda em parte 2 20,0 1 4,2 1 5,6 4 11,8 6 27,3 - - - - 

Não concorda/nem discorda 1 10,0 2 8,3 3 16,7 1 4,3 5 14,7 - - - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 34 100,0 22 100,0 2 100,0 

 

Considerando o lugar de classe do grupo doméstico do inquirido, as fracções 

de classe mais representativas em termos numéricos, posicionam-se de forma 

concordante com o facto de os residentes dos bairros camarários se acomodarem à 

situação e não mudarem de vida. De realçar que, entre os pertencentes à pequena 

burguesia de execução, 5 (33,3%) concordam totalmente e 4 (26,7%) concordam em 

parte. Em contrapartida, 23 (32,9%) inquiridos localizados no operariado industrial 

declaram concordar em parte e 19 (27,1%) concordam totalmente.  
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QUADRO 9.3. Grau de concordância face à expressão «As pessoas acomodam-

se à situação e não mudam de vida» segundo o lugar de classe do grupo 

doméstico do inquirido 

 
 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

«As pessoas 

acomodam-se à 

situação e não 

mudam de vida» 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda 

totalmente 

- - 1 100,0 2 66,7 5 33,3 - - 2 15,4 19 27,1 - - 1 12,5 - - 

Discorda 

totalmente 

- - - - - - 3 20,0 1 14,3 3 23,1 14 20,0 3 37,5 3 37,5 - - 

Concorda em parte - - - - 1 33,3 4 26,7 2 28,6 5 38,5 23 32,9 1 12,5 2 25,0 - - 

Discorda em parte 1 100,0 - - - - 2 13,3 3 42,9 2 15,4 6 8,6 3 37,5 2 25,0 1 100,0 

Não concorda/nem 

discorda 

- - - - - - 1 6,7 1 14,3 1 7,7 8 11,4 1 12,5 - - - - 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 13 100,0 70 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Cruzando esta mesma questão com o tempo de residência no Bairro, 

observa-se que 8 inquiridos (27,6%) que vivem no Bairro há 9 ou menos anos 

revelam, respectivamente, que discordam totalmente e que concordam em parte. Em 

oposição, aqueles que residem no Bairro há 10 - 19 anos enquadram-se numa 

tendência de resposta no sentido da concordância total, 8 inquiridos (47,1%). No 

conjunto dos residentes no Bairro num intervalo de 20-29 anos, o sentido de resposta 

preponderante centra-se na concordância parcial, registando-se, 19 respostas 

(44,2%). Entre os que residem há 30 e mais anos, não se denota uma uniformidade 

de posicionamento, com efeito, 12 inquiridos (27,3%) discordam parcialmente, 10 

inquiridos (22,7%) assinalam respectivamente que discordam totalmente e que 

concordam em parte. Em síntese, podemos dizer que os inquiridos que manifestam 

maiores níveis de concordância face à expressão em análise, são os que residem no 

Bairro num período que medeia os 10 e os 29 anos. 

 

QUADRO 9.4. Grau de concordância face à expressão «As pessoas acomodam-

se à situação e não mudam de vida» segundo os anos de residência na casa 

 
 Anos de residência na casa 

«As pessoas acomodam-se à 

situação e não mudam de vida» 

Até 9 anos De 10 a 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Concorda totalmente 7 24,1 8 47,1 9 20,9 9 20,5 

Discorda totalmente 8 27,6 3 17,6 8 18,6 10 22,7 

Concorda em parte 8 27,6 2 11,8 19 44,2 10 22,7 

Discorda em parte 2 6,9 1 5,9 5 11,6 12 27,3 

Não concorda/nem discorda 4 13,8 3 17,6 2 4,7 3 6,8 

Total 29 100,0 17 100,0 43 100,0 44 100,0 

 

Ainda no quadro da análise das representações acerca dos posicionamentos 

e estratégias de acção dos moradores dos bairros camarários, quando interrogados 

sobre a expressão «essas pessoas são postas de lado pelas outras», os inquiridos 

dividem-se entre os que discordam frontalmente desse juízo de valor (51 inquiridos, 
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38,1%), os que concordam parcialmente (34 inquiridos, 25,4%) e os que assumem 

concordar de forma peremptória (27 inquiridos, 20,1%). Assim, existe uma parte 

significativa de moradores que não admite que a sociedade em geral os marginalize e 

exclua pelo simples facto de residiram em Bairros camarários, contudo, um conjunto 

não despiciendo de indivíduos assumem a hetero-marginalização de que são objecto. 

Não deixa de ser interessante verificar nestes moradores o surgimento de uma 

postura que se consubstancia numa certa resistência à hetero-estigmatização. 

 

Uma vez mais, a posição no ciclo de vida parece condicionar o grau de 

concordância manifesto pelos inquiridos face à expressão em análise. Os indivíduos 

com idades entre os 18 e os 49 anos demonstram maiores resistências na assunção 

de uma atitude de auto-exclusão, na medida em que na sua grande parte discordam 

em absoluto de que a residência num bairro camarário seja um factor gerador de 

processos de hetero-exclusão e de segregação social. Relativamente aos indivíduos 

que se inserem nos grupos de idades dos 50-59, dos 70-79 e 80 ou mais anos, 

revelam uma maior concordância, assumindo uma postura de maior auto-identificação 

com a ideia de que as pessoas residentes nos bairros camarários são postas de parte 

pelas outras pessoas da sociedade. 

 

QUADRO  9.5. Grau de concordância face à expressão «Essas pessoas são 

postas de lado pelas outras» segundo o grupo etário do inquirido 

 
 Grupos etários 

«Essas pessoas são postas 

de parte pelas outras» 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 1 10,0 3 12,5 4 22,2 6 26,1 9 25,7 3 13,6 1 50,0 

Discorda totalmente 5 50,0 12 50,0 10 55,6 4 17,4 13 37,1 7 31,8 - - 

Concorda em parte 3 30,0 4 16,7 1 5,6 8 34,8 8 22,8 9 40,9 1 50,0 

Discorda em parte 1 10,0 3 12,5 1 5,6 5 21,7 2 5,7 - - - - 

Não concorda/nem discorda - - 2 8,3 2 11,1 - - 3 8,6 3 13,6 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 22 100,0 2 100,0 

 

As distribuições estatísticas evidenciam a variável «nível de instrução» 

enquanto balizadora das opiniões dos sujeitos perante a expressão já mencionada. 

Relativamente aos inquiridos que não sabem ler nem escrever, 8 (33,3%) concordam 

parcialmente com a afirmação, «os moradores dos Bairros camarários são postos de 

lado pelas outras pessoas», 6 (25,0%) concordam totalmente, 4 (36,4%) dos que 

sabem ler e escrever revelam também concordância parcial, enquanto que 3 (27,3%) 

discordam totalmente. Por seu turno, entre os detentores do ensino básico primário, 

36 efectivos (44,4%) declaram que discordam totalmente de que «as pessoas que 

residem nos Bairros camarários são postas de lado pelos outros», enquanto que, 18 
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inquiridos (22,2%) com o mesmo grau de  ensino, concordam totalmente. Quanto aos 

inquiridos que detêm um diploma do ensino secundário unificado, 5 (38,5%) 

concordam parcialmente, enquanto que 4 (30,8%) discordam totalmente. Esta 

tendência de resposta é também maioritária entre aqueles que possuem o ensino 

secundário complementar, 2 (66,7%). Podemos aferir que a detenção de credenciais 

escolares se assume como uma espécie de variável crítica configurando respostas em 

torno de uma maior discordância.  

 

QUADRO 9.6. Grau de concordância face à expressão «Essas pessoas são 

postas de lado pelas outras» segundo o grau de escolaridade do inquirido 

 
 Grau de escolaridade 

«Essas pessoas são 

postas de parte pelas 

outras» 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico 
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 6 25,0 2 18,2 18 22,2 1 7,7 - - - - - - 

Discorda totalmente 4 16,7 3 27,3 36 44,4 4 30,8 2 66,7 1 100,0 1 100,0 

Concorda em parte 8 33,3 4 36,4 17 21,0 5 38,5 - - - - - - 

Discorda em parte 1 4,2 2 18,2 6 7,4 2 15,4 1 33,3 - - - - 

Não concorda/nem 

discorda 

5 20,8 - - 4 4,9 1 7,7 - - - - - - 

Total 24 100,0 11 100,0 81 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Cruzando o grau de concordância dos inquiridos face à expressão «essas 

pessoas são postas de lado pelas outras» com a posição social do grupo doméstico 

do inquirido, observa-se que, exceptuando os inquiridos localizados na burguesia 

profissional (1 indivíduo, 100,0% concorda parcialmente), na pequena burguesia 

independente e proprietária (5 indivíduos, 38,5% concordam parcialmente) e na 

pequena burguesia proprietária assalariada (3 indivíduos, 37,5% concordam 

parcialmente), em todos os outros, a resposta dominante focaliza-se na posição da 

discordância total. Nesta tendência de resposta, enquadram-se 7 inquiridos (46,7%) 

da pequena burguesia de execução, 3 inquiridos (42,9%) da pequena burguesia de 

execução pluriactiva, 3 inquiridos (100,0%) da pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio, 27 inquiridos (38,6%) do operariado industrial e 4 

inquiridos (50,0) do operariado parcial.  
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QUADRO 9.7. Grau de concordância face à expressão «Essas pessoas são 

postas de lado pelas outras» segundo o lugar de classe do grupo doméstico do 

inquirido 

 
 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

«Essas pessoas 

são postas de 

parte pelas 

outras» 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda 

totalmente 

- - - - - - 3 20,0 1 14,3 2 15,4 16 22,9 2 25,0 1 12,5 - - 

Discorda 

totalmente 

- - 1 100,0 3 100,0 7 46,7 3 42,9 3 23,1 27 38,6 1 12,5 4 50,0 - - 

Concorda em parte 1 100,0 - - - - 3 20,0 1 14,3 5 38,5 16 22,9 3 37,5 2 25,0 - - 

Discorda em parte - - - - - - - - 1 14,3 2 15,4 6 8,6 2 25,0 1 12,5 - - 

Não concorda/nem 

discorda 

- - - - - - 2 13,3 1 14,3 1 7,7 5 7,1 - - - - 1 100,0 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 13 100,0 70 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Ainda dentro do mesmo registo analítico, a maioria da população inquirida 

concorda que os «moradores de bairros camarários têm grandes dificuldades em 

alterar o seu percurso de vida», não acreditando nas capacidades de ascensão social. 

De facto, 71 pessoas (53,4%) concordam totalmente com a expressão «as pessoas 

gostariam de mudar de vida mas não conseguem», também 35 inquiridos (26,3%) 

concordam em parte com a afirmação, dando consistência à tendência de resposta 

maioritária. Exceptuando, 14 indivíduos (10,5%) que se declaram indiferentes face à 

expressão, a discordância é claramente minoritária, uma vez que somente 9 inquiridos 

(6,8%) discordam em parte e 4 pessoas (3,0%) discordam totalmente. Estamos 

perante uma atitude que reflecte uma espécie de fatalidade («profecia que se auto-

cumpre») em termos de percurso de vida por parte dos habitantes com residências de 

propriedade camarária, intensificando-se nestes espaços um conjunto de estratégias 

de auto-exclusão perpetuadoras obviamente de uma vivência que tem como 

referência um princípio a que Bourdieu chama de “«escolha do necessário» (isto não é 

para nós).”3 

                                                
3 Pierre Bourdieu, La Distinción. Criterio y Bases Sociales del Gusto, Madrid, Taurus, 1998, p. 386. 
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FOTOGRAFIA 9.2. 

 

 
Rua limítrofe entre o Bairro e as Cooperativas de habitação 

 

Procedendo ainda ao cruzamento da opinião dos inquiridos acerca da variável 

em discussão com a pertença etária da população em análise, podemos considerar 

que o posicionamento dos inquiridos segue a tendência de resposta maioritária já 

anteriormente referenciada. Todavia, existem alguns posicionamentos que merecem 

uma atenção mais particularizada. Assim, por parte dos inquiridos que declaram 

concordar totalmente com a expressão em análise, os grupos etários que manifestam 

uma maior adesão a esta tendência situam-se nas faixas etárias entre os 30 e os 39 

anos (16 inquiridos, 66,7%) e os que possuem de 80 ou mais anos (2 inquiridos, 

100,0%). Também perante os inquiridos que declaram discordar totalmente do 

conteúdo da expressão, só registamos ocorrências dentro das faixas etárias que se 

situam entre os 30 e os 39 anos (1 inquirido, 4,2%), entre os 40 e os 49 anos (1 

inquirido, 5,6%) e entre os 60 e os 69 anos (2 inquiridos, 5,9%). Será também 

interessante aferir que é entre o grupo etário dos 70 aos 79 anos (5 inquiridos, 22,7%) 

que encontramos uma maior representação de opiniões balizadas dentro do epíteto, 

«não concorda, nem discorda». 
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QUADRO 9.8. Grau de concordância face à expressão «As pessoas gostariam de 

mudar de vida mas não conseguem» segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

«As pessoas gostariam de 

mudar de vida mas não 

conseguem« 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 4 40,0 16 66,7 7 38,9 13 56,5 18 52,9 11 50,0 2 100,0 

Discorda totalmente - - 1 4,2 1 5,6 - - 2 5,9 - - - - 

Concorda em parte 4 40,0 6 25,0 7 38,9 7 30,4 7 20,6 4 18,2 - - 

Discorda em parte 1 10,0 - - - - 2 8,7 4 11,8 2 9,1 - - 

Não concorda/nem discorda 1 10,0 1 4,2 3 16,7 1 4,3 3 8,8 5 22,7 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 34 100,0 22 100,0 2 100,0 

 

No que se refere às representações construídas pelos sujeitos a propósito 

das relações entre os moradores dos bairros camarários e o “poder” (em sentido lato), 

podemos dizer que uma parte significativa da população, 58 inquiridos (43,6%), 

declaram que concordam totalmente com a expressão «as pessoas são prejudicadas 

pelo poder», seguindo-se um conjunto de 23 indivíduos (17,3%) que orientam o 

sentido de resposta para a concordância parcial. Apenas 20 pessoas (15,0%) 

discordam totalmente de tal perspectiva e 6 (4,5%) discordam parcialmente. Um dado 

pertinente do ponto de vista analítico parece residir no facto de esta expressão 

agregar o maior número de respostas marcadas pela indecisão, consubstanciadas 

pela categorização de que não concordam, nem discordam; neste âmbito, 

encontramos 26 pessoas (19,5%). Neste caso estamos perante um universo de 

representações maioritariamente mercado pela culpabilização do poder, não sendo 

também de descurar neste contexto a existência ainda que resignada de uma crítica 

persistente face aos dominantes e às suas imposições. 

 

As manifestações de concordância total face à expressão «as pessoas 

moradoras em bairros camarários são prejudicadas pelo poder» é alvo de uma maior 

adesão por parte dos inquiridos cujas idades se situam entre os 18-29 anos (6 

respondentes, 60,0%), entre os 50-59 anos (12 inquiridos, 52,2%) e com 80 ou mais 

anos (1 sujeito, 50,0%). As orientações em relação à discordância total assumem uma 

maior frequência no grupo etário dos 70-79 anos (7 respondentes, 31,8%), enquanto 

que a concordância parcial, manifesta-se com mais preponderância nos grupos 

etários situados entre os 18-29 anos (3 inquiridos, 30,0%), 30 e 39 anos (6 inquiridos, 

25,0%) e 70-79 anos (5 inquiridos, 22,7%).  
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QUADRO 9.9. Grau de concordância face à expressão «As pessoas são 

prejudicadas pelo poder» segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

«As pessoas são 

prejudicadas pelo poder» 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 6 60,0 11 45,8 9 50,0 12 52,2 11 32,4 8 36,4 1 50,0 

Discorda totalmente - - 4 16,7 3 16,7 2 8,7 4 11,8 7 31,8 - - 

Concorda em parte 3 30,0 6 25,0 1 5,6 2 8,7 6 17,6 5 22,7 - - 

Discorda em parte 1 100,0 - - 1 5,6 3 13,0 1 2,9 - - - - 

Não concorda/nem discorda - - 3 12,5 4 22,2 4 17,4 12 35,3 2 9,1 1 50,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 34 100,0 22 100,0 2 100,0 

 

A distribuição da população pelos diferentes níveis de instrução também 

condiciona as representações dos sujeitos acerca do facto das «pessoas serem 

prejudicadas pelo poder». Desta forma, os sujeitos que possuem um diploma de 

ensino secundário unificado (8 inquiridos, 61,5%) são os que manifestam maiores 

valores percentuados face à concordância total. Os maiores níveis de indefinição de 

opinião face a esta expressão são alcançados pelos indivíduos que não sabem ler, 

nem escrever (6 pessoas, 25,0%) e pelos indivíduos que dispõem de um diploma 

correspondente ao ensino básico primário (17 inquiridos, 21,3%), denotando-se neste 

grupos uma inconsistência representativa articulada eventualmente com a assunção 

de que a desaposseção de credenciais escolares não lhes permite um juízo de valor 

seguro. 

 

QUADRO 9.10. Grau de concordância face à expressão «As pessoas são 

prejudicadas pelo poder» segundo o grau de escolaridade do inquirido 

 

 Grau de escolaridade 

«As pessoas são 

prejudicadas pelo 

poder» 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico 
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 8 33,3 5 45,5 36 45,0 8 61,5 1 33,3 - - - - 

Discorda totalmente 6 25,0 2 18,2 11 13,8 - - - - 1 100,0 - - 

Concorda em parte 4 16,7 2 18,2 13 16,3 2 15,4 1 33,3 - - 1 100,0 

Discorda em parte - - 1 9,1 3 3,8 1 7,7 1 33,3 - - - - 

Não concorda/nem 

discorda 

6 25,0 1 9,1 17 21,3 2 15,4 - - - - - - 

Total 24 100,0 11 100,0 80 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Interrelacionando a opinião dos inquiridos sobre o facto de «estas pessoas 

serem prejudicadas pelo poder» com a posição do grupo doméstico do inquirido 

dentro da estrutura social, constata-se que as representações mais significativas em 

torno de uma concordância parcial se situam nas fracções de classe ligadas à 
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pequena burguesia de execução pluriactiva (2 inquiridos, 28,6%) e ao operariado 

industrial (14 inquiridos, 20,0%). As posições que manifestam discordância parcial são 

partilhadas de forma mais intensa pela pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio (1 inquirido, 33,3%) e pela pequena burguesia de 

execução pluriactiva (2 indivíduos, 28,6%). As fracções de classe ligadas ao 

operariado industrial (15 inquiridos, 21,4%), à pequena burguesia técnica e de 

enquadramento intermédio (1 inquirido, 33,3%) e à pequena burguesia independente 

e proprietária (5 inquiridos, 38,5%) são as que mais frequentemente adoptam uma 

postura de indefinição face à expressão em causa, manifestando uma opinião 

centralizada no eixo, «não concorda/nem discorda». 

 

QUADRO 9.11. Grau de concordância face à expressão «As pessoas são 

prejudicadas pelo poder» segundo o lugar de classe do grupo doméstico do 

inquirido 

 

 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

« As pessoas são 

prejudicadas pelo 

poder» 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 1 100,0 - - 1 33,3 9 60,0 2 28,6 5 38,5 27 38,6 7 87,5 5 62,5 - - 

Discorda totalmente - - 1 100,0 - - 3 20,0 - - 2 15,4 12 17,1 - - - - 1 100,0 

Concorda em parte - - - - - - 2 13,3 2 28,6 1 7,7 14 20,0 1 12,5 1 12,5 - - 

Discorda em parte - - - - 1 33,3 - - 2 28,6 - - 2 2,9 - - 1 12,5 - - 

Não concorda/nem 

discorda 

- - - - 1 33,3 1 6,7 1 14,3 5 38,5 15 21,4 - - 1 12,5 - - 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 13 100,0 70 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Quase metade da população (66 inquiridos, 49,6%) assume uma postura de 

concordância total perante a expressão de que «as pessoas que residem nos Bairros 

camarários deviam ser tratadas de forma preferencial», dotando os moradores destes 

Bairros de uma espécie de estatuto de preferência face aos demais. Também 20 

pessoas (15,0%) se posicionam em concordância relativa face a tal expressão. 

Contudo, saliente-se que 28 inquiridos (21,1%) discordam totalmente desta postura e 

10 (7,5%) discordam parcialmente da mesma.  

 

Desta forma, acentua-se uma certa lógica de inferiorização e de 

subalternização dos residentes que parecem, assim, assumir a “etiqueta”4 de 

«relegados» e de «assistidos». Por outras palavras, os inquiridos mostram que 

interiorizaram um sentimento de dependência, de incapacidade de resolução dos seus 

                                                
4 Cf. Howard S. Becker, Outsiders: Études de la Sociologie de la Déviance, Paris, Éditions A. M. Métailié, 
1985. 
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próprios problemas e de abandono por parte do poder. Dentro da tipologia de 

assistidos apresentada por Serge Paugam5, estamos perante o que este autor 

designa por assistência reivindicada na medida em que se patenteia uma 

racionalidade vincada em prol da reivindicação do direito aos benefícios de subsídios 

e de outras compensações sociais, assim como, o alojamento, a escola, a segurança, 

etc., face ao poder e mesmo face aos técnicos locais ligados à assistência social.6 

 

Prosseguindo com a nossa análise, poderemos dizer que a posse de 

determinadas credenciais escolares condiciona os posicionamentos dos sujeitos face 

à expressão em análise. Os posicionamentos que se orientam no sentido da 

concordância total têm mais expressividade no conjunto dos inquiridos que declaram 

não saber ler, nem escrever (14 respostas, 60,9%), nos inquiridos que sabem ler e 

escrever sem ter frequentado a escola (4 inquiridos, 36,4%), nos portadores de um 

diploma de ensino correspondente ao ensino básico primário (39 inquiridos, 48,1%) e 

nos detentores do chamado ensino secundário unificado (8 inquiridos, 61,5%). Assim, 

um posicionamento ligeiramente mais arreigado a uma crítica face ao poder parece 

relacionar-se com a posse de mais baixas qualificações escolares, à excepção do que 

acontece com os portadores do ensino secundário complementar. 

                                                                                                                                          
 

5 Recorremos à tipologia e à terminologia do autor, pese embora, a necessária readaptação face ao 
contexto em análise. Cf. Serge Paugam, La Desqualification Sociale. Essai sur la Nouvelle Pauvreté, 
Paris, PUF, 1991, pp. 107-115. 
6 No decorrer do trabalho de campo, foi mesmo formulado um discurso, por parte de alguns actores 
sociais moradores, no sentido de questionar a eficácia dos serviços sociais, na medida em que lhes 
atribuem obrigação na resolução dos seus actuais problemas. Nessa mesma linha, tentaram, ainda que 
com insucesso, efectuar a sua colaboração esta pesquisa nessa mesma linha de acção. 
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QUADRO 9.12. Grau de concordância face à expressão «As pessoas deviam ser 

tratadas de forma preferencial» segundo o grau de escolaridade do inquirido 

 

 Grau de escolaridade 

«As pessoas deviam 

ser tratadas de forma 

preferencial» 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico 
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 14 60,9 4 36,4 39 48,1 8 61,5 1 33,3 - - - - 

Discorda totalmente 3 13,0 1 9,1 20 24,7 2 15,4 - - 1 100,0 1 100,0 

Concorda em parte 4 17,4 3 27,3 10 12,3 2 15,4 1 33,3 - - - - 

Discorda em parte 2 8,7 1 9,1 6 7,4 1 7,7 - - - - - - 

Não concorda/nem 

discorda 

- - 2 18,2 6 7,4 - - 1 33,3 - - - - 

Total 23 100,0 11 100,0 81 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Quando levados a posicionar-se acerca da expressão «as pessoas são 

manobradas pela Câmara», 41 inquiridos (31,1%) discordam totalmente com o 

conteúdo dessa expressão, em oposição a 38 pessoas (28,8%) que declaram 

concordar totalmente com a expressão. Portanto, assistimos, neste caso, a uma certa 

dualização de posicionamento, tanto mais visível se considerarmos o número 

significativo de indivíduos que optam por não se posicionar face à expressão em 

análise, 26 inquiridos (19,7%). Esta ambivalência ao nível das opiniões justifica-se, de 

certa forma, devido à proximidade relacional e simbólica com a autarquia que 

corporiza o papel de «senhorio» que detém também um papel ambivalente e por outro 

lado, pelo facto de existir a tal assistência reivindicada referida anteriormente, o que 

configura percepções sociais que se moldam em torno da ideia de que a autarquia é 

ou deveria ser manobrada. 

 

Entrecruzando os dados com as pertenças etárias dos inquiridos, podemos 

apreciar que as classes de idades que polarizam de forma mais acentuada as suas 

opiniões se congregam nas idades entre os 18 e os 29 anos e entre os 60 e os 69 

anos, na medida em que, no primeiro grupo, 6 inquiridos (60,0%) afirmam concordar 

totalmente com o facto de as pessoas serem manobradas pela Câmara e 3 inquiridos 

(30,0%) discordam totalmente desse facto, e no segundo grupo considerado, 14 

inquiridos (42,4%) assumem uma postura de concordância total e 9 inquiridos (27,3%) 

uma posição de discordância total.  
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QUADRO 9.13. Grau de concordância face à expressão «As pessoas são 

manobradas pela Câmara» segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

«As pessoas são manobradas 

pela Câmara» 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Concorda totalmente 6 60,0 4 16,7 4 22,2 4 17,4 14 42,4 6 27,3 - - 

Discorda totalmente 3 30,0 10 41,7 7 38,9 4 17,4 9 27,3 8 36,4 - - 

Concorda em parte - - 7 29,2 3 16,7 6 26,1 3 9,1 1 4,5 - - 

Discorda em parte 1 10,0 1 4,2 - - 3 13,0 2 6,1 - - - - 

Não concorda/nem discorda - - 2 8,3 4 22,2 6 26,1 5 15,2 7 31,8 2 100,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 34 100,0 22 100,0 2 100,0 

 

Em termos conclusivos, dentro deste primeiro vector analítico de abordagem 

acerca das representações feitas pela população inquirida sobre os moradores dos 

bairros camarários, no confronto do «nós» e dos «outros», prefigurou-se o esboço de 

duas estratégias representativas.7 A primeira, que apelidamos de conformista, está 

relacionada com uma atitude de resignação e até de impotência dos habitantes do 

Bairro ao assumirem que os moradores dos bairros camarários experienciam e 

vivenciam mais dificuldades do que os «outros», devendo por isso ser alvo de uma 

intervenção preferencial. Esta estratégia é também moldada por contornos de 

dependência, fazendo com que os actores sociais esperem protecção e ajuda por 

parte dos serviços sociais em geral e dos autárquicos em particular. Trata-se de uma 

situação marcada pela ausência de um projecto definido, fazendo com que se gerem 

comportamentos de apatia, demissão e resignação. Trata-se de um modo de vida 

equivalente ao descrito por F. Dubet e D. Lapeyronnie relativamente a algumas 

«cités» francesas: “Os fracassos pessoais e a desvalorização de si conduzem os 

actores a protegerem-se de todas as provas, a permanecer fechados num «nicho», a 

não deixar o bairro, o vão de escada ou o clube do bairro...”8. 

 

A segunda estratégia, denominada de reivindicativa, congrega um conjunto 

de representações orientadas para a assunção de uma atitude que, ainda que de 

dependência face ao poder, não deixa de manifestar alguma autonomia nas relações 

que estabelece com os centros de decisão, na medida em que estes indivíduos 

                                                
7 Esta análise baseou-se nos contributos de Serge Paugam, Op. Cit. e de António Firmino da Costa e 
Manuel João Ribeiro, “Construção social de um objecto de reabilitação. Notas sobre o caso de Alfama”, 
in Sociedade e Território, n.º10/11, 1989, pp. 85-95. 
8 François Dubet e Didier Lapeyronnie, Les Quartiers d’Exil, Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 125. 
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negoceiam de forma permanente o seu estatuto e utilizam de forma pragmática, numa 

perspectiva de manipulação simbólica, os serviços, os apoios e os técnicos locais.  

 

Nesta estratégia, inscrevem-se posicionamentos que reflectem a recusa de 

que os moradores dos bairros camarários sejam manobrados pela Câmara e que 

sejam prejudicados pelo poder, rejeitando ainda, a ideia de que esses habitantes 

sejam postos de parte pela sociedade em geral, e revelando paralelamente uma 

opinião crítica face às dinâmicas de vida assumidas pelos residentes no edificado 

camarário. 

 

Num segundo eixo de abordagem, optou-se por descentrar a análise dos 

habitantes em si para o espaço-Bairro. Interessou-nos identificar as representações 

que os habitantes do Bairro do Cerco do Porto partilham face ao «ambiente social» do 

seu Bairro em comparação com o dos outros bairros camarários de Campanhã. Parte-

se aqui do pressuposto que a representação social é uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e partilhada, tendo uma finalidade prática com o objectivo de 

se construir uma realidade comum a um conjunto social. Com efeito, representar 

corresponde a um acto de pensamento através do qual um sujeito se relaciona com 

um objecto por via de processos cognitivos, estando em estreita conexão com a 

pertença social do indivíduo.9  

 

Ao confrontarmos os habitantes com a imagem pública do seu próprio Bairro 

face aos outros bairros de habitação social do Vale de Campanhã e da freguesia de 

Campanhã, podemos considerar que as representações dos habitantes reflectem 

gradações diversas, consoante o «ambiente social» e «construído» referente a cada 

bairro em particular.10 Num pólo positivo, o Bairro do Falcão é classificado como 

tendo um «ambiente social» «muito bom» e «bom», seguido pelo Bairro de S. Roque 

da Lameira e pelo Bairro de Contumil, classificados entre o «bom» e o «razoável». 

Num outro pólo, constituído por apreciações negativas, situam-se o Bairro do Cerco 

do Porto com um «ambiente social» medíocre, o Bairro do Lagarteiro oscilando ente o 

                                                
9 Denise Jodelet, “Représentations sociales: un domaine en expansion”, in Denise Jodelet (dir.), Les 
Représentations Sociales, Paris, PUF, 1994, pp. 31-61. 
10 Convém salientar que estamos perante uma variável ordinal que pode ser interpretada como uma 
variável numérica, uma vez que se atribuiu uma classificação categorial aos diferentes Bairros em 
análise, isto é, atribuiu-se uma ordem de classificação ao ambiente social do seu Bairro e de outros 
existentes na freguesia de inserção do Bairro, cujos scores variam entre o 1 (muito bom) e o 6 (muito 
mau). 
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«medíocre» e o «mau» e por fim, o Bairro S. João de Deus, assumindo as 

categorizações de «mau» e de «muito mau». Não deixa de ser significativo observar 

que na hierarquização dos espaços, os próprios residentes assumem sentimentos de 

auto-marginalização, embora o seu próprio Bairro não se situe na posição mais 

desfavorável no contexto de freguesia de residência.  

 

QUADRO 9.14. Hierarquização do «ambiente social» dos bairros sociais da 

freguesia de Campanhã 

 

Hierarquização dos Bairros sociais em termos de 

«ambiente social» 

Médias das avaliações 

Bairro do Falcão 1,5 

Bairro S. Roque da Lameira 2,5 

Bairro de Contumil 2,6 

Bairro do Cerco do Porto 4,1 

Bairro do Lagarteiro 4,8 

Bairro S. João de Deus 5,2 

 

Vários factores podem justificar articuladamente esta situação. É comum 

entre os inquiridos e entre os entrevistados o accionamento de estratégias de defesa 

quando se lhes pede para comparar o «ambiente social» do seu Bairro com o dos 

«outros». Tendencialmente, não valorizam directamente o seu Bairro, desvalorizando 

e denegrindo a imagem dos outros bairros, estando subjacente a esta postura uma 

espécie de mecanismo compensatório. Repare-se que a construção de identidades 

sociais faz-se por comparação com os outros, por confronto e por oposição; 

parafraseando J. Madureira Pinto, “a construção de identidades alimenta-se sempre 

de alteridades (reais ou de referência)11.” De referir que a identidade pode ser 

entendida como um lugar de confluência entre o individual e o social e entre o 

objectivo e o subjectivo12. 

 

Não deixa de ser importante registar que os entrevistados não fazem alusão 

directa ao seu próprio Bairro, optando por sobrevalorizar os aspectos negativos 

constituintes da imagem publicamente veiculada sobre o Bairro de S. João de Deus e 

                                                
11 José Madureira Pinto, “Considerações sobre a produção social de identidade”, in Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n.º 32, 1991, p. 219.  
12 Ainda a este respeito, assinale-se também o ponto de vista de José Azevedo, “Perspectivas 
psicossociais no estudo da identidade”, in Sociologia - Revista da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, I Série, Vol. II, pp. 111-119. 
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mostrando, de facto, que a formação de identidades depende da partilha de sinais 

acerca de uma dada realidade, sendo esses encarados como determinantes para o 

desenho de comunidades de partilha13. Na composição dessa imagem o contributo 

dos media é crucial na medida em que opera um verdadeiro trabalho de construção e 

de fabricação de uma representação social que com frequência está distante da 

realidade, tomando um carácter indesmentível e irrefutável, mesmo que surjam 

rectificações ou desmentidos14. Evidenciam essencialmente uma imagem depreciativa 

acerca da coabitação inter-étnica que caracteriza este último bairro. Enfatizam de 

sobremaneira um conjunto de atributos de carácter negativo geralmente associados 

ao grupo étnico cigano, denotando-se aqui o desenho de um preconceito e, 

simultaneamente, uma imagem estereotipada desse grupo, o que reflecte um 

desconhecimento e uma distância social, cultural e simbólica.  

 

“Se calhar (o Bairro S. João de Deus) é, pelo menos aparentemente, o pior. 
Eu conheço o Bairro, já fui lá, conheço pessoas de lá (…) Eu penso que o S. 
João de Deus está pior por causa por exemplo os ciganos, se calhar a 
Câmara foi um bocado culpada por mandar para lá todos os ciganos, se 
calhar era melhor ter posto um no meu bloco, outro noutro bloco, porque 
eles iam se adaptar mais se estivessem em blocos diferentes, já sei que isto 
é complicado porque eles vivem juntos, em família. Mas também puseram-
nos todos ali no mesmo sítio, se calhar não foi a melhor política. Realmente 
penso que o S. João de Deus é mais complicado do que o Cerco.” (Morador 
1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 
“O pior é o S. João de Deus, isso sem sombra de dúvida, os ciganos, ali é 
que é mesmo uma selva ali, basta dizer que é ciganos que lá moram! Olhe 
eu a seguir acho que está este, em pé de igualdade com o do Lagarteiro. 
Isso depois são vários, por exemplo o bairro do Falcão é um bairro 
sossegado(…). É, para mim é a única diferença que há entre este e o S. 
João de Deus, é que lá é só à base de ciganos e aqui não, mas têm 
comportamentos piores que alguns ciganos.(…) Não, quer dizer eu acho 
que lá o ambiente é mais pesado. (…) O cigano é bicho do mato, são 
indivíduos que você pede-lhe um bilhete de identidade não tem bilhete de 
identidade, não tem certidão de nascimento, nem nada então o que é isso? 
São bichos do mato. São indivíduos que lhe dão uma facada e você chama 
a polícia, a polícia prende o gajo pede-lhe identificação, “olhe chame o 
fulano tal”, não tem bilhete de identidade, não tem nada e você ficou com 
uma facada, se o polícia lá for atenção, porque eles primeiro olham.” 
(Morador 2, 31 anos, solteiro, 8º ano de escolaridade, pintor de automóveis) 

 
“Olhe, em termos de hierarquia, há aqui muito melhores. Se contarmos com 
o Monte da Bela, Falcão, Machado Vaz, este está mal por causa da droga, 
do barulho, dos comportamentos das pessoas. Mas no Lagarteiro, ainda é 
pior e para não falar no Tarrafal! Em termos desses bairros…está tudo 

                                                
13 Cf. António Firmino da Costa, Sociologia, Lisboa, Difusão Cultural, 1992, pp. 52-57. 
14 Cf. Sophie Body-Gendrot, Ville et Violence. L’Irruption de Nouveaux Acteurs, Paris, PUF, 1993. 
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perdido!” (Morador 7, 39 anos, casado, 2º ano do antigo curso comercial, 
chefe de armazém, desempregado) 

 
“Só que o S. João de Deus há ali muita mistura “ética” (étnica) não é? Aquilo 
para mim é uma confusão, desde ciganos, cabo-verdianos, as pessoas que 
vieram… da Ribeira, as pessoas que vieram da Serra…Muita gente, só isso 
tudo que se diz, não é? (…) antes do 25 de Abril, as pessoas castigadas 
eram postas para lá.” (Morador 8, 49 anos, casado, 4ª classe do ensino 
básico primário, motorista) 
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9.2. O Bairro no espaço urbano: contrastes e 

continuidades 

 

No sentido de avaliar a percepção dos sujeitos acerca da pertença física, mas 

sobretudo simbólica, do Bairro face à cidade do Porto, os inquiridos foram 

questionados a propósito da integração do Bairro no tecido urbano portuense. 

Abordou-se a cidade como objecto de percepção no sentido em que “a imagem actua 

como marco de referência das crenças e do conhecimento, e proporciona a matéria 

prima para os símbolos e as recordações colectivas de comunicação do grupo.”15 

Neste contexto, registou-se que grande parte da população (106 inquiridos, 77,6%) 

considera que o Bairro é parte integrante da cidade face a uma minoria de 

respondentes, que consideram que este não faz parte da cidade (17 inquiridos, 

12,5%) ou que talvez faça parte da cidade (13 inquiridos, 9,6%).  

 

GRÁFICO 9.1. Opinião sobre a integração do Bairro na cidade 

9,6%

12,5%

77,9%

Talvez

Não

Sim

 

 

No cruzamento da opinião que os sujeitos têm face à integração do Bairro na 

cidade e a justificação dada para o seu posicionamento, podemos observar que, 69 

sujeitos (65,1%) argumentaram que o Bairro está integrado na cidade porque está 

                                                
15 Maria-Angéls Durán, La Ciudad Compartida. Conocimiento, Afecto y Uso, Madrid, Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, 1998, p. 53. 
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dentro dos limites físicos da cidade. No entanto, 10 sujeitos (58,8%) consideram que 

essa integração não existe pois têm a noção que o Bairro está isolado da cidade. Para 

quem tem dúvidas acerca dessa integração, por suposto, o facto de o Bairro se 

encontrar isolado da cidade serve de justificação a esta incerteza, 5 respostas 

(38,5%). É perceptível nestas justificações dos habitantes uma concepção de cidade 

como entidade física e administrativa e o Bairro como uma unidade territorial adstrita a 

essa entidade. Isto poderá significar que os residentes no Bairro não se sentem 

integrados social e simbolicamente no tecido urbano portuense enquanto espaço de 

urbanidade, de memória e de imanência simbólica. 

 

QUADRO 9.15. Justificação da representação relativa à integração do Bairro na 

cidade segundo a opinião sobre a integração do Bairro na cidade 

 

 Opinião sobre a integração do Bairro na cidade 

Justificação da representação relativa à integração do Bairro na 

cidade 

Sim  Não  Talvez  

N.º % N.º % N.º % 

Está dentro dos limites da cidade 69 65,1 - - - - 

Encontra-se próximo do centro da cidade 19 17,9 - - - - 

Está próximo da cidade 1 0,9 - - 2 15,4 

Os habitantes do Bairro são cidadãos do Porto 9 8,5 - - 1 7,7 

Está longe do centro da cidade - - 2 11,8 2 15,4 

Está isolado da cidade - - 10 58,8 5 38,5 

Os habitantes do Bairro «não se sentem» integrados na cidade - - 4 23,5 - - 

Outra 8 7,5 1 5,9 3 23,1 

Total 106 100,0 17 100,0 13 100,0 

 

Existe alguma consensualidade entre os inquiridos quanto à percepção que 

manifestam sobre a integração do Bairro na cidade, independentemente das 

credenciais escolares. A opinião de que o Bairro é parte integrante da cidade é 

partilhada pela totalidade dos inquiridos que possuem cursos médios e superiores e 

por mais de metade daqueles que sabem ler e escrever mas que não possuem 

diploma de grau de ensino, mais concretamente, 10 respondentes (90,9%); pelos 

inquiridos que possuem o ensino primário registam-se 68 respostas positivas (82,9%); 

naqueles que detêm o ensino secundário unificado observam-se 10 respostas que 

reiteram a integração do Bairro na cidade (76,9%); finalmente, os que não sabem ler 

nem escrever assinalaram «sim» por 15 vezes (60,0%). Uma posição ambivalente é 

assumida pela maior parte dos inquiridos que possuem o ensino secundário 

complementar ao declararem que talvez o Bairro faça parte da cidade (2 respostas, 

66,7%). 
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QUADRO 9.16. Representação sobre a integração do Bairro na cidade segundo o 

grau de escolaridade do inquirido 

 

 Grau de escolaridade 

Representação 

relativa à 

integração do 

Bairro na cidade 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico primário Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  15 60,0 10 90,9 68 82,9 10 76,9 1 33,3 1 100,0 1 100,0 

Não  5 20,0 - - 9 11,0 3 23,1 - - - - - - 

Talvez  5 20,0 1 9,1 5 6,1 - - 2 66,7 - - - - 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Embora não seja muito significativa a relação encontrada entre a 

representação relativa à integração do Bairro na cidade e as pertenças etárias dos 

inquiridos, verifica-se porém que entre os inquiridos pertencentes aos grupos de 

idades entre os 40-49, 60-69 e 80 e mais anos, um ligeiro decréscimo de respostas 

concordantes com a representação generalizada de que o Bairro faz parte da cidade. 

Assim, se efectuarmos uma leitura mais atenta, detecta-se que 4 respondentes 

(22,2%) pertencentes ao grupo com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos 

contestam essa opinião; entre os inquiridos com 60-69 anos esse valor sobe para 6 

respostas (17,1%). 

 

QUADRO 9.17. Representação relativa à integração do Bairro na cidade segundo 

o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Representação relativa à 

integração do Bairro na 

cidade 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim  9 90,0 19 79,2 13 72,2 21 91,3 25 71,4 18 75,0 1 50,0 

Não  - - 3 12,5 4 22,2 1 4,3 6 17,1 2 8,3 1 50,0 

Talvez  1 10,0 2 8,3 1 5,6 1 4,3 4 11,4 4 16,7 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Entre os inquiridos que vivem há menos tempo na actual habitação (9 e 

menos anos) nota-se a partilha menos generalizada da opinião de que o Bairro está 

integrado na cidade comparativamente aos inquiridos que aí residem há mais de 10 

anos. No subgrupo dos que residem há menos tempo na casa, 20 indivíduos (69,0%) 

declaram que o Bairro pertence à cidade do Porto. Em contrapartida, nos restantes 

subgrupos essa posição é partilhada por mais de 73% dos inquiridos. As posições que 

indiciam uma maior dissonância são então as assumidas pelos residentes há 9 e 

menos anos e por aqueles que residem no Bairro há 30 e mais anos. Com efeito, 
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entre os que residem há menos tempo, detectam-se 5 indivíduos (17,2%) que 

partilham da perspectiva de que o Bairro não se integra na cidade, e 4 (13,8%) não 

têm uma opinião conclusiva a este propósito. Na mesma linha de ideias situam-se os 

que apresentam uma maior longevidade residencial, já que 7 inquiridos (15,2%) 

revelam que o Bairro não pertence ao tecido urbano, e 5 inquiridos (10,9%) 

apresentam uma opinião ambivalente ao declararem que talvez o Bairro constitua 

parte integrante da cidade. Podemos assim concluir que entre os que declaram que o 

Bairro não está integrado na cidade se destacam os grupos que se situam nos 

extremos da escala temporal de residência no Bairro (há 9 ou menos anos e há 30 ou 

mais anos); os primeiros, possivelmente, pelo facto de ainda não terem uma 

socialização solidificada face ao Bairro, e os segundos, porque a longevidade de 

permanência neste espaço faz com que o leiam como desligado da urbe, 

interiorizando hipoteticamente uma imagem de marginalização mais cristalizada. 

 

GRÁFICO 9.2. Representação relativa à integração do Bairro na cidade segundo 

os anos de residência na casa 
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A concordância generalizada que se observa em torno da ideia de que o 

Bairro está integrado na cidade, não implica uma consonância absoluta quando se 

introduz a variável lugar de classe do grupo doméstico actual. De facto, são os 

inquiridos que se localizam em alguns segmentos da pequena burguesia que indiciam 

uma posição mais crítica na avaliação da pertença do Bairro à cidade. Nesta 

sequência, constata-se que 2 inquiridos (14,3%) localizados na pequena burguesia de 

execução revelam algumas dúvidas sobre se o Bairro está ou não integrado na 



 331 

cidade, optando por isso refugiar-se na possibilidade de resposta, «talvez». Acresce 

que 2 inquiridos (28,6%) da pequena burguesia de execução pluriactiva revelam que o 

Bairro não pertence à cidade do Porto; no mesmo sentido orienta-se a resposta 

veiculada por 2 indivíduos (28,6%) da pequena burguesia independente e proprietária, 

assim como 1 inquirido (12,5%) da pequena burguesia proprietária e assalariada. 

 

QUADRO 9.18. Representação relativa à integração do Bairro na cidade segundo 

o Lugar de classe do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

Representação 

relativa à 

integração do 

Bairro na cidade 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Sim 1 100,0 1 100,0 3 100,0 12 80,0 5 71,4 11 78,6 56 78,9 6 75,0 7 87,5 1 100,0 

Não - - - - - - 1 6,7 2 28,6 2 14,3 9 12,7 1 12,5 - - - - 

Talvez - - - - - - 2 13,3 - - 1 7,1 6 8,5 1 12,5 1 12,5 - - 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 14 100,0 71 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Num prisma analítico complementar procuramos identificar, através das 

entrevistas, um maior aprofundamento das razões pelas quais uma parte da 

população considera que o Bairro não se encontra integrado efectivamente na cidade. 

Considerando que um lugar é composto por três atributos, a identidade, as relações e 

a história16, torna-se necessário atender à ideia construída pelos próprios que habitam 

ou trabalham nesse local e às relações que entabulam com o território e com os 

restantes residentes.  

 

Neste sentido, os depoimentos dos entrevistados ilustram bem, a respeito da 

integração do Bairro na cidade, uma construção discursiva centrada numa assunção 

da pertença a um espaço estigmatizado e das modalidades de reacção face a essa 

situação. Reportam-se directamente às tácticas de encobrimento e de resistência ao 

estigma mobilizadas pelos residentes. Em situações de interacção e de exposição 

pública, os residentes omitem a sua pertença territorial, aliás, estas tácticas foram 

também invocadas pelos residentes em outros contextos similares e inclusivamente 

em Campanhã, demonstrativos de que “habitar no bairro é arriscar a ter uma imagem 

publicamente desvalorizada, no fundo, é arriscar a imagem de ser marginal, desviante 

                                                
16 Cf. Marc Augé, Los “No Lugares” - Espacios del Anonimato. Una Antropología de la Sobremodernidad, 
Barcelona, Gedisa Editorial, 1995. 



 332 

e indesejado.”17 Existe, em consequência, um discurso socialmente assumido que 

remete os habitantes dos bairros sociais para uma ameaça que «está por todo lado e 

em nenhuma parte» e “este procedimento de exteriorização simbólica das populações 

não conformes alimenta um medo social” capaz de manter alerta todos os actores 

sociais que intervêm no espaço urbano18. 

 

FOTOGRAFIA 9.3. 

 

 
Aspecto de degradação de alguns dos espaços verdes do Bairro 

 

 

“Eu acho que a cidade tem um pouco essa imagem da selva. Agora, eu 
procuro dizer a toda a gente para dizer que moram no Bairro do Cerco do 
Porto - porque é preciso que as pessoas saibam que no Bairro do Cerco do 
Porto mora gente muito boa - pessoas excepcionais em termos humanos, 
há ali pessoas mesmo boas, famílias compreensivas, e essas pessoas 
temos de dizer que também moram no Cerco do Porto, para eles saberem 
que no Bairro do Cerco do Porto não é só bandidos, se há um conjunto de 
pessoas que por várias questões andam ao barulho, há outras que são 
muito boas.  
 
A droga veio alterar este respeito que a cidade tem por nós. Admito que 
muita gente em termos de emprego e opções sociais minta. Se calhar não 
mentem, ocultam aqueles factos.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do 
ensino básico primário, operário, reformado) 

                                                
17 Estamos a fazer referência a uma análise que foi feita no Bairro S. João de Deus por Maria Manuela 
Mendes, Etnicidade, Grupos Étnicos e Relações Multiculturais. “Nós” os Ciganos: estratégias identitárias, 
relacionais e de diferenciação intra-grupo e face aos “não-ciganos”. Estudo de Caso de Dois Grupos 
Ciganos em Espinho e no Porto - Tese de Dissertação de Mestrado, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1997, p. 196. 
18 Cf. Sophie Body-Gendrot, “Sécurité et insécurité dans la ville”, in in Thierry Paquot e Outros (dir.), La 
Ville et l’Urbain, l’État des Savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 2000, pp. 194-201. 
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“Vejo que isto esta podre, eles vêem que o bairro esta podre (...). Quando 
vou de camioneta a casa da minha filha, ouço que aqui está um bairro que 
já não é aquele bairro que era sossegadinho, que agora é um bairro que 
esta assim muito relaxado (...) É toda a gente a dizer mal deste bairro 
(...).agora é uma pouca vergonha por causa da droga. É tudo a dizer mal do 
bairro do cerco do Porto (...).” (Moradora 3, 56 anos, casada, 2ª classe do 
ensino básico primário, operária têxtil, reformada por invalidez) 

 

“A ideia foi marginalizar as pessoas, marginalizar as pessoas por não 
interessar ao centro da cidade. Primeiro, para rentabilizar os terrenos; 
segundo, o estrato social das pessoas era um bocado baixo e... Prontos, 
achavam, se calhar naquela altura, que os operários haviam de estar na 
margem de qualquer coisa... Quanto a mim, foi esse o interesse da 
Câmara”. portanto que o Bairro nunca fez parte da cidade. Se repararmos 
na forma como as entidades oficiais abandonaram o Bairro, desde que ele 
foi criado e depois praticamente por parte da cidade. Aliás, eu penso que 
esta zona da cidade, não só a zona do Cerco, como a zona de Rio Tinto, 
são zonas que nunca fizeram parte da cidade.” (Morador 7, 39 anos, 
casado, 2º ano do antigo curso comercial, chefe de armazém, 
desempregado) 

 

“A maior parte das pessoas até fazem truques assim mandam fazer os 
cartões e põem lá rua Vila Nova de Foz Côa (...) De onde é que o senhor é? 
Dizem “Eu moro em S. Roque da Lameira, não dizem moro na rua do Cerco 
do Porto, mas sim em S. Roque da Lameira.” (Morador 4, 18 anos, solteiro, 
3ª classe do ensino básico primário, inactivo) 

 

“Às vezes ouço as pessoas a dizerem que há um emprego - onde mora? 
Bairro do Cerco do Porto. É logo posto de lado, logo há uma certa (...) as 
pessoas ficam frias logo assim, às vezes até dizem logo, (...) a propaganda, 
o caso da notícia, o caso de certos órgãos de informação.(...) Criou-se 
agora o mito que o Cerco do Porto é que é o centro da droga, e também 
isso, criar a ideia a nível público que o Cerco do Porto é o poço onde vem a 
porcaria toda, que também faz com que a porcaria venha cair aqui...(...) 
também há aquela coisa de dizer assim, no Cerco há isto, há aquilo, as 
pessoas vêm, mas pelo o aspecto de quem rouba, normalmente, hoje em 
dia as pessoas sabem que a maior parte dos roubos que se fazem é por 
toxicodependência e sabem logo que no Cerco do Porto A, B, vendem 
droga.” (Instituição/Serviço 6) 

 

“As pessoas têm receio do bairro e com alguma razão. (...) As pessoas não 
entram com facilidade no bairro, quem entra depois vê que não há motivo, é 
mais uma questão psicológica. Ninguém nos agride sem mais ou menos. As 
pessoas são estigmatizadas por viverem aqui no bairro, eu digo muitas 
vezes que trabalho aqui e as pessoas dizem logo - Bolas e não tem medo?” 
(Instituição/Serviço 4) 

 

 

“É uma zona periférica complicadíssima, de grandes problemas, de alguma 
marginalidade, isto é um bocado a percepção do Cerco. Quando se fala no 
Cerco é um bocado isto, as pessoas pensam na delinquência, 
marginalidade, isto é a percepção logo imediata, daí os jovens quando vão 
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procurar emprego não utilizam o nome do Cerco do Porto, utilizam o nome 
da rua, e há casos comprovados, dessas pessoas que foram rejeitadas 
precisamente porque moram no Cerco do Porto, então as pessoas 
começaram a criar outro tipo de respostas, isto é um bocado a percepção 
da cidade.” (nstituição/Serviço 3) 

 
As considerações precedentes também nos permitem falar de uma 

«metrópole fragmentada»19 no sentido em que essa entidade se configura como um 

processo social complexo onde se fazem sentir as dinâmicas da reestruturação 

económica, os eixos da produção urbana e as linhas de política urbana, sendo um 

palco de observação por excelência dos estilos de vida, dos valores e atitudes e das 

acções dos agentes sociais entre si e nas suas relações com o território vivido. T. 

Barata Salgueiro salienta inclusivamente que as características da «metrópole 

fragmentada» se podem agrupar nos seguintes eixos de abordagem: “estrutura 

policêntrica devido à perda de hegemonia do centro único e formação de novas 

centralidades”; “desenvolvimento de complexos de grandes dimensões, com 

frequência de uso misto e, por vezes, espectaculares”; “presença de «enclaves» 

socialmente diferenciados e dissonantes, seja no seio de malhas antigas 

homogéneas, seja em sítios de produção nova, apontando para fenómenos de 

contiguidade sem continuidade”; e “dessolidarização do entorno porque os indivíduos 

e actividades participam em redes de relações à distância e dependem menos de 

relações de proximidade”20.  

 

Esta estruturação urbana regida pela lógica da fragmentação irá despoletar a 

emergência de espaços de marginalização que se regem por debilidades em termos 

de equipamentos sociais, por condições de habitação precárias, por estruturas de 

transporte insuficientes, por uma incipiente cobertura da rede de saneamento, pela má 

qualidade física e ambientar e pela congregação num mesmo espaço de populações 

dotadas de uma baixa dotação de recursos económicos e sociais. O processo de 

marginalização orientado por uma lógica de fragmentação é de natureza reprodutiva e 

tende a perpetuar-se no espaço e no tempo, levando-nos mesmo a considerar que “os 

bairros pobres são os bairros onde os pobres habitam”, mas também, “que os tornam 

pobres ou tecem as redes que os impedem de romper com as suas condições de 

                                                
19 Expressão utilizada por Teresa Barata Salgueiro, “Fragmentação e exclusão nas metrópoles”, in 
Sociedade e Território, nº 30, 2000, pp. 16-26. 
20 Idem, Ibidem, p. 17. 
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vida”21. Herdeiros de uma «urbanidade contrariada»22, as populações que habitam os 

territórios desfavorecidos auto-marginalizam-se e em última análise, consideram que 

só fazem parte da cidade por questões meramente administrativas, portanto, 

exógenas ao seu sentir e vivências. 

 

Como suporte analítico complementar, importa referir na linha hipotética de 

Isabel Guerra23, se não estaremos perante uma cidade ligada à globalização 

crescente do tecido produtivo, ocasionando um incremento dos contrastes sociais, das 

segmentações entre os diferentes grupos sociais por via do reforço de um duplo 

processo de segregação social e de diferenciação funcional dos espaços. Esta linha 

hipotética terá que ter incidência numa reflexão renovada acerca das políticas da 

cidade, capaz de equacionar a cidade como um todo complexo mutante. Parece-nos, 

em última análise, que o alcance da coesão social só se poderá garantir no quadro de 

um tal debate sobre a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
21 Luís Capucha, “Territórios da pobreza, onde é preciso voltar”, in Sociedade e Território, nº 30, 2000, p. 
12. 
22 Expressão de Jean-Pierre Frey, “Urbanisation et habitat”, in Thierry Paquot e Outros (dir.), La Ville et 
l’Urbain, l’État des Savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 2000, pp. 183-193. 
23 Isabel Guerra, “Coesão social e regeneração urbana”, in Câmara Municipal do Porto, Contributos para 
a Formatação de Novas Intervenções de Regeneração Urbana, Porto, Câmara Municipal do Porto, 2000, 
pp. 61-66. 
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9.3. Visibilidade e invisibilidade  

 

Interessou-nos analisar a visibilidade «externa» decorrente de uma dada 

imagem exógena do Bairro. Neste domínio das atribuições simbólicas, reportamo-nos 

uma vez mais à percepção que os residentes esboçam do seu Bairro enquanto 

entidade espacial e social, através de um exercício de projecção em torno da imagem 

que os não residentes têm e assumem. Quando levados a posicionar-se acerca do 

que consideram ser a representação que o exterior tem do Bairro, os inquiridos 

orientaram as suas respostas essencialmente em função de dois referenciais de 

representação. Um primeiro referencial, representativo para 66 inquiridos (49,6%), 

centra-se na constatação de que o Bairro tem uma má imagem exterior com razão de 

ser, e um segundo referencial, enunciado por 48 inquiridos (36,1%), revela-nos que o 

exterior tem medo do Bairro. Numa posição minoritária, podemos também referir que 

15 pessoas (11,3%) consideram que o exterior tem uma má imagem do Bairro, 

embora não fundamentada e, por isso, sem razão de ser.  

 

QUADRO 9.19. Classificação da imagem exterior do Bairro 

 

Classificação da imagem 

exterior do Bairro  

N.º de Respostas % do Total da Amostra 

Medo do Bairro  48 36,1 

Má imagem sem razão 15 11,3 

Má imagem com razão 66 49,6 

Boa imagem 2 1,5 

Outra 2 1,5 

Total 133 100,0 

 

Para os inquiridos, as razões subjacentes aos sentimentos de medo que 

estão associados ao Bairro deverão ser procuradas no «mau ambiente social» que o 

caracteriza (30 indivíduos, 62,5%), bem como na categorização implícita aos 

processos cognitivos dos sujeitos, que representam o Bairro como um espaço «mal 

afamado», sendo por isso uma «zona de evitamento» e um «local interdito» (16 

indivíduos, 33,3%). Entre aqueles que defendem que o exterior atribui uma má 

imagem ao Bairro, ainda que devidamente fundamentada, as justificações avançadas 

são similares, registando-se os seguintes valores: 44 inquiridos (66,7%) alegaram a 

primeira ordem de motivos e 12 (18,1%) evidenciaram o segundo nível de 
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justificativas. Relativamente àqueles que afirmam que o exterior constrói uma imagem 

desfavorável e infundada, os motivos invocados prendem-se sobretudo com a 

heterogeneidade social que caracteriza o Bairro, fenómeno comum a todos os Bairros 

camarários da cidade (6 indivíduos, 40,0%).  

 

QUADRO 9.20. Justificações relativas à imagem exterior do Bairro segundo a 

classificação da imagem exterior do Bairro 

 

 Classificação da imagem exterior do Bairro 

Justificações relativas à imagem 

exterior do Bairro 

Medo do Bairro Má imagem 
sem razão 

Má imagem 
com razão 

Boa imagem Outra 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Mau «ambiente social» do Bairro 30 62,5 1 6,7 44 66,7 - - - - 

Espaço «mal afamado» na cidade 16 33,3 2 13,3 12 18,2 - - - - 

Divulgação de informações 

deturpadas sobre o Bairro 

1 2,1 2 13,3 - - 2 100,0 - - 

Local onde existe heterogeneidade 

social como em todos os Bairros 

- - 6 40,0 8 12,1 - - - - 

É igual a todos os outros Bairros 

sociais existentes 

- - 1 6,7 1 1,5 - - 1 50,0 

Outra 1 2,1 3 20,0 1 1,5 - - 1 50,0 

Total 48 100,0 15 100,0 66 100,0 2 100,0 2 100,0 

 

Existe, assim, uma assunção partilhada pelos moradores de que o Bairro é 

uma espécie de palco de todas as «incivilidades» e “cujas vítimas principais e os 

primeiros culpados se supõe que são os moradores desses mesmos bairros”24. Esta 

questão liga-se indissociavelmente ao facto de que a cristalização da imagem dos 

bairros é fundada em ocorrências negativas (tais como, o tráfico de drogas, por 

exemplo), levando a que se edifiquem como espaços estigmatizados, potenciando a 

sua cada vez maior ruptura com a cidade «normal», identificando negativamente os 

seus moradores, levando à perda de auto-estima colectiva e ao consequente 

agravamento reprodutivo da situação.  

 

Note-se que mesmo para quem os habita, os bairros urbanos se assumem 

privilegiadamente como o «topos do perigo»25, na medida em que se afiguram como 

locais de transgressão estética (locais de degradação do espaço construído e da sua 

envolvente, de qualidade de construção duvidosa, etc.), mas também, de 

                                                
24 Loic Wacquant, As Prisões da Miséria, Oeiras, Celta Editora, 2000, p. 1. Aliás, este mesmo autor 
salienta que essa apelidação e designação desses espaços se encontra generalizada por toda a Europa 
desde há cerca de uma década. 
25 Segundo a expressão de Luís Fernandes, O Sítio das Drogas - Etnografia das drogas numa periferia 
urbana, Lisboa, Editorial Notícias, 1998 e Luís Fernandes, “Topografia urbana do medo: «os espaços 
perigosos»”, in Revista do Ministério Público, nº 59, 1994, pp. 11-27. 
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transgressão ética (habitados por populações desviantes, caracterizados por famílias 

desagregadas, por índices de insucesso escolar e profissional muito elevados, por 

práticas de economia subterrânea, pela delinquência juvenil, etc.). 

 

Este imaginário assume-se como elemento de chancela no estabelecimento 

das relações dos espaços estigmatizados com a cidade no seu todo, provocando 

relativamente aos bairros “a sua ruptura com a cidade normativa, a homogeneização 

dos habitantes sob a etiqueta negativa, a perda de auto-estima colectiva e o 

consequente agravamento da situação”26. Afinal, estamos perante a (re)construção 

de lugares marginais, fora dos limites da normalidade e cujo respeitável cidadão 

comum deverá evitar contactar seja sob que pretexto, ou como bem refere C. da Agra, 

“os espaços desviantes são territórios retirados da visibilidade da vida quotidiana 

normal dos grandes aglomerados”27. 

 

Independentemente da posição geracional, os inquiridos estão cientes de que 

o Bairro tem uma imagem degradada e negativa no exterior. Contudo, os inquiridos 

consideram que esta não é uma imagem deformada, é antes uma imagem negativa 

fundada em razões válidas. Na sua grande parte, os mais jovens, para além de se 

posicionarem desta forma (3 indivíduos, 30,0%), insistem fundamentalmente nos 

sentimentos de medo que o Bairro gera no exterior (7 inquiridos, 70,0%); também os 

inquiridos com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos assinalam a relevância 

deste tipo de sentimentos que o Bairro suscita (10 indivíduos, 41,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Cf. Luís Fernandes, O Sítio das Drogas ..., p. 75. 
27 Cândido da Agra, Entre Droga e Crime. Actores, Espaços, Trajectórias, Lisboa, Editorial Notícias, 
1998, p. 39. 
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QUADRO 9.21. Classificação da imagem exterior do Bairro segundo o grupo 

etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Classificação da imagem 

exterior do Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Medo do Bairro 7 70,0 9 37,5 6 37,5 7 31,8 9 25,7 10 41,7 - - 

Má imagem sem razão - - 3 12,5 2 12,5 2 9,1 5 14,3 3 12,5 - - 

Má imagem com razão 3 30,0 12 50,0 8 50,0 12 54,5 19 54,3 10 41,7 2 100,0 

Boa imagem - - - - - - 1 4,5 1 2,9 - - - - 

Outra - - - - - - - - 1 2,9 1 4,2 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 16 100,0 22 100,0 35 100 24 100,0 2 100,0 

 

Averiguando agora se a variável género condiciona a percepção que os 

inquiridos revelam sobre a imagem exterior do Bairro, constatamos que uma  

preponderância da má imagem do Bairro no exterior assente em razões válidas é uma  

tendência de resposta mais notória nos efectivos masculinos (18 efectivos masculinos, 

58,1% contra 48 efectivos femininos, 47,1%). Na divisão por géneros encontramos 

diferenças de opinião mais marcadas quanto à percepção de que ao Bairro estão 

associados sentimentos de medo.  

 

De facto, as mulheres defendem com mais veemência a ideia de que o Bairro 

gera no exterior esse tipo de sentimentos, mais especificamente 41 inquiridos 

(40,2%), contra 7 efectivos masculinos (22,6%). A demarcação, ainda que ténue, 

efectiva-se nas evidências empíricas que nos revelam que 2 (2,0%) inquiridos do 

género feminino estão convictos de que o Bairro tem uma boa imagem no exterior, 

enquanto que, entre os inquiridos do sexo masculino não se encontra um único 

inquirido que defenda uma posição similar. Por outro lado, os homens distanciam-se 

das mulheres, ao assumirem que o exterior constrói uma imagem deturpada e 

infundada acerca do que se passa no Bairro, mais concretamente 5 (16,5%) 

indivíduos contra 10 inquiridos (9,8%) do sexo feminino. 
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GRÁFICO 9.3. Classificação da imagem exterior do Bairro segundo o sexo do 

inquirido 
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Quando se analisam os resultados desta questão tendo em conta a posição 

ocupada na estrutura social pelo grupo doméstico actual do inquirido, também se 

esboça alguma variabilidade. A percepção de uma má imagem devidamente 

fundamentada hetero-atribuída ao Bairro é uma regularidade que atravessa 

transversalmente todas as fracções de classe. Contudo, fracções de classe como a 

pequena burguesia de execução pluriactiva, a pequena burguesia independente e 

proprietária, a pequena burguesia proprietária e assalariada e o operariado industrial 

evidenciam de forma mais acentuada os sentimentos de medo que geralmente 

aparecem associados ao Bairro.  

 

QUADRO 9.22. Classificação da imagem exterior do Bairro segundo o lugar de 

classe do grupo doméstico do inquirido 

 

 Lugar do grupo doméstico do inquirido 

Classificação 

da imagem 

exterior do 

Bairro 

BP PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Medo do 

Bairro 

1 100,0 - - 1 33,3 5 35,7 4 57,1 6 42,9 22 31,9 4 50,0 5 62,5 - - 

Má imagem 

sem razão 

- - - - - - 3 21,4 1 14,3 2 14,3 6 8,7 1 12,5 - - - - 

Má imagem 

com razão 

- - 1 100,0 2 66,7 6 42,9 2 28,6 5 35,7 39 56,5 3 37,5 3 37,5 - - 

Boa imagem - - - - - - - - - - - - 2 2,9 - - - - - - 

Outra - - - - - - - - - - 1 7,1 - - - - - - 1 100,0 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 14 100,0 7 100,0 14 100,0 69 100,0 8 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Em termos globais não se detectam grandes diferenciações na classificação 

da imagem exterior do Bairro quando cruzada com o desejo de mudança de local de 
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residência. A percepção do medo que o Bairro suscita no exterior, é uma tendência de 

resposta que tem mais incidência entre os que não desejam mudar de residência (16 

indivíduos, 40,0% contra 32, ou seja, 34,4%). A propagação de uma má imagem 

deturpada e não fundamentada é realçada sobretudo por aqueles que querem 

protagonizar uma mudança do seu local de residência (12 inquiridos, 12,9% contra 3 

inquiridos, 7,5%). Denota-se entre os que aspiram a mudar de residência, uma maior 

percentagem de indivíduos cientes de que a má imagem do Bairro assenta em razões 

fundamentadas (48 inquiridos, 51,6%), comparativamente aos que não desejam 

mudar de local de residência (18 indivíduos, 45,0%). Assim, entre os  que desejam 

mudar de local de residência é notória uma aspiração ligeiramente mais exacerbada 

no sentido de uma «fuga» ao estigma. 

 

GRÁFICO 9.4. Classificação da imagem exterior do Bairro segundo o desejo de 

mudança de residência 
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Numa perspectiva de um maior aprofundamento relativamente às imagens 

exógenas sobre o Bairro, tentamos aferir as dimensões constituintes da construção de 

um imaginário de «medo» publicamente partilhado. É oportuno fazer aqui uma 

referência ao papel dos media na cristalização de uma imagem desvalorizada do 

Bairro na cidade por parte dos seus próprios moradores como já vimos atrás. A 

mediatização de determinados acontecimentos e ocorrências assume frequentemente 

uma tonalidade sensacionalista, contribuindo para difundir e reforçar uma imagem 

negativa dos bairros de habitação dita social. 
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Para a opinião pública, esses são encarados como «lugares desacreditados», 

espaços marcados pela violência, pelo conflito; espaços em que não é possível 

viver.28 A título ilustrativo, enquadramos aqui alguns extractos de jornais diários que 

evidenciam, de forma enfatizada, traços de uma identidade exógena virtual, o que fica 

bem patente nos discursos produzidos acerca do Bairro do Cerco do Porto: «flagelo», 

«santuário de droga», «supermercado de droga», «crianças metidas na droga», 

«droga e muito dinheiro», «agredido a tiro no Bairro do Cerco», «pancada, tiros e 

fuga», «roubo no Cerco do Porto», «moradores do Cerco do Porto não têm um minuto 

de sossego», «seis traficantes presos no Bairro do Cerco do Porto», «baleado no 

Cerco transferido para Caxias» etc..29 Os reflexos deste processo de «construção 

mediática» são visíveis na argumentação dada pelos moradores e por instituições 

locais.  

 

“Eu acho que a comunicação social deve dar informações daquilo que sabe, 
mas agora no Cerco do Porto e noutros Bairros, mas no Cerco do Porto eu 
acho que a comunicação social só deixa transparecer cá para fora aquilo 
que é mau, foi o filho que bateu ao pai, mas eu quero dizer que em termos 
da CERPORTO, nós fizemos um acto de posse em que esteve um jornal e 
foi comunicado, tivemos uma outra cerimónia em que esteve apenas o 
Comércio do Porto, se calhar a comunicação só está ligada para o futebol, e 
é preciso encher as folhas dos jornais, se calhar isso faz parte da 
sobrevivência deles, mas a verdade é que o Cerco do Porto tem muitas 
coisas boas, e vai ter coisas melhores quando as entidades que têm 
obrigação e dever apoiarem as pessoas que estão dispostas a trabalhar, 
porque há lá muita gente que está disposta a trabalhar, agora as pessoas 
querem omoletas sem ovos, e desistem.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª 
classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 
“Um Bairro de droga. É isso. É isso que eu julgo que a cidade pensa que é o 
Bairro. É um Bairro de droga.” (Moradora 3, 56 anos, casada, 2ª classe do 
ensino básico primário, operária têxtil, reformada por invalidez) 

 

“Para este e para outros porquê? Porque depois eles sabem que está ali, e 
enquanto está ali não está no centro da cidade, no centro da cidade toda a 
gente vê, no centro da cidade é mau por causa dos turistas, por causa de 

                                                
28 Vd. S. Cohen, Folk Devils and Moral Panic, Londres, Blackwell, 1972; S. Cohen, Visiones de Control 
Social, Barcelona, PPU Editores, 1988; Patrick Champagne, “La construction médiatique des «malaises 
sociaux»”, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n.º 90, 1991, pp. 64-75; Patrick Champagne, 
“La vision mediátique”, in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde, Paris, Seuil, 1993, pp. 61-79. 
29 Sem mais referências, “Supermercado de droga”, in Jornal de Notícias, 4 de Janeiro de 1994; Manuel 
Vitorino, “Patrulhas de elite nas zonas críticas”, in Jornal de Notícias, 25 de Janeiro de 1998; Tânia 
Laranjo, “Droga é «rainha» em bairros do Porto”, in Jornal de Notícias, 12 de Maio de 1998; Sem mais 
referências, “droga e muito dinheiro”, in Público Local Porto, 28 de Janeiro de 1995; “agredido a tiro no 
Bairro do Cerco”, in Público Local Porto, 25 de Abril de 1995; “pancada, tiros e fuga”, in Público Local 
Porto, 25 de Agosto de 1995; “roubo no Cerco do Porto”, in Público Local Porto, 1 de Setembro de 1995; 
“moradores do Cerco do Porto não têm um minuto de sossego”, in Público Local Porto, 27 de Janeiro de 
1996; “seis traficantes presos no Bairro do Cerco do Porto”, in Público Local Porto, 15 de Março de 1995 
“baleado no Cerco transferido para Caxias” in Jornal de Notícias, 6 de Outubro de 1995. 
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quem vem das outras cidades, por causa dos empresários que vêm de fora, 
enquanto que onde estão não incomodam ninguém.” (Morador 2, 31 anos, 
solteiro, pintor de automóveis, 8º ano de escolaridade) 

 

“Pensam mal, mas os meios de comunicação também contribuem muito 
para isso.” (Instituição/Serviço 5) 

 

A (re)construção imaginária em torno do Bairro do Cerco do Porto remete-nos 

ainda para a emergência de uma atribuição referente a uma espécie de «lugar-

condenado» e, desta forma, interdito e de evitamento no tocante à população da 

cidade no geral. A este propósito, parece-nos oportuno referir uma análise30, centrada 

na distribuição do número de reclusos e o volume de crimes por tráfico de 

estupefacientes no interior da cidade do Porto. Entre as freguesias de residência dos 

reclusos, Campanhã ocupa o primeiro lugar (34%), o mesmo acontecendo com o 

volume de tráfico de estupefacientes (37%). Referenciando a nossa análise ao parque 

habitacional da cidade do Porto, e concretamente aos bairros sociais, as freguesias de 

maior implantação dos bairros sociais são também aquelas onde se regista um maior 

contingente de reclusos residentes; assim, do total de reclusos da cidade do Porto, 

49% residem em bairros sociais. Relativamente ao nosso contexto analítico, observa-

se que os crimes mais frequentes se situam na categoria de tráfico de estupefacientes 

(83%). Olhando para o total da distribuição do tráfico de estupefacientes na cidade do 

Porto, podemos dizer que o Bairro do Cerco do Porto detém um total de 22%, seguido 

pelo Bairro de S. João de Deus com 17% e do Lagarteiro com 15%. Convém notar 

que estes dados, tendo sido recolhidos junto de estabelecimentos prisionais, vão de 

encontro aos conteúdos das imagens veiculadas pelos media e poderão, 

eventualmente, reforçar os processos de auto e hetero-estigmatização e vão 

densificar as imagens exógenas que recaem sobre o Bairro enquanto espaço gerador 

de medos e de sentimentos de insegurança. 

 

Esta imagem estereotipada, para além de ter dimensões de ordem social e 

simbólica, abarca também dimensões que podemos qualificar de «físicas». À 

degradação social, adiciona-se a degradação física e assim os bairros sociais 

aparecem como “o topos do perigo: sítios desagradáveis arquitectonicamente, a sua 

                                                
30 Cecília Delgado, “O cenário do delito”, in Cândido da Agra (dir.), Insegurança Urbana na Cidade do 
Porto - Estudos Interdisciplinartes, Vol. V, Porto, Centro de Ciências do Comportamento Desviante - 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 1997. A amostra deste 
estudo refere-se especificamente aos crimes cometidos por indivíduos do sexo masculino detidos no 
estabelecimento prisional do Porto no período de 14 de Março a 16 de Maio de 1997. 
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forma de transgressão seria de ordem estética (são maciços, estereotipados nas 

formas, com os edifícios mal conservados e os espaços públicos degradados (…).”31  

 

Nesta linha de desenvolvimento, e no sentido de consolidar a análise da auto-

imagem que os moradores constróem sobre o seu próprio local de residência, 

pareceu-nos relevante interrogá-los sobre a configuração física do edificado. Existe 

uma grande unanimidade de avaliação por parte dos inquiridos face ao aspecto 

exterior do Bairro; uma vez que 115 inquiridos (87,1%) consideram-no «mau»; em 

contraposição a 14 inquiridos (10,6%) que o avaliam como «razoável» e somente 3 

inquiridos (2,3%) como «bom».  

 

QUADRO 9.23. Classificação do aspecto exterior do Bairro por parte dos 

inquiridos  

 
Aspecto exterior do Bairro N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

«Muito bom» - - 

«Bom» 3 2,3 

«Razoável» 14 10,6 

«Mau» 115 87,1 

Total 132 100,0 

 

Analisando o aspecto exterior do Bairro, podemos salientar que a 

generalidade dos grupos etários consideram o aspecto deste como «mau», 

aumentando o grau de negatividade dessa avaliação à medida que se sobe no 

escalão etário. Nos indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 29 anos, esse 

qualificativo assume o valor de 77,8% (7 casos); para os que se situam entre os 30 e 

39 anos assume o valor de 87,0% (20 casos); para os que têm entre 40-49 anos essa 

designação é referida por 88,3% (15 casos) dos inquiridos; entre os 50 e os 59 anos 

essa tendência de resposta cifra-se em 91,1% (21 casos); nos indivíduos entre os 60 

e os 69 anos essa opinião está presente em 97,1% (33 casos) dos inquiridos; por sua 

vez, para os que possuem entre os 70-79 anos, esse valor atinge os 70,8% (17 

casos).  

 

                                                
31 Luís Fernandes, “Topografia urbana do medo: «os espaços perigosos»”, in Separata da Revista do 
Ministério Público, n.º 59, 1994, p.20. (pp.11-27). 
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QUADRO 9.24. Avaliação do aspecto exterior do Bairro segundo o grupo etário 

do inquirido 

 

 Grupos etários 

Avaliação do aspecto exterior 

do Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Muito bom» - - - - - - - - - - - - - - 

«Bom» 1 11,1 1 4,3 - - - - - - 1 4,2 - - 

«Razoável» 1 11,1 2 8,7 2 11,8 2 8,7 1 2,9 6 25,0 - - 

«Mau»  7 77,8 20 87,0 15 88,2 21 91,3 33 97,1 17 70,8 2 100,0 

Total 9 100,0 23 100,0 17 100,0 23 100,0 34 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Verifica-se que o descontentamento face ao aspecto exterior do Bairro do 

Cerco aumenta em razão directa dos anos de permanência dos indivíduos. Assim, os 

inquiridos que moram há menos de 9 anos apresentam uma classificação negativa do 

Bairro na ordem dos 72,4% (21 casos); os que aí moram há mais de 10 e há menos 

19 anos apresentam um valor de 88,2% (15 casos); entre os que já aí moram num 

intervalo temporal que se situa entre os 20 e os 29 anos esse valor ascende a 92,5% 

(37 casos) e, finalmente, no conjunto dos que moram há mais de 30 anos regista-se 

um valor na ordem dos 91,3% (42 casos). São facilmente identificáveis as razões para 

esta tendência de resposta, pois que, quem vive no Bairro há mais tempo, tem uma 

visão mais globalizante e evolutiva do aspecto exterior do local, o que é coadjuvado 

pelo facto de este edificado não ter sido objecto de qualquer tipo de intervenção de 

conservação e/ou restauro ao longo do tempo. 

 

QUADRO 9.25. Avaliação do aspecto exterior do Bairro segundo os anos de 

residência na casa 

 

 Anos de residência na casa 

Avaliação do aspecto exterior do 

Bairro 

até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«Muito bom» - - - - - - - - 

«Bom» 2 6,9 1 5,9 - - - - 

«Razoável» 6 20,7 1 5,9 3 7,5 4 8,7 

«Mau»  21 72,4 15 88,2 37 92,5 42 91,3 

Total 29 100,0 17 100,0 40 100,0 46 100,0 

 

Este posicionamento por parte da população está estreitamente 

interrelacionado com o estado conservação dos prédios do Bairro. Não deixa de ser 

significativo observar que a quase totalidade da população avalia o estado de 

conservação dos prédios como «mau», 123 inquiridos (90,4%). 

 



 346 

QUADRO 9.26. Classificação do estado de conservação dos prédios do Bairro.  

 
Conservação dos prédios do 

Bairro 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

«Muito bom» - - 

«Bom» - - 

«Razoável» 13 9,6 

«Mau» 123 90,4 

Total 136 100,0 

 

Depois desta caracterização, configura-se a proeminência do Bairro em 

análise enquanto desvalorizado física e socialmente carreado de conteúdos 

indesejáveis, sendo por isso, marcado dentro da legibilidade urbana por uma certa 

invisibilidade exógena e uma visibilidade indesejada para quem o vivencia 

quotidianamente. A este propósito, saliente-se que os bairros de habitação social são 

percepcionados de forma frequente como constituindo «mundos desviantes», quer 

pelas suas morfologias físico-ambientais, quer pela textura das suas práticas de 

sociabilidade.  
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9.4. Uma imagem estilhaçada 

 

A carreira de deterioração da imagem do Bairro pode ser atestada pela 

análise retrospectiva efectuada pelos moradores. Ao avaliarem diacronicamente a 

imagem do Bairro, a população inquirida, de forma esmagadora, considerou que ao 

longo do tempo a imagem deste espaço decaiu significativamente, 111 inquiridos 

(81,6%). Tão somente 9 inquiridos (6,6%) consideram que a imagem do Bairro decaiu 

moderadamente, sendo que o mesmo número considera que melhorou 

moderadamente.  

 

QUADRO 9.27. Evolução da imagem do Bairro 

 

Evolução da imagem do Bairro N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Decaiu significadamente 111 81,6 

Decaiu moderadamente 9 6,6 

Manteve-se 5 3,7 

Melhorou moderadamente 9 6,6 

Melhorou significadamente 2 1,5 

Total 136 100,0 

 

A resposta a esta questão torna bem perceptível a consciencialização e a 

interiorização por parte dos próprios moradores de uma imagem pública do bairro 

socialmente desfavorável e degradada; imagem essa que é auto-construída ao longo 

de um processo de longa duração, por todos aqueles que de alguma forma 

experienciaram de perto a evolução do Bairro. Quando analisamos estes dados tendo 

em conta as idades dos inquiridos, mais uma vez se constata que existe uma certa 

consensualidade em torno da evolução acentuadamente negativa da imagem do 

Bairro, independentemente dos diferentes grupos etários em presença. Contudo, se 

efectuarmos uma análise mais fina aos resultados, notamos que os efectivos mais 

jovens (18-29 anos) optam mais do que os outros grupos, por um posicionamento 

avaliativo ligeiramente menos negativo.  

 

Esta postura dever-se-á, concerteza, ao facto de estes jovens não terem 

assistido à fase inicial da vida deste Bairro, em que, naturalmente, este não se 
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encontrava tão degradado. Obviamente, a comparação que os inquiridos mais jovens 

podem estabelecer se concentra num espaço temporal mais limitado. 

 

QUADRO 9.28. Evolução da imagem do Bairro segundo o grupo etário do 

inquirido 

 

 Grupos etários 

Evolução da imagem do 

Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Decaiu significativamente 7 70,0 21 87,5 16 88,9 17 73,9 29 82,9 19 79,2 2 100,0 

Decaiu moderadamente 2 20,0 3 12,5 - - 1 4,3 2 5,7 1 4,2 - - 

Manteve-se 1 10,0 - - - - 1 4,3 - - 3 12,5 - - 

Melhorou  moderadamente - - - - 2 11,1 4 17,4 3 8,6 - - - - 

Melhorou significativamente - - - - - - - - 1 2,9 1 4,2 - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Os fragmentos discursivos dos entrevistados deixam transparecer uma 

oposição permanente entre um passado apreciado positivamente e um presente 

avaliado negativamente. O passado do Bairro é sobrevalorizado, denunciando-se um 

certo sentimento de «saudosismo» e de «nostalgia» face ao «ambiente social» e ao 

edificado.  

 

No presente, a paisagem social, física e arquitectónica do Bairro é 

percepcionada de forma negativa, emergindo o Bairro como um espaço difuso, 

despovoado de pontos de referência afectivos e simbólicos de carácter positivo.32 

 

“Quando nós fomos para o bairro, naquela zona criaram-se associações que 
não quer dizer que estejam ligadas à Câmara ou Junta de Freguesia. Os 
moradores juntaram-se, associaram-se e criaram aquelas associações. A 
Câmara deu-nos as casas para a gente fazer aquelas coisas. No início, 
quando o bairro foi feito estava tudo muito limpinho, com chorões, havia 
sempre funcionários a fazer limpeza ao bairro durante 1 ou 2 anos. Agora, 
claro que os tempos são outros, se calhar as pessoas sujam mais, mas a 
verdade é que o bairro está completamente sujo e desapoiado”. (Morador 1, 
65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 
“Em 1º lugar eu acho que foi o 25 de Abril, que alterou isto tudo, as pessoas 
começaram a sentir-se com mais liberdade, (...), depois aí começa a mudar 
as mentalidades. Depois daí começou a vir a coisa das drogas, e aí a 
decadência do bairro, aí é que foi mesmo a total decadência, porque isto 
dantes isto era um bairro bonito. Como eu lhe disse há bocado tínhamos ali 
um jardim...” (...) começou-se por não se seleccionar em 1º lugar as 
pessoas que vinham para aqui.” (Morador 2, 31 anos, solteiro, pintor de 
automóveis, 8º ano de escolaridade) 

                                                
32 Cf. Alfredo Mela, A Sociologia das Cidades, Lisboa, Editorial Estampa, 1999. 
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“Bairro novo, giro, impecável (...) foi-se degradando (...) porque quanto a 
mim este aglomerado de pessoas (...). Era um bairro todo ajardinado, com 
aqueles chorões (...) e com muitos espaços verdes (...) Houve a 
necessidade, talvez mais rápida de tirar as pessoas da escarpa, daquela 
zona das Campainhas (...) Da Gonçalo, como disse, não só a minha ilha, 
como outras ilhas, também vieram para cá, mas por acaso da ilha onde eu 
residia, a maioria deve Ter vindo para aqui. Daí portanto, aquela zona de 
baixo ser mais degradada, se calhar pronto, porque tem antecedentes das 
próprias famílias, foram sempre a viver à custa do expediente, foram 
sempre pessoas a viver à custa do expediente, de vendas, ou prontos, 
aquele tipo de situações.” (Morador 7, 39 anos, casado, chefe de armazém, 
2º ano do antigo curso comercial, desempregado) 

 

“Isto era mesmo pelas pessoas que cá viviam dentro era mesmo uma 
aldeia, onde toda a gente se conhecia, toda a gente, havia muitos laços de 
família, acho que ainda hoje há, muitos laços familiares entre as pessoas 
que habitavam o bairro, havia muita interligação familiar aqui no bairro.” 
(Moradora 6, 46 anos, casada, doméstica, 4ª classe do ensino básico) 

 

“Formou-se um guetto: todos concentradinhos e longe do seu meio ...Viver 
aqui é um rótulo. (...) nós não podemos negar que não há 
toxicodependência aqui dentro, portanto o tráfico de droga é constante, e de 
facto, há muitos desentendimentos (...) e cada vez mais as pessoas vêem o 
bairro de uma forma negativa, não especulam demasiado.” 
(Instituição/Serviço 4) 

 

Da análise efectuada, é possível esboçar a transição de uma imagem coesa 

social e fisicamente para uma imagem fragmentada e estilhaçada que radica na 

distância entre identidade social virtual e identidade social real do próprio Bairro, bem 

como, na desarticulação, nas clivagens e nas descontinuidades entre as auto e as 

hetero-imagens construídas pelos residentes.  

 

A residência num determinado bairro, por si só e muitas vezes, estigmatiza os 

indivíduos que lá residem, tornando-se um elemento denunciador de uma imagem 

negativa para o exterior. Neste processo, não raro, os actores sociais não são mais do 

que um «objecto» de decisões e de medidas políticas. Neste contexto, a residência no 

Bairro pode ser vista como um factor de distinção social que, relacionada com a 

imagem que o Bairro transporta para o exterior, nos pode mostrar a percepção que os 

próprios residentes têm face a essa distinção e se isso os leva a sentirem-se auto e 

hetero excluídos. 

 

Os inquiridos portadores de um sentimento de desafeição auto e hetero 

construído face ao seu próprio local de residência, na busca de uma afirmação 
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identitária de enfrentamento do quotidiano, afirmam que morar no Bairro do Cerco do 

Porto não os distingue nada dos demais habitantes da cidade do Porto (67 respostas, 

50,4%) ou os distingue pouco (13 respostas, 9,8%). Ao invés, encontramos 37 

pessoas (27,8%) que consideram que a residência neste Bairro os distingue muito 

face aos demais cidadãos da cidade do Porto, assim como, 16 pessoas (12,0%) que 

consideram que a residência nesse Bairro os distingue bastante. Hipoteticamente, 

estamos num cenário em que se antevêem processos de violência simbólica, em que 

se denota uma certa “coerção que só se institui através da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação)”; nesta 

perspectiva, as opiniões dos residentes no Bairro do Cerco não deixam de ser 

“produto da incorporação das classificações, assim naturalizadas, das quais o seu ser 

social é o produto.”33 

 

GRÁFICO 9.5. Grau de distinção social associado à residência no Bairro 
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Se atentarmos às justificações que estão na base das diferentes atribuições 

dadas à residência no Bairro do Cerco do Porto como factor de distinção social, 

podemos observar que para quem considera que morar no Bairro os distingue muito 

face aos demais, as principais razões centram-se no facto de eles próprios terem 

preconceitos em morar neste local (6 inquiridos, 16,2%), mas também na existência 

de preconceitos por parte das pessoas exteriores perante quem reside no Bairro (21 

inquiridos, 56,8%). Quem considera que a residência no Bairro do Cerco do Porto os 

distingue bastante face aos demais, justifica esse posicionamento principalmente com 

                                                
33 Pierre Bourdieu, Meditações Pascalianas, Oeiras, Celta Editora, 1998, pp. 150-151. 
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base na existência de preconceitos por parte do exterior relativamente ao Bairro (12 

inquiridos, 75,0%). Os inquiridos que afirmam que morar no Bairro do Cerco do Porto 

não os torna em nada distintos dos outros habitantes da cidade, encontram razão de 

ser para esse posicionamento no facto de não terem qualquer tipo de preconceitos 

face ao local habitado (33 inquiridos, 49,3%) e também na reiteração de que as outras 

pessoas não têm preconceitos face ao Bairro (28 inquiridos, 41,8%). Da análise fica 

claro que a imagem que é prescrita aos habitantes deste Bairro tem efeitos 

significativos na construção de sentimentos de auto-segregação social e espacial que 

envolvem residentes e edificado no contexto da cidade do Porto.  

 

QUADRO 9.29. Justificação do facto de morar no Bairro constituir um factor de 

distinção social segundo grau de distinção social associado à residência no 

Bairro 

 
 Grau de distinção social associado à residência no Bairro 

Justificação do facto de morar no 

Bairro constituir um factor de 

distinção social 

Distingue muito Distingue bastante Distingue pouco Distingue nada 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Não tem preconceitos 1 2,7 - - 2 15,4 33 49,3 

Os outros não têm preconceitos 1 2,7 - - 1 7,7 28 41,8 

Valorização pessoal positiva 1 2,7 - - - - - - 

Tem preconceitos 6 16,2 - - 1 7,7 - - 

os outros têm preconceitos 21 56,8 12 75,0 7 53,8 1 1,5 

Valorização pessoal negativa 3 8,1 3 18,8 - - - - 

Não especifica 4 10,8 1 6,3 1 7,7 3 4,5 

Outra - - - - 1 7,7 2 3,0 

Total 37 100,0 16 100,0 13 100,0 67 100,0 

 

Finalmente, outro ponto que importa sublinhar e que contribui para clarificar a 

auto-imagem construída pelos residentes, remete para as percepções subjectivas dos 

moradores sobre a situação económica dos residentes nesse espaço. Numa 

perspectiva de complementaridade, questionamos os residentes sobre as relações de 

solidariedade informal existentes entre os moradores. 

 

Uma primeira leitura evidencia que 80 inquiridos (63,0%) aponta como 

«razoável» a situação económica dos moradores. Seguidamente, um total de 28 

indivíduos (20,6%) estimam-na como «má». Atendendo à percepção subjectiva dos 

residentes, poderemos concluir que estamos perante uma população que, na sua 

maioria, não se reconhece numa situação económica desfavorável, ou seja, a 

escassez de rendimento económico não é para si um traço característico desta 

população.  
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Num segundo nível de análise, a avaliação do grupo no tocante à 

união/solidariedade entre residentes no que respeita ao funcionamento do Bairro, 

deixou bem claro que mais de metade  dos inquiridos (75 inquiridos, 58,1) considera-a 

como «má», 33 moradores (25,6%) avaliam-na como «razoável», 18 (14,0%) 

apreciam-na como «boa» e, por último, apenas 3 moradores (2,3%) a consideram 

«muito boa». 

 

QUADRO 9.30. Classificação da situação económica dos moradores e do grau 

de união/solidariedade entre os mesmos 

 

Vivências no Bairro 
«Muito bom» «Bom»  «Razoável»  «Mau»  Total 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Situação económica dos moradores 3 2,4 5 6,3 80 63,0 39 30,7 127 100,0 

União dos moradores 3 2,3 18 16,3 33 25,6 75 58,1 129 100,0 

 

Esta tendência de resposta pode ser compreendida se atendermos a um 

conjunto de processos e de fenómenos que são transversais às sociedades 

contemporâneas. Entre esses processos é de ressaltar o declínio da “providência 

informal” que assenta em “laços pessoais e em redes de convívio mais próprios de 

pequenos centros urbanos e de meios rurais do que dos centros urbanos (…) vai-se 

perdendo a intensidade nas interacções entre membros de uma mesma família 

alargada no sentido de rede de protecção informal.”34 Também A. Teixeira Fernandes 

evidencia que “nas modernas sociedades complexas, está em desenvolvimento um 

processo de desestruturação e de reestruturação das relações sociais, que conduz a 

um vasto movimento de ruptura dos tradicionais contactos inter-individuais ou, ao 

menos, à sua profunda alteração e à criação de novos ligames associativos (ou como 

tais considerados) em outros espaços quer de liberdade quer de pseudo-liberdade.”35 

                                                
34 Comissão do Livro Branco da Segurança Social, Livro Verde da Segurança Social, Lisboa, Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade Social, 1997, pp. 24-25. 
35 A. Teixeira Fernandes, “Individualismo, subjectividade e relação social”, in Separata Revista da 
Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Série Filosofia, n.º 7, 1990, p. 1. 
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INTERVENÇÕES E MEDIAÇÕES NO BAIRRO  
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10.1. Território de conflitualidades e de clivagens: uma 
radiografia 
 

Ao problematizar-se o Bairro do Cerco do Porto enquanto objecto de análise 

sociológica, podemos detectar a existência de processos de conflitualidade intensos. 

Nesta óptica, parte-se do suposto que toda a estrutura social é pautada pelo conflito, 

sendo este um elemento fundamental de análise de uma estrutura que se considera 

oscilante ente uma realidade dialéctica de ordem e de conflito, não nos encontrando 

submetidos a uma realidade amorfa e passiva. Assim, e dentro do nosso quadro de 

análise, podemos dizer que de forma significativa e num primeiro nível de análise, se 

destacam duas sequências principais de motivos apontados como geradores de 

problemas no Bairro: a educação das crianças com 43 ocorrências (58,1%) e o 

comportamento da vizinhança com cerca de 41 ocorrências (55,4%).  

 

QUADRO 10.1. Motivos que geram a ocorrência de problemas no Bairro 

 
Motivos que geram a ocorrência de 

problemas no Bairro  

N.º de casos % do total da amostra (n = 74) 

Comportamento da vizinhança 41 55,4 

Assaltos e roubos 14 18,9 

Ofensas verbais e físicas 13 17,6 

Educação das crianças 43 58,1 

Falta de higiene e de educação  10 13,5 

Vestuário e aparência física 4 5,4 

Intrigas e maledicência  17 23,0 

Outros  7 9,5 

 
Num segundo nível de análise, podemos considerar que a população aponta 

sobretudo como motivos geradores de problemas no Bairro, a existência de intrigas e 

maledicência, com 17 respostas (23,0%), a ocorrência de assaltos e roubos com 14 

respostas (18,9%), a prática de ofensas verbais e físicas com 13 respostas (17,6%) e 

a falta de higiene e de educação com 10 respostas (13,5%). Por último, e com pouco 

significado, o vestuário e a aparência física são apontados somente em 4 respostas 

(5,4%).  

 

Afigura-se como pertinente, na análise das respostas a esta questão, 

salientar que as principais fontes geradoras de problemas nas representações da 

população em análise se centram em comportamentos observados num contexto de 

proximidade afectiva e residencial, indo de encontro aos próprios dados recolhidos 



 355 
                                                                                                       

 

através das entrevistas. Não deixa de ser oportuno salientar, neste quadro de análise, 

a importância da densidade relacional como factor de despoletamento dos problemas, 

evidenciando que o Bairro é o quadro relacional por excelência da vida destes actores 

sociais. É possível ainda referir que essa mesma densidade relacional resulta de uma 

densidade física, testada pela própria morfologia e desenho do Bairro enquanto 

espaço de habitação e de interacção social.  

 

Poder-se-ia também assinalar que um outro traço característico das relações 

locais se prende com a «intensidade emocional e comunicacional»1 que matiza as 

densidades relacional e física das redes sociais estabelecidas entre os moradores. 

Esse traço característico faz com que as relações sociais estabelecidas se 

desenvolvam numa linha de existência de “domínios de interesse partilhados, 

geradores tanto de solidariedades como de conflitualidades, em regra exaltadas, 

assim como implica códigos simbólicos, igualmente partilhados, geradores de práticas 

culturais com grande força expressiva e acentuada singularidade identitária”2.  

 

Assim, grande parte da conflitualidade existente no quadro relacional é 

remetida pelos actores sociais entrevistados para uma causalidade central, o tráfico 

de droga.3 Neste contexto, os principais motivos de problemas apontados pelos 

entrevistados radicam também nesse problema, ainda que de forma indirecta, 

assumindo-se como causa e consequência das diversas manifestações de clivagem 

que têm como palco o Bairro, acentuando, de facto, uma possibilidade de 

interpretação nas densidades física e relacional, mas também, na intensidade 

emocional e comunicacional.  

 

Iremos centrar-nos seguidamente numa avaliação das conflitualidades 

relacionais centrada em algumas características sociográficas da população em 

análise. Com efeito, se introduzirmos a variável lugar de classe do grupo doméstico do 

inquirido, podemos observar que as opiniões se consubstanciam em dois eixos 

principais de resposta. O primeiro eixo revela-nos a existência de uma sintonia entre a 

                                                
1 Somos tributários do desenvolvimento feito por A. Firmino da Costa a este respeito, in Sociedade de 
Bairro. Dinâmicas Sociais de Identidade Cultural, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 314. 
2 Idem, p. 314. 
3 Este mesmo problema é apresentado como central quer no Bairro Cerco do Porto, quer nos restantes 
bairros que fazem parte do Vale de Campanhã. Cf. Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de 
Campanhã, Inquérito à População Residente nos Bairros Sociais do Vale de Campanhã, Porto, 
Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1997. 
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pequena burguesia de execução e o operariado industrial, pois consideram que a 

principal fonte de problemas no Bairro reside no comportamento da vizinhança, 4 

respostas (50,0%) e 25 respostas (62,5%), respectivamente. O segundo eixo está 

patente nas respostas da pequena burguesia de execução pluriactiva, com 2 

respostas (50,0%), a pequena burguesia independente e proprietária, com 3 respostas 

(50,0%), a pequena burguesia proprietária e agrícola, com 3 respostas (75,0%) e no 

operariado parcial, com 3 respostas (75,0%) e incide fundamentalmente, na educação 

das crianças. 

 

QUADRO 10.2. Motivos que geram a ocorrência de problemas no Bairro segundo 

o lugar de classe do grupo doméstico do inquirido 

 
 Lugar de classe do grupo doméstico do inquirido (n = 69) 

Motivos que geram a 

ocorrência de 

problemas no Bairro 

PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Comportamento da 

vizinhança 

- - 1 100,0 4 50,0 1 25,0 2 33,3 25 67,5 1 25,0 2 50,0 1 100,0 

Assaltos e roubos - - - - 3 37,5 1 25,0 1 16,7 7 17,5 - - 1 25,0 - - 

Ofensas verbais e 

físicas 

- - - - 1 12,5 - - - - 8 20,0 2 50,0 - - 1 100,0 

Educação das 

crianças 

- - 1 100,0 3 37,5 2 50,0 3 50,0 24 60,0 3 75,0 3 75,0 1 100,0 

Falta de higiene e 

educação 

- - - - 2 25,0 - - - - 6 15,0 1 25,0 - - - - 

Vestuário e aparência 

física 

- - - - 1 12,5 - - - - 3 7,5 - - - - - - 

Intrigas e 

maledicência 

1 100,0 - - 1 12,5 - - - - 8 20,0 1 25,0 - - 1 100,0 

Outros - - - - 3 37,5 - - 1 16,7 3 7,5 - - - - - - 

 
Convém salientar que no quadro de interacção em análise, o conflito, como 

tivemos oportunidade de ver, não se reveste sempre de um carácter desestruturador 

ou desorganizador. Por isso parece-nos importante evidenciar que no entender de A. 

Teixeira Fernandes4, o conflito pode ser abordado a partir de uma dupla perspectiva: 

tanto como um fenómeno desintegrador, uma vez que produz exclusão social, e 

também como fenómeno de integração e por isso, gera coesão social. 

 

Os discursos dos entrevistados evidenciam conflitualidades que assumem um 

carácter relativamente desestruturador e que se prendem com a violência intra-

familiar, a conflitualidade entre vizinhos e as querelas entre residentes e não 

residentes associadas, de forma quase exclusiva, ao tráfico e consumo de drogas. 

Num outro prisma, os depoimentos dos moradores revelam uma conflitualidade 

decorrente de uma sociabilidade vicinal intensa entre os moradores com 

                                                
4 A. Teixeira Fernandes, “Democracia e direitos humanos”, in Separata da Revista da Faculdade de 

Letras - Série Filosofia, n.º 4, 2ª Série, 1987, p. 13. 
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proveniências residenciais similares, pois residiam na mesma «ilha» e partilhavam 

anteriormente já um mesmo espaço de sociabilidade habitacional.  

 
“Depois do aparecimento do problema da droga é que as coisas se 
alteraram profundamente.(...) Os problemas familiares são terríveis, e que 
foi a droga a principal responsável isso não tenho dúvidas. Havia pessoas 
que viviam em harmonia, e que com o problema da droga, as suas vidas se 
tornaram um inferno. Problemas entre marido e mulher, porque a mulher 
tem mais capacidade de perdoar e perdoa os filhos, problemas de ordem 
económica porque a mãe dá dinheiro ao filho para ir comprar a droga (...) a 
arca que está cheia fica vazia, os anéis que estavam nos dedos começam a 
ir embora.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, 
operário, reformado) 

 

“De vez em quando andam aí às facadas, aos tiros e é tudo por causa disso 
(da droga) (...) Aqui não há só droga, ainda aqui há tempos foi um preso que 
tinha 5 pistolas em casa. Isto aqui não há só droga, isto aqui parece quase a 
feira da Vandoma. (...) Aí a sida aqui isso já é preciso uma certa precaução, 
isso a sida. (...) é prostituição, droga e depois tudo junto, porque o que leva 
à prostituição é a droga.” (Morador 2, 31 anos, solteiro, pintor de 
automóveis, 8º ano de escolaridade) 

 

“Um bairro muito problemático, mas se nós formos ver de onde, de onde 
foram as pessoas ...o problema é esse. É que por exemplo, há uma pessoa, 
uma delas que esta presa, mora precisamente no bloco 9. Há um outro que 
esta preso que a mãe mora , por exemplo, no bloco 11, que é no R/C, que 
anda a dar grandes problemas e continua a dar, prontos é um dos pólos de 
tráfico. (...) desde a venda (...) desde a compra de electrodomésticos ao 
roubo...para eles chegarem aí e venderem logo para conseguirem realizar 
dinheiro rapidamente (...). Sinceramente, em termos de bairro em si, não 
notei nenhuma melhoria, porque (...) eu costumo dizer que se o Bairro Cerco 
do Porto melhorou toda a sua zona envolvente melhora (...) como o bairro 
do Cerco não melhorou, para mim piorou, portanto a zona envolvente 
também não pode ter melhorado.” (Morador 7, 39 anos, casado, chefe de 
armazém, 2º ano do antigo curso comercial, desempregado) 

 

“Vieram de muitos sítios diferentes, aquelas pessoas que vieram de S. Vítor, 
embora em alguns blocos já havia moradores que se conheciam, sempre 
foram muito conflituosas.” (Moradora 6, 46 anos, casada, doméstica, 4ª 
classe do ensino básico primário) 

 

Estes discursos revelam uma duplicidade de sentido relativamente ao tráfico 

de droga, sendo este percepcionado ambivalentemente como um «bem» e um «mal». 

Assim, são perceptíveis os efeitos devastadores da economia subterrânea das drogas 

no quadro de vida deste Bairro, bem como, a relevância das economias «negras» nos 

contextos de habitação social urbana marcados por condições de vida precárias. Tal 

como refere Cândido da Agra, poderá residir aqui a explicação para a dificuldade em 

distinguir a população «normal» que se limita a habitar o espaço e a população 

desviante ligada à problemática da droda de forma directa ou indirecta, podendo 
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mesmo considerar-se “que não existe ruptura, nestes territórios precarizados, entre os 

modos de vida normais e os estilos de vida desviantes. A participação no mercado das 

drogas é percepcionada como uma forma de gestão da sua vida.”5  

 

Esta situação poder-nos-á levar inclusivamente a contrariar toda a tradição 

sociológica que faz equivaler estes espaços de degradação física e social a espaços 

de desorganização social6. Com efeito, vive-se dentro de uma conflitualidade que 

funciona como quadro regulador de existência. Mesmo os sentimentos de insegurança 

experienciados pelas populações «normais» dos bairros são posicionados dentro de 

um mapa cognitivo de leitura e percepção estruturadas do bairro. 

 

Outro eixo de análise significativo e que importa examinar relaciona-se com a 

percepção e a própria avaliação que os habitantes constroem em torno dos problemas 

existentes no Bairro e que deverão ser resolvidos com a maior brevidade possível. No 

âmbito da primeira ordem de problemas a serem resolvidos no Bairro do Cerco do 

Porto, 53 indivíduos (39,8%) assinalaram o consumo e o tráfico de droga enquanto 

primeiro grande problema a resolver, seguido da degradação física do bairro, com um 

total de 31 respostas (23,3%) e ainda a inexistência de policiamento e de fiscalização 

no Bairro, 29 respostas (21,8%).  

 

Como se pode depreender, os respondentes sobrevalorizam os apelidados 

«problemas sociais» assumidos como problemas que geram atritos públicos com um 

cariz negativo, gerando em seu redor polémica mediática, «pânico moral» e opiniões 

sociais controversas. Existe inclusivamente a assunção de que estes «problemas 

sociais» são uma espécie de sintomas de mau funcionamento da sociedade no seu 

todo e evidenciam as «patologias» sociais de que padece a estrutura social. Na 

enunciação destes «problemas sociais»7, são eleitos os que têm um pendor mais 

dramático e que apelam mais às emoções, e nos quais se inscreve com particular 

gravidade, a toxicodependência.  

 

                                                
5 Cândido da Agra, Entre Droga e Crime. Actores, Espaços, Trajectórias, Lisboa, Editorial Notícias, 1998, 
p. 43. 
6 Loïc J. D. Wacquant, ”The zone”, in Daniel Lins (org.), Cultura e Subjetividade. Saberes Nômades, S. 
Paulo, Papirus Editora, 2000, pp. 49-68. 
7 Patrick Champagne, “La vision médiatique”, in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde, Paris, Ed. 

Seuil, 1993, pp. 61-79. 
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QUADRO 10.3. Problemas a resolver no Bairro 

Problemas a resolver no Bairro 
1º 2º 3º 

N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) N.º casos %(coluna) 

«ambiente social» geral e relações de 

vizinhança 

5 3,8 5 3,9 4 3,5 

Consumo e tráfico de droga 53 39,8 20 15,6 10 8,7 

Prática de prostituição  - - 5 3,9 - - 

Existência de violência e roubos - - 5 3,9 - - 

Inexistência de hábitos de higiene e de 

limpeza 

6 4,5 14 10,9 23 20,0 

Inexistência de equipamentos de 

apoio social 

- - 8 6,3 17 14,8 

Existência de situações de miséria e 

de pobreza 

- - - - 3 2,6 

Pagamento de prestações mensais 

das casas muito elevadas 

- - - - 3 2,6 

Inexistência de policiamento e de 

fiscalização no Bairro  

29 21,8 18 14,1 15 13,0 

Degradação física do Bairro  31 23,3 45 35,2 29 25,2 

Outro 9 6,8 8 6,3 11 9,6 

Total 133 100,0 128 100,0 115 100,0 

 

De certa forma, e na medida em que interessa apreender a coerência interna 

e a própria consonância cognitiva inerente à produção dos discursos proferidos pelos 

inquiridos, somos remetidos directamente para a análise de uma segunda ordem de 

problemas a resolver no Bairro. Assim, em primeiro lugar, surge a degradação física 

do Bairro que contabiliza um conjunto de 45 respostas (35,2%), seguida do consumo 

e tráfico de drogas com 20 respostas (15,6%) e, tal como aconteceu na primeira 

ordem de problemas, a inexistência de policiamento e de fiscalização no Bairro, com 

18 respostas (14,1%). Dentro desta segunda ordem de problemas ainda são referidos 

com alguma importância problemas como a inexistência de hábitos de higiene e de 

limpeza, 14 respostas (10,8%), a inexistência de equipamentos de apoio social, 8 

respostas (6,3%), e de forma residual emergem problemas como «ambiente social 

geral» e as relações de vizinhança, a prática de prostituição e a existência de violência 

e de roubos, 5 respostas (3,9%), respectivamente. As distribuições percentuais 

confirmam-nos a existência de uma certa consensualidade entre a população inquirida 

a propósito dos principais problemas do Bairro e que se afiguram como prioridades 

que urge resolver a curto prazo.  

 

 Finalmente, e quando incitados a reflectir sobre uma terceira ordem de 

problemas, os inquiridos ponderaram com maior intensidade as problemáticas já 

referidas, mas não com tanta premência, distribuindo-as mais dispersamente em 

termos de respostas, emergindo assim outras questões. Na verdade, e como terceiro 

nível de problemas a resolver no Bairro, surgem, por ordem decrescente de 

importância: a degradação física do Bairro, com 29 respostas (25,2%), a inexistência 

de hábitos de higiene e de limpeza, com 23 respostas (20,0%), a inexistência de 
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equipamentos de apoio social, com 17 respostas (14,8%), a inexistência de 

policiamento e de fiscalização no Bairro, 15 respostas (13,0%), o consumo e tráfico de 

droga, com 10 respostas (8,7%), o «ambiente social geral» e as relações de 

vizinhança, com um total de 4 respostas (3,5%) e, finalmente, a existência de 

situações de miséria e de pobreza e o pagamento de prestações mensais de casa, 

com 3 respostas (2,6%), respectivamente. Para além das tendências de respostas 

maioritárias e que já foram assinaladas, surgem dois problemas que tendem a 

assumir alguma relevância: a inexistência de hábitos de higiene e limpeza e a 

inexistência de equipamentos de apoio social. 

 

Para uma melhor clarificação dos resultados evidenciados, apresentam-se 

aqui alguns dos depoimentos mais indiciadores dos principais «problemas sociais» 

que são percepcionados socialmente como estando na origem de um «mal estar» 

vivenciado no Bairro.  

 

“24 horas por dia aí o pessoal aquilo é uma romaria todo o dia e depois diz 
que de noite berram, saltam, andam à porrada, que fazem trinta por uma 
linha, e é um movimento que está a começar, entre o bloco 6, bloco 8, bloco 
9, aquelas famílias que têm possibilidade, e que talvez, que têm bons 
empregos.” (Instituição/Serviço 2) 

 

“A droga é, actualmente, o problema mais urgente a combater, mas antes 
da droga, também havia o problema de marginalidade, de carências. A falta 
de educação e organização passa de geração em geração(...) Toda a gente 
presencia cenas de violência, de agressão...chamam nomes e depois vem o 
filho e vem a mãe e bate o filho e bate a mãe. (...) A droga, a marginalidade, 
que há, mesmo a própria sujidade, o vandalismo, as pessoas não trabalham 
- a maior parte, tudo isto são formas de vivências marginais.” 
(Instituição/Serviço 4) 

 

“Depois são as ofertas que o meio tem, que apresenta, e geralmente 
acontece isso as questões de socialização muitas vezes já há com 
deficiência nas famílias, a sociabilidade é deficiente nas famílias e que 
normalmente acabam por transmitir logo por aí, geralmente são os casos de 
abandono escolar.” (Instituição/Serviço 4) 

 

No referente às áreas de intervenção prioritárias, os entrevistados assinalam 

medidas cuja prossecução poderá promover uma melhoria das condições de vida e 

das práticas de sociabilidade deste cenário residencial, o que poderá funcionar como 

elemento facilitador para a reabilitação da imagem pública do Bairro. Importa 

especificar estas medidas em função de uma agregação tipológica, encontrando 
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assim medidas de carácter higiénico-sanitário, de índole lúdico-recreativa e de pendor 

repressivo e policial. 

 

“Se calhar devia haver de vez em quando cinema no bairro, nós temos ali 
um bom centro de formação, eu penso que sim, se calhar o cine-clube do 
Porto, podia passar ali uns filmes baratos.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª 
classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 

“Em 1º lugar o que faz falta no bairro é uma limpeza geral e começar da 
estaca zero.” (Morador 2, 31 anos, solteiro, pintor de automóveis, 8º ano de 
escolaridade) 

 

“Era a polícia que a gente queria aqui (...) e então falei com a judiciária, que 
disse para pedir assinaturas dos moradores(...). sei que toda a gente quer a 
polícia, quem não quer a polícia é que anda metido nisso (...).”(Moradora 3, 
56 anos, casada, 2ª classe do ensino básico primário, operária têxtil, 
reformada por invalidez)“Punha uma esquadra aqui.” (Morador 4, 18 anos, 
3ª classe do ensino básico primário, solteiro, inactivo) 

 

“Punha aqui a polícia à força todo o dia. (...) Para esta droga acabar e as 
pessoas mudar. (...) Recolher aqui os pobres e limpar isto (...) tirar a droga 
toda que há aqui no bairro.” (Morador 5, 13 anos, solteiro, 3ª classe do 
ensino básico primário, estudante) 

 

“Eu acho que o fiscal deveria de existir. Eles agora parece que querem 
novamente por o chamado director do bairro. (...) Acho que estão a tardar 
em por a funcionar um sistema que obriguem precisamente as pessoas a 
cumprir regulamentos (...) aqui inclusivamente vão fazer quintais, vão 
plantar couves, isto aqui no meio acho que não tem lógica nenhuma.” 
(Morador 7, 39 anos, casado, chefe de armazém, 2º ano do antigo curso 
comercial, desempregado) 

 

Em ligação com a questão anterior, solicitou-se aos habitantes para 

assinalarem os principais responsáveis pela existência de problemas no Bairro. A 

autarquia enquanto perspectivada como «senhorio do Bairro», é apontada como a 

principal responsável pela existência de problemas no Bairro por 65 actores sociais 

(47,8%). Posicionados em segundo plano, estão os traficantes de droga com 40 

respostas (29,4%). Em terceiro lugar, 16 pessoas (11,8%) atribuem essa 

responsabilidade aos próprios moradores do Bairro. Apontados como responsáveis, 

ainda que de forma menos frequente, são também o Governo (7 inquiridos, 5,1%) e a 

Junta de Freguesia (4 inquiridos, 2,9%). Portanto, podemos inferir que os habitantes 

do Bairro do Cerco do Porto remetem para os «outros» a responsabilidade pela 

existência de problemas no Bairro, evidenciando uma postura de hetero-atribuição que 

poderá passar por um mecanismo de desresponsabilização pessoal face às próprias 

dinâmicas existentes num espaço que é habitado e vivido pelos próprios 
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respondentes. Ora, estamos perante um quadro relacional onde a cidadania á 

percepcionada como uma espécie de «abstracção jurídica», demonstrado 

evidentemente uma forte retracção doa actores sociais face ao exercício dos seus 

direitos mas também deveres de cidadania. Neste ponto será importante também 

adiantar que essa retracção tem sido constituída, num quadro de longa duração, 

também pela falta de vontade e lugar de exercício de cidadania activa por parte 

dessas populações, em virtude das dinâmicas de relegação de que têm sido objecto 

por parte dos poderes instituídos. Torna-se necessário, desta forma, “levar a sério a 

exigência de cidadania nos bairros desfavorecidos, (...) não releva de uma estratégia 

de enfrentamento da urgência social, mas implica, pelo contrário, um esforço de 

solidariedade política”8. Um olhar atento a esta questão também nos remeteria, 

concerteza, para um requestionamento das políticas de feição liberal que têm liderado 

a política no âmbito da cidade e da habitação social, na exacta medida em que para 

essa tendência política “a miséria é condição da riqueza”9. 

 

QUADRO 10.4. Enumeração dos responsáveis pela existência de problemas no 

Bairro 

 

Enumeração dos responsáveis pela existência de 

problemas no Bairro 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Junta de freguesia  4 2,9 

Moradores do Bairro 16 11,8 

Pessoas de fora do Bairro 1 0,7 

Câmara Municipal 65 47,8 

Governo 7 5,1 

Traficantes de droga 40 29,4 

Outros 3 2,2 

Total 136 100,0 

 

Se atentarmos às justificações dadas pelos actores sociais em presença 

perante a atribuição de responsabilidades na existência de problemas no Bairro, 

podemos observar que, e no caso concreto da Câmara Municipal, posicionada em 

termos hierárquicos em primeiro lugar, esse posicionamento se justifica pelo facto da 

autarquia ser o «senhorio do Bairro» (38 respostas, 58,5%). Os resultados apontam 

para uma segunda justificativa que remete para a circunstância da autarquia ser a 

responsável pelos problemas pela razão de ter vindo a assumir uma atitude de 

acomodação e de negligência face ao Bairro (22 respostas, 33,8%). Embora 

                                                
8 Joël Roman, “Introduction”, in Joël Roman (dir.), Ville, Exclusion et Citoyenneté. Entretiens de la Ville II, 
Paris, Éditions Esprit, 1993, p. 17. 
9 António Teixeira Fernandes, O Estado Democrático e a Cidadania, Porto, Edições Afrontamento, 1998, 
p. 142.  
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analiticamente diferenciadas, estas duas ordens justificativas entroncam de forma 

mais lata numa causalidade que remete para a circunstância da autarquia ser a dona 

do Bairro e como tal ser responsabilizada pela sua manutenção enquanto espaço de 

qualidade habitacional. Aliás, esta representação dos inquiridos não deixa, ainda que 

indirectamente, de estar manifesta na terceira ordem de justificações, pois assinalam 

que essa entidade é responsável porque detém efectivamente o poder (2 respostas, 

3,1%).  

 

Obviamente, que esta questão é indissociável do facto de a própria autarquia 

não ter criado uma relação de co-responsabilização inicial com os moradores, não 

criando mecanismos de participação e de implicação “desde a preparação do 

realojamento, distribuição de fogos, gestão e conservação dos fogos.”10 Neste ponto 

consideramos importante que a cidade e os seus bairros se assumam como locais de 

desenvolvimento sustentado, o que implica não só uma intervenção de fundo em 

termos da regeneração física desses espaços considerados desqualificados, mas um 

investimento co-participado em prol da garantia de condições de qualidade de vida 

dos cidadãos. Com efeito, “trata-se, sobretudo, de mudar, desenvolver e investir num 

espaço que «pertence» a uma determinada população, que o habita, vive e sente”11. 

 

Acrescente-se que a ausência desta prática produziu efeitos perversos 

levando à assunção por parte da população de uma atitude de desresponsabilização. 

Ao relacionar-se com o poder, a população negoceia a inferioridade do seu estatuto, 

assumindo-se como «meras vítimas» manipuladas por um sistema que lhes é exterior. 

Esta estratégia não corresponde ao facto de estes actores sociais não disporem de 

um espaço de manobra e de negociação, mas antes, à redução da sua capacidade 

negocial a um jojo de cientelismo e dependência. Em última análise, os habitantes 

poderão adoptar uma atitude de «consumidores» reveladora de uma «habituação» às 

ajudas e apoios sociais, corporizando, nesta sequência, um estatuto de «assistidos».12  

 

Em consonância com o que foi focado, os relatos dos moradores do Bairro, 

evidenciam amplamente as lacunas da intervenção camarária ao longo dos tempos, 

                                                
10 António Fonseca Ferreira, “Habitação social: lições e prevenções para o PER”, in Sociedade e 

Território, n.º 20, 1994, p. 10. 
11 António Fonseca Ferreira e Joana Lucas, “Área Metropolitana de Lisboa: dar vida aos subúrbios”, in 
Sociedade e Território, n º 33, 2002, p. 41. 
12 Cf. Serge Paugam, La Disqualification Sociale, Paris, PUF, 1991. 
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bem como, e simultaneamente, a incapacidade deles próprios em mudar o curso dos 

acontecimentos. 

 

“Uns atribuem a culpa à Câmara porque realmente não lhes dá, não fornece 
ao Bairro meios para as pessoas terem uma vida diferente (…) Eu penso 
que em termos de localização, a Câmara foi a grande culpada. As pessoas 
sentem que em termos das casas, a falta de parques para as crianças 
brincarem, a falta de limpeza no Bairro, a segurança dos blocos aquilo tudo 
a cair. É evidente que as pessoas atribuem isso à Câmara, não podem 
atribuir a mais ninguém. Agora, as dificuldades económicas temos que dizer 
que há outras pessoas que são culpadas disso, são os nossos governantes 
que governam muito mal o país, e a riqueza é muito mal distribuída há uns 
que têm mais outros que têm nenhum.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª 
classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 

“Mas eu falo mais na Câmara porque nós vivemos num Bairro, e a Câmara 
é como se fosse o nosso senhorio e eu sinto que muitos problemas do meu 
Bairro deviam ser resolvidos pela Câmara nestes aspectos. Se a gente 
conseguisse salvar 5 catraios dos 20 que vão abandonar a escola é um 
trabalho de vitória, agora o que é preciso é pegar já nisso.” (Morador 2, 31 
anos, solteiro, 8º ano de escolaridade, pintor de automóveis) 

 

“Porque a Câmara não põe a mão aqui no bairro. A Câmara só põe a mão 
no dinheiro, pois aumentou às rendas e não põe aqui a mão no bairro, está 
relaxada.” (Moradora 3, 56 anos, casada, analfabeta, operária, reformada 
por invalidez) 

 

“O interior das casas sempre foi pintado por nós, pelos nossos pais. (...) A 
Câmara nunca pintou por dentro fomos sempre nós.” (Moradora 6, 46 anos, 
casada, doméstica, 4ª classe do ensino básico primário) 

 

“Já naquela altura, porque a Câmara fez as casas e não havia uma infra-
estrutura sequer. Cá no Bairro, não havia mesmo nada de nada.” (Morador 
7, 39 anos, casado, 2º ano de antigo do curso comercial, chefe de 
armazém, desempregado) 

 

No caso concreto dos traficantes de droga, os inquiridos consideram-nos 

responsáveis pela ocorrência de problemas no bairro devido à existência (quase 

omnipresente) de comportamentos de conflitualidade despoletados por essas mesmas 

pessoas (40 respostas, 100,0%). Relativamente ao papel dos traficantes, o seguinte 

extracto de entrevista elucida bem a sua responsabilidade na deterioração do 

«ambiente social» do Bairro. Não deixa de ser curioso verificar, e paralelamente a 

uma condenação desse negócio ilícito, que o tráfico de droga adquire, no seio das 

representações sociais dos habitantes, um papel de rotina na estruturação dos 
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quotidianos do Bairro. Mais uma vez, podemos verificar a existência de uma 

duplicidade de sentidos e de significações das práticas sociais13. 

 

“Eu para acho que a maior parte dos traficantes começa pelas mulheres. 
(...) uma pede à outra para guardar, isso passa-se aqui muito, uma pede à 
outra, isto de vez em quando andam aqui aos tiros, a outra rouba ou pede-
lhe alguma coisa e começam-se a comprometer lentamente e tomam parte 
nisso.” (Morador 2, 31 anos, solteiro, pintor de automóveis, 8º ano de 
escolaridade) 

 

Descentrando o nosso olhar para a percepção acerca dos responsáveis pela 

existência de problemas no Bairro esboçada por parte das instituições e dos serviços 

locais, podemos constatar que está em consonância com as opiniões veiculadas pelos 

moradores. 

 

“As autoridades competentes - a Câmara, a Junta, o Governo Civil até às 
autoridades máximas. Eu resolvia o problema talvez - se toda a gente 
indemnizasse as pessoas  que vivessem da droga, ajudá-los a viver doutra 
forma sem ser com a droga.” (Instituição/Serviço 1) 

 

“São os habitantes que devem resolver os problemas do bairro juntamente 
com o apoio de algumas estruturas, mas principalmente os próprios 
habitantes.” (Instituição/Serviço 3) 

 

No tocante à atribuição de responsabilidades aos moradores do próprio 

Bairro, as justificações para tal posicionamento centram-se na ocorrência de 

comportamentos de conflito (12 respostas, 75,0%) e também nas atitudes de 

acomodação e de negligência perante o próprio espaço em que habitam (2 respostas, 

12,5%). Ao Governo é atribuída a responsabilidade na existência de problemas no 

Bairro, por um lado, porque detém o poder (4 respostas, 57,1%), e por outro, porque 

tem também uma atitude de acomodação e de negligência face a este tipo de situação 

(3 respostas, 42,9%). 

 

 

 

 

                                                
13 Cf. Miguel Chaves, “Dar fuga: comunidade e sujeito num contexto de narcotráfico” in Análise Social, nº 
153, vol. XXXIV, 2000, pp. 921- 922. 
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QUADRO  10.5. Justificações sobre a atribuição de responsabilidade na 

ocorrência de problemas no Bairro segundo os responsáveis pela existência de 

problemas no Bairro 

 Responsáveis pela existência de  problemas no Bairro 

Justificações sobre a atribuição 

de responsabilidade na 

ocorrência de problemas no 

Bairro 

Junta de 

freguesia 

Moradores do 

Bairro 

Pessoas de 

fora do Bairro 

Câmara 

Municipal 

Governo Traficantes 

droga 

Outros 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Porque é o senhorio do Bairro - - 1 6,3 - - 38 58,5 - - - - - - 

Porque detém o poder - - - - - - 2 3,1 4 57,1 - - - - 

Porque existem 

comportamentos de conflito 

- - 12 75,0 1 100,0 - - - - 40 100,0 1 33,3 

Porque existe uma atitude de 

acomodação e de negligência 

1 25,0 2 12,5 - - 22 33,8 3 42,9 - - 1 33,3 

Não especifica 2 50,0 - - - - 2 3,1 - - - - 1 33,3 

Outra 1 25,0 1 6,3 - - 1 1,5 - - - - - - 

Total 4 100,0 16 100,0 1 100,0 65 100,0 7 100,0 40 100,0 3 100,0 

 

A atribuição de responsabilidades pela existência de problemas no Bairro foi 

aferida consoante a posição dos indivíduos no ciclo de vida. As evidências empíricas 

revelam clivagens etárias. Verificamos, portanto, que 4 sujeitos (40,0%) posicionados 

na faixa etária dos 18 aos 29 anos pensam que os responsáveis por estes problemas 

são os traficantes de droga. Partilhando a mesma opinião, encontram-se 9 sujeitos 

(37,5%) dos inquiridos com idades entre os 30 e os 39 anos, mas outros 9 sujeitos 

(37,5%) da mesma idade não tiveram a mesma percepção quanto aos responsáveis 

pela existência de problemas no Bairro, afirmando assim, que o responsável seria a 

Câmara Municipal. Integrados na faixa etária dos 40-49 anos, 8 inquiridos (44,4%) 

atribuem a responsabilidade desses problemas existentes à Câmara Municipal, mas 

não são os únicos, pois 11 inquiridos (47,8%) com idades entre os 50-59 anos têm a 

mesma percepção dessa responsabilidade. Não contrariando esta tendência, também 

19 indivíduos (54,3%) com idades entre 60 e 69 anos atribuem a responsabilidade dos 

problemas à Câmara Municipal.  

 

O principal confronto de posicionamento estabelece-se essencialmente entre 

os residentes com idades entre os 18-29 anos e os residentes com 30 ou mais anos, 

pois os primeiros evidenciam uma atribuição mais intensa de responsabilidades aos 

traficantes de droga em contraposição aos segundos que canalizam as 

responsabilidades para a autarquia. A nosso ver, os mais jovens deixam transparecer 

uma leitura mais centrada no Bairro, denunciando uma perspectiva relativamente mais 

actuante sobre a dinâmica interna desse mesmo espaço. Neste sentido, não 

responsabilizam nenhuma entidade exógena ao Bairro, denotando uma atitude de 
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maior crítica e maior distanciamento face à economia subterrânea associada ao tráfico 

de droga. 

 

QUADRO 10.6. Enumeração dos responsáveis pela existência de problemas no 

Bairro segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Enumeração dos 

responsáveis pela existência 

de  problemas no Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Junta de freguesia - - - - - - 1 4,3 2 5,7 1 4,2 - - 

Moradores do Bairro 3 30,0 5 20,8 - - 1 4,3 3 8,6 3 12,5 1 50,0 

Pessoas de fora do Bairro - - - - - - 1 4,3 - - - - - - 

Câmara Municipal 2 20,0 9 37,5 8 44,4 11 47,8 19 54,3 15 62,5 1 50,0 

Governo 1 10,0 1 4,2 2 11,1 1 4,3 1 2,9 1 4,2 - - 

Traficantes droga 4 40,0 9 37,5 7 38,9 8 34,8 8 22,9 4 16,7 - - 

Outros      1 5,6 - - 2 5,7 - - - - 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 

 

Analisando agora se as responsabilidades pela existência de problemas no 

Bairro são percepcionadas diferentemente segundo os graus de escolaridade dos 

indivíduos que aí residem, percebemos que os sujeitos que têm um nível de 

escolaridade mais baixo, tendem a atribuir responsabilidades à Câmara Municipal (13 

inquiridos, 52,0% dos que não sabem ler e escrever, 8 inquiridos, 72,7% dos que 

sabem ler e escrever mas sem qualquer grau de ensino e 40 sujeitos, 48,8% dos que 

têm o ensino básico/primário). Contrariamente, os inquiridos que possuem um nível de 

ensino mais elevado percepcionam diferentemente essa responsabilidade, atribuindo-

a aos traficantes de droga que frequentam o Bairro (5 sujeitos, 38,5% dos que têm o 

ensino secundário unificado e 2 inquiridos, 66,7% dos que têm o 

secundário/complementar). As variabilidades de opinião justificam-se, obviamente, 

pela posse ou não de recursos escolares mais elevados que se traduzem num 

maior/menor grau de informação, numa maior/menor exposição face às instâncias de 

socialização e de transmissão de informação, o que contribui para a (re)construção de 

uma opinião mais veiculada a determinismos de natureza sociográfica. 
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QUADRO 10.7. Enumeração dos responsáveis pela existência de problemas no 

Bairro segundo o grau de escolaridade inquirido 

 

 Grau de escolaridade 

Enumeração dos 

responsáveis pela 

existência de  problemas 

no Bairro 

Não sabe 
ler/escrever 

Sabe 
ler/escrever 

Básico 
primário 

Secundário 
unificado 

Secundário 
complementar 

Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Junta de freguesia - - 1 9,1 3 3,7 - - - - - - - - 

Moradores do Bairro 4 16,0 - - 8 9,8 2 15,4 1 33,3 - - 1 100,0 

Pessoas de fora do Bairro - - - - 1 1,2 - - - - - - - - 

Câmara Municipal 13 52,0 8 72,7 40 48,8 4 30,8 - - - - - - 

Governo 1 4,0 - - 4 4,9 2 15,4 - - - - - - 

Traficantes droga 6 24,0 2 18,2 24 29,3 5 38,5 2 66,7 1 100,0 - - 

Outros  1 4,0 - - 2 2,4 - - - - - - - - 

Total 25 100,0 11 100,0 82 100,0 13 100,0 3 100,0 1 100,0 1 100,0 

 

Depois de se ter abordado a questão dos agentes responsáveis pela 

existência de problemas no Bairro, e em estreita conexão, pareceu-nos pertinente 

apurar a quem deveriam ser atribuídas as competências na resolução dos problemas 

existentes neste quadro relacional. Mais uma vez, a Câmara Municipal, para além de 

ser anteriormente apontada como a principal responsável pela existência de 

problemas no Bairro, afigura-se na perspectiva da população inquirida, como a 

principal detentora de responsabilidades na resolução desses mesmos problemas 

(101 inquiridos, 74,3%). Apenas um número restrito de actores sociais atribuem 

responsabilidades ao nível da resolução aos próprios habitantes do Bairro (11 

pessoas, 8,1%), ao Governo (10 inquiridos, 7,4%) e à Junta de Freguesia (8 

respondentes, 5,9%). Não deixa de ser interessante verificar a tendência manifestada 

pela população inquirida no sentido de remeter para um locus exterior a 

responsabilidade de resolução dos problemas do Bairro. Fica também clara a atitude 

de auto-exclusão e de marginalização assumida pelos moradores, na medida em que 

apenas uma reduzida percentagem de inquiridos partilha da opinião de que os 

próprios residentes devem participar nos processos de resolução dos problemas que 

afectam o local de residência.  

 

Num outro prisma, esta tendência maioritária de resposta pode ter ainda uma 

outra leitura. A desresponsabilização dos moradores no que concerne à resolução dos 

problemas pode estar associada a uma atitude de impotência, pois crêem que não 

têm capacidades nem poderes para os resolver. Esta atitude de apatia prende-se com 

a falta de participação dos indivíduos nos processos económico, social, cultural e 

político que caracterizam o devir da estruturação social. Esta desacreditação em si 

próprios revela um baixo índice de auto-estima, o que geralmente aparece 
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correlacionado a “ausência dos direitos fundamentais de cidadania.” Esta não 

participação “é sentida como dependência total.”14 Parece ter cabimento aqui falar-se 

em exclusão social no plural, uma vez que esta população evidencia múltiplas 

fracturas face ao tecido social. Por outras palavras, parece ser dotada de baixas 

competências pessoais ao nível do auto-reconhecimento individual, da reactivação 

das redes de relações sociais extra-Bairro e do desenvolvimento de modelos de leitura 

da realidade e de capacidade crítica e de fundamentação de decisões.15  

 

QUADRO 10.8. Enumeração dos responsáveis pela resolução dos problemas no 

Bairro 

 

Enumeração dos responsáveis pela resolução dos 

problemas no Bairro 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Moradores do Bairro 11 8,1 

Junta de freguesia 8 5,9 

Câmara Municipal 101 74,3 

Governo 10 7,4 

Outros 6 4,4 

Total 136 100,0 

 

Acrescentem-se ainda outros eixos de consolidação de resposta às questões 

anteriores. Sendo representada a Câmara Municipal como a entidade com a 

responsabilidade máxima na resolução dos problemas do Bairro, será importante 

perceber que essa atribuição feita pelos inquiridos se deve principalmente ao facto de 

esta ser encarada como o «senhorio do Bairro» (58 inquiridos, 57,4%), mas também 

por ser a entidade por excelência detentora de poder (14 inquiridos, 13,9%) e de 

deveres/responsabilidades face ao Bairro (9 inquiridos, 8,9%), bem como de 

capacidade política de intervenção (2 inquiridos, 2,0%) e por mostrar uma atitude de 

negligência face ao Bairro (2 inquiridos, 2,0%). A atribuição de responsabilidade pela 

resolução dos problemas aos próprios residentes radica no facto de estes terem o 

dever e a responsabilidade de criar condições para a não proliferação desses 

mesmos, opinião que só é partilhada por 2 inquiridos, 18,2% e ainda porque os 

moradores têm uma atitude de negligência face ao Bairro (2 inquiridos, 18,2%). 

 

                                                
14 A. Teixeira Fernandes, “Formas e mecanismos de exclusão social”, in Sociologia - Revista da 
Faculdade de Letras do Porto, vol. I, série I, 1991, p. 40. 
15 Rogério Roque Amaro, “Inserção económica de populações desfavorecidas, factor de cidadania”, in 

Sociedade e Trabalho, n.º 8/9, 2000, pp. 33-40. 
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A responsabilidade na resolução dos problemas do Bairro é também do 

Governo na medida em que é um orgão que detém efectivamente o poder (5 

inquiridos, 50,0%), porque tem capacidade política (2 inquiridos, 20,0%), bem como, 

deveres e responsabilidades (1 inquirido, 10,0%) e por outro lado, porque também tem 

sido negligente face ao Bairro (1 inquirido, 10,0%). A Junta de Freguesia é também 

responsabilizada porque tem deveres e responsabilidades nessa matéria (3 inquiridos, 

37,5%). Com efeito, a análise resulta interessante na medida em que confere solidez 

às observações já anteriormente avançadas e confirma a tendência dos inquiridos em 

enfatizar a dimensão política, assumindo uma postura de auto-exclusão face a esta 

esfera. A capacidade ou a ausência de poder prefigura-se como uma dimensão-chave 

para a resolução dos problemas do Bairro.  

 

QUADRO 10.9. Justificações pela atribuição da responsabilidade de resolução 

dos problemas no Bairro segundo a enumeração dos responsáveis pela 

resolução dos problemas no Bairro 

 Enumeração dos responsáveis pela resolução dos problemas no Bairro 

Justificações pela atribuição da 

responsabilidade de resolução dos 

problemas 

Habitantes dos 
Bairro 

Junta de 
freguesia 

Câmara 
Municipal 

Governo Outros 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Senhorio  - - - - 58 57,4 - - - - 

Capacidade política 1 9,1 1 12,5 2 2,0 2 20,0 1 16,7 

Detenção de poder - - - - 14 13,9 5 50,0 - - 

Dever / responsabilidade 2 18,2 3 37,5 9 8,9 1 10,0 1 16,7 

Negligência  2 18,2 - - 2 2,0 1 10,0 - - 

Não especifica 5 45,5 3 37,5 16 15,8 1 10,0 - - 

Outra 1 9,1 1 12,5 - - - - 4 66,7 

Total 11 100,0 8 100,0 101 100,0 10 100,0 6 100,0 

 

Se tomarmos em linha de conta o grupo etário dos inquiridos, observamos 

que esta variável é condicionadora, na medida em que se regista uma certa 

regularidade de resposta em função dos diferentes escalões etários. Assim, à medida 

que se sobe no escalão etário aumenta a tendência para atribuir responsabilidades à 

autarquia municipal. Constatamos, ainda, ligeiras nuances de posicionamento e que 

importa dar conta. É nos grupos etários mais jovens (entre os 18 e os 39 anos) que 

com mais frequência se responsabiliza os próprios habitantes do Bairro. O segmento 

mais jovem (18-29 anos) assinala ainda com alguma regularidade o Governo. A 

responsabilização da Junta de Freguesia parece ter maior incidência no grupo de 

indivíduos com idades que oscilam entre os 50 e os 59 anos. A Câmara Municipal é 

mais intensamente referenciada pelos inquiridos que se situam entre os 70 e os 79 

anos.  
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QUADRO 10.10. Enumeração dos responsáveis pela resolução dos problemas 

no Bairro segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários 

Enumeração dos 

responsáveis pela resolução 

dos problemas no Bairro 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Habitantes dos Bairro 2 20,0 4 16,7 1 5,6 - - 3 8,6 1 4,2 - - 

Junta de freguesia - - 1 4,2 1 5,6 4 17,4 1 2,9 1 4,2 - - 

Câmara Municipal 5 50,0 16 66,7 15 83,3 14 60,9 28 80,0 22 91,7 1 50,0 

Governo 3 30,0 2 8,3 1 5,6 2 8,7 2 5,7 - - - - 

Outros  - - 1 4,2 - - 3 13,0 1 2,9 - - 1 50,0 

Total 10 100,0 24 100,0 18 100,0 23 100,0 35 100,0 24 100,0 2 100,0 
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10.2. Avaliação das políticas e dos projectos para o 

Bairro e para a cidade 

 

Uma das nossas preocupações foi avaliar a forma como os próprios 

moradores se mobilizam em torno das principais decisões preconizadas por parte do 

poder político para a zona envolvente ao Bairro. O nosso propósito passou pela 

aferição do grau de proximidade que os habitantes detêm (ou não) face ao decisor. 

Tentou averiguar-se a sua capacidade de envolvimento face às propostas políticas e 

urbanísticas e perceber de que forma estas eram ou não aglutinadoras e constituíam 

uma preocupação assumida por parte da população.  

 

A construção de novas vias de circulação na envolvente do Bairro (74 

respostas, 59,2%), assim como a construção da Ponte do Freixo (70 respostas, 

56,0%) assumem-se, na opinião dos inquiridos, como sendo os acontecimentos de 

maior importância nos processos de transformação do meio envolvente ao Bairro e 

com maior impacto na estruturação do Bairro. Dentro de todo um quadro de 

mudanças prefiguradas e apontadas para a zona do Vale de Campanhã e com 

influência directa no Bairro, a recuperação das fachadas exteriores dos prédios deste 

Bairro também é considerada como muito importante, obtendo um total de 67 

respostas (53,6%). Seguidamente, em termos de ordem de importância (53 respostas, 

42,4%), surge a demolição do Bairro da Mitra. Com um grau de adesão menos 

significativo, emergem ainda respostas como a importância da construção de um 

Parque Lúdico-Tecnológico (40 respostas, 32,0%) e a constituição de associações 

locais (39 respostas, 31,2%). 
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QUADRO 10.11. Eventos com maior impacto na zona envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto 

 

Eventos com maior impacto na zona envolvente do Bairro 

do Cerco do Porto 

N.º de casos % do total da amostra 

(n = 125) 

Construção de vias de circulação 74 59,2 

Construção da Ponte do Freixo 70 56,0 

Recuperação da fachadas dos prédios 67 53,6 

Demolição do Bairro da Mitra 53 42,4 

Construção de um parque lúdico-tecnológico 40 32,0 

Constituição de associações locais 39 31,2 

 

A importância das mudanças na zona envolvente ao Bairro e com impactos 

previsíveis nesse mesmo espaço é percepcionada de forma diferenciada em função 

do género. Os homens evidenciam a importância da recuperação das fachadas dos 

prédios com 22 respostas (73,3%), a constituição de associações locais com 16 

respostas (53,3%) e a construção do Parque Lúdico-Tecnológico, 13 respostas 

(43,3%). Em contrapartida, as mulheres perspectivam com maior relevância a 

construção de vias de circulação, 62 respostas (65,3%), a construção da Ponte do 

Freixo, 59 respostas (62,1%), a demolição do Bairro da Mitra surge em paridade com 

a recuperação das fachadas dos prédios, 45 respostas (47,4%). 

 

QUADRO 10.12. Eventos com maior impacto na zona envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto segundo o sexo do inquirido 

 

 Sexo do inquirido (n = 125) 

Eventos com maior impacto na zona envolvente do 

Bairro do Cerco do Porto 

Masculino Feminino  

N.º % N.º  % 

Construção de vias de circulação 12 40,0 62 65,3 

Construção da ponte do Freixo  11 36,7 59 62,1 

Demolição do bairro de Mitra  8 26,7 45 47,4 

Recuperação das fachadas dos prédios 22 73,3 45 47,4 

Construção de um parque lúdico-tecnológico 13 43,3 27 28,4 

Constituição de associações locais 16 53,3 23 24,2 

 

Ao cruzarmos a questão em análise com a pertença etária, observamos que 

os inquiridos que se inserem na faixa etária mais jovem, dos 18-29 anos, realçam 

essencialmente a recuperação das fachadas dos prédios, 7 respostas (77,8%). 

Quanto aos respondentes que se inserem no grupo de idades entre os 30-39 anos, as 

mudanças mais referenciadas são, por um lado, a construção da Ponte do Freixo, e 

por outro, a demolição do Bairro da Mitra, ambos com 13 respostas (54,2%). Os 

inquiridos que se inscrevem no grupo etário dos 40-49 anos e dos 60-69 anos, 

salientam a importância da construção de vias de circulação na zona envolvente, 10 
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respostas (58,8%) e 20 respostas (64,5%), respectivamente. Aqueles que se inserem 

nos patamares etários dos 50-59 e dos 70-79 anos evidenciam equitativamente este 

último aspecto e a construção da Ponte do Freixo, 11 respostas (55,0%) e 16 

respostas (69,6%), respectivamente.  

 

QUADRO 10.13. Eventos com maior impacto na zona envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto segundo o grupo etário do inquirido 

 

 Grupos etários (n = 125) 

Eventos com maior 

impacto na zona 

envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Construção de vias de 

circulação 

5 55,6 11 45,8 10 58,8 11 55,0 20 64,5 16 69,6 1 100,0 

Construção da ponte do 

Freixo  

4 44,4 13 54,2 9 52,9 11 55,0 17 54,8 16 69,6 - - 

Demolição do bairro de 

Mitra  

3 33,3 13 54,2 8 47,1 9 45,0 11 35,5 9 39,1 - - 

Recuperação das 

fachadas dos prédios 

7 77,8 12 50,0 9 52,9 9 45,0 17 54,8 12 52,2 1 100,0 

Construção de um 

parque lúdico-

tecnológico 

3 33,3 4 16,7 5 29,4 9 45,0 14 45,2 4 17,4 1 100,0 

Constituição de 

associações locais 

4 44,4 7 29,2 7 41,2 5 25,0 10 32,3 6 26,1 - - 

 

Não deixa de ser interessante verificar que a importância relativa atribuída às 

diferentes mudanças na zona envolvente ao Bairro varia consoante o número de anos 

de residência na casa por parte do inquirido. Deste modo, aqueles que residem no 

Bairro há menos tempo (há 9 e menos anos) apontam como mudança mais relevante 

a construção da Ponte do Freixo, 20 respostas (74,1%). Os residentes há cerca de 10-

19 anos ressaltam de forma preponderante a construção de vias de circulação nas 

proximidades do Bairro, a demolição do Bairro da Mitra, 8 respostas (50,0%) e a 

recuperação das fachadas dos prédios, 8 respostas (50,0%). Os actores que moram 

no Bairro há cerca de 20-29 anos salientam na sua maioria a construção das vias de 

circulação, 28 respostas (68,3%). Os que residem há mais tempo no Bairro (30 e mais 

anos) apontam na sua grande parte a recuperação das fachadas dos prédios, 27 

respostas (65,9%). 

 

 

 

 

 



 375 
                                                                                                       

 

QUADRO 10.14. Eventos com maior impacto na zona envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto segundo os anos de residência na casa 

 

 Anos de residência na casa (n = 125) 

Eventos com maior impacto na zona 

envolvente do Bairro do Cerco do 

Porto 

até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Construção de vias de circulação 12 44,4 8 50,0 28 68,3 26 63,4 

Construção da ponte do Freixo  20 74,1 7 43,8 25 61,0 18 43,9 

Demolição do Bairro de Mitra 14 51,9 8 50,0 18 43,9 13 31,7 

Recuperação das fachadas dos 

prédios 

11 40,7 8 50,0 21 51,2 27 65,9 

Construção de um parque lúdico-

tecnológico 

6 22,2 3 18,8 12 29,3 19 46,3 

Constituição de associações locais 9 33,3 7 43,8 10 24,4 13 31,7 

 

A abordagem efectuada a propósito dos projectos e políticas que 

previsionalmente irão gerar efeitos catalizadores no Bairro do Cerco necessita de ser 

complementada com a avaliação do grau de importância atribuída às mudanças no 

Vale de Campanhã e o seu impacto na melhoria das dinâmicas internas do Bairro e da 

sua consequente integração no tecido urbano. Posicionando-se acerca do grau de 

importância das mudanças na zona envolvente e o seu impacto no Bairro, metade dos 

inquiridos (64 pessoas, 50,4%) atribuem a essas mudanças uma importância elevada, 

enquanto que 33 inquiridos (26,0%) a qualificam de moderada, 15 inquiridos (11,8%) 

de muito elevada e 11 sujeitos (8,7%) de reduzida importância. Mais uma vez não 

poderemos deixar de referir que não obstante sejam importantes essas mudanças, 

importa alicerçadas num reforço das solidariedades locais, no fortalecimento das 

pertenças e identidades face ao Bairro.  
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GRÁFICO 10.1. Grau de importância das mudanças na zona envolvente e o seu 

impacto em termos de efeitos na evolução do Bairro 

 

Perante as diferenças de opinião quanto ao quadro de mudanças 

implementado e a implementar na zona envolvente ao Bairro e com impactos neste, 

interessou-nos de sobremaneira desvendar as razões que estão na base destas 

diferentes tomadas de posição. Conforme podemos ver, os inquiridos que não 

atribuem qualquer importância às mudanças (4 inquiridos, 100,0%) consideram que 

essas mesmas serão prejudiciais e assumem uma posição de que por mais que se 

faça a situação negativa que caracteriza o Bairro nunca se irá inverter. Dos que 

atribuem uma importância reduzida às mudanças operadas, 9 inquiridos (90,0%) 

apresentam o mesmo tipo de argumentação. Quanto aos que atribuem um grau de 

importância moderado às mudanças na zona envolvente ao Bairro, 10 inquiridos 

(33,3%) justificam a sua tomada de posição devido às chamadas razões urbanísticas, 

que se ligam evidentemente a um posicionamento em prol da requalificação do 

espaço vivido e habitado. Por seu turno, 5 inquiridos (16,7%) consideram que essas 

mudanças só podem ser no sentido de aumentarem os problemas existentes, 

reiterando a opinião de que o Bairro nunca mudará e 4 inquiridos (13,3%) apontam 

razões sociais, perspectivando uma melhoria das relações de sociabilidade e de 

convivialidade locais. 
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FOTOGRAFIA 10.1. 

 

 
Vista do Bairro e de outras construções habitacionais a partir da Circunvalação 

 

Referentemente aos inquiridos que atribuem um grau de importância elevado 

às mudanças, 15 pessoas (25,0%) baseiam-se em razões sociais, isto é, melhorias 

nas relações de sociabilidade e de convivialidade, 10 inquiridos (16,7%) consideram 

que essas mudanças irão projectar para o exterior uma melhor imagem do Bairro, 9 

actores (15,0%) invocam as razões urbanísticas e, por fim, 6 inquiridos (10,0%) 

conjugam as razões sociais com as razões urbanísticas. Não deixa de ser significativo 

registar que 11 sujeitos continuam a considerar que o Bairro nunca vai mudar apesar 

de considerarem importantes as mudanças. Este tipo de resposta é revelador de uma 

atitude de profundo cepticismo e de negatividade face à possibilidade de se poder 

inverter uma espécie de «destino fatal» que pesa sobre o Bairro. 

 

Os inquiridos que imputam um grau de importância muito elevado face às 

transformações em curso, apontam a melhoria da imagem projectada pelo Bairro (6 

inquiridos, 40,0%), as razões sociais e urbanísticas (3 inquiridos, 20,0%) e razões 

exclusivamente urbanísticas (2 inquiridos, 13,3%). 
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QUADRO 10.15. Justificação do grau de importância atribuído às mudanças na 

zona envolvente e o seu impacto na evolução do Bairro segundo grau de 

importância das mudanças na zona envolvente e o seu impacto na evolução do 

Bairro 

 

 Grau de importância das mudanças na zona envolvente em termos de efeitos na 

evolução do Bairro 

Justificação do grau de importância 

atribuído 

Nenhuma Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Razões sociais - - - - 4 13,3 15 25,0 1 6,7 

Razões Urbanísticas - - - - 10 33,3 9 15,0 2 13,3 

Razões sociais e razões Urbanísticas - - - - 3 10,0 6 10,0 3 20,0 

Razões de "imagem" projectada pelo 

Bairro 

- - - - 2 6,7 10 16,7 6 40,0 

Prejudicial/não melhorará nunca 4 100,0 9 90,0 5 16,7 11 18,3 1 6,7 

Outra - - 1 10,0 6 20,0 9 15,0 2 13,3 

Total 4 100,0 10 100,0 30 100,0 60 100,0 15 100,0 

 

Com o objectivo de aferir se os próprios moradores estavam cientes de que 

se prefigurava a curto prazo a implementação de um conjunto de intervenções 

urbanísticas e sociais com efeitos directos no seu próprio local de vivência, tornou-se 

oportuno indagar se os residentes dispunham ou não de informações sobre os 

programas e medidas em curso e sobre o tipo de actividades programadas para o 

Bairro e para o Vale de Campanhã. Do conjunto dos 136 actores sociais inquiridos, 

111 (81,6%) declaram não ter conhecimento até à data (Junho e Julho de 1996) do 

Programa URBAN para o Vale de Campanhã, enquanto 14 inquiridos (10,3%) afirmam 

ter um conhecimento relativamente vago e unicamente 11 pessoas (8,1%) asseveram 

ter conhecimento do Programa. Passado dois anos de efectivação da Iniciativa 

Comunitária URBAN, não deixa de ser curioso constatar que os habitantes dos bairros 

sociais do Vale de Campanhã, nos quais se enquadra o nosso locus analítico, 

reiterem, na sua maioria, um desconhecimento face ao URBAN, pois uma proporção 

de 64,9% revelam nunca ter ouvido falar nessa Iniciativa.16 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Cf. Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Inquérito aos Residentes dos Bairros 

Sociais do Vale de Campanhã. 
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GRÁFICO 10.2. Conhecimento do Programa URBAN 
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O principal meio de obtenção de conhecimento acerca da Iniciativa 

Comunitária URBAN reside para 14 inquiridos (56,0%) nas informações veiculadas 

pelos órgãos de comunicação social. Outros meios de obtenção de conhecimento 

acerca deste Programa são ainda invocados: os órgãos de poder autárquico (4 

respostas, 16,0%), as conversas estabelecidas com amigos/vizinhos (4 respostas, 

16,0%) e as associações do Bairro (2 respostas, 8,0%).  

 

QUADRO 10.16. Meios de obtenção de conhecimento do Programa URBAN 

 

Meios de obtenção de conhecimento do Programa 

URBAN 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Órgãos autárquicos 4 16,0 

Meios de comunicação social 14 56,0 

Associações do Bairro  2 8,0 

Amigos / vizinhos 4 16,0 

outros 1 4,0 

Total 25 100,0 

 

Ao tentar desvelar os conhecimentos específicos que os actores sociais em 

presença teriam acerca do Programa URBAN, foi possível verificar que tais 

conhecimentos se centralizam fundamentalmente em dois eixos de opinião: 

construção/recuperação das casas (14 respostas, 56,0%) e fomento de actividades 

desportivas (3 respostas, 12,0%). 
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QUADRO 10.17. Tipos de conhecimento do Programa URBAN 

 

Tipo de conhecimento do Programa URBAN N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Fomento de actividades desportivas 3 12,0 

Construção/melhoria das casas 14 56,0 

Construção de centros para idosos 1 4,0 

Construção de um parque verde 1 4,0 

Fomento de actividades desportivas e construção 

de um parque verde 

1 4,0 

Investimento no Vale construção de um parque 

verde construção parque industrial 

1 4,0 

Pouco/nada sabe 4 16,0 

Total 25 100,0 

 

Não obstante um manifesto desconhecimento acerca do Programa URBAN e 

das actividades nele contempladas, os inquiridos que demonstram algum grau de 

conhecimento face a este assunto consideram, paralelamente, que esta Iniciativa tem 

muita importância para o Bairro do Cerco do Porto (19 respostas, 82,6%). Esta opção 

de resposta prende-se, por um lado, com o facto de contribuir para uma melhoria do 

«ambiente social» do Bairro (9 respostas, 47,4%) e por outro, por constituir um 

incentivo ao fomento de actividades em prol do desenvolvimento sócio-económico 

deste espaço (5 respostas, 26,3%). Será importante assinalar, neste contexto, que 5 

inquiridos (26,3%) salientam que a importância do Programa URBAN no Bairro do 

Cerco do Porto só poderá ser realmente apreciada em função da sua concreta 

efectivação.  

 

QUADRO 10.18. Justificação da importância do URBAN para o Bairro segundo a 

importância atribuída ao mesmo programa por parte dos moradores 

 

 Importância do Programa URBAN para o Bairro 

Justificação da importância do URBAN para o 

Bairro 

Sim Não Talvez 

N.º % N.º % N.º  % 

Contribuiu para um melhor «ambiente social» 9 47,4 - - 1 50,0 

Depende da sua efectivação concreta 5 26,3 - - 1 50,0 

Fomenta o desenvolvimento sócio-económico 5 26,3 - - - - 

Não contribui para a alteração da situação - - 2 100,0 - - 

Total 19 100,0 2 100,0 2 100,0 

 

As entrevistas realizadas atestam as tendências de resposta anteriormente 

afloradas. Convém frisar que se detectaram respostas que variam numa escala que 

medeia entre a imputação de importância aos programa URBAN e suas medidas e 

respostas indiciadoras de descrença e de desconfiança face às referidas medidas.  
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“Eu penso que vai ser bom para o Bairro. Não sei se leu hoje o jornal, dizem 
que são 3 milhões de contos aplicar em Campanhã. É muito dinheiro e 
penso que se pode fazer muita coisa. (...) penso que sim. Podem não saber 
em profundidade aquilo que se vai fazer mas pelo menos têm algumas 
informações.” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico 
primário, operário, reformado) 

 

“Eu já disse em plena Assembleia de freguesia que espero que o URBAN 
não seja o mesmo que o Projecto de Luta contra a Pobreza.” (Morador 2, 31 
anos, solteiro, pintor de automóveis, 8º ano de escolaridade) 

 

“Não. Já ouvi falar de tantos programas, olhe eu não me acredito em nada.” 
(Moradora 6, 46 anos, casada, doméstica, 4ª classe do ensino básico 
primário) 

 

Partindo-se do pressuposto de que o tecido associativo local poderá ser uma 

das principais pontes de mediação entre a população e os gestores do Programa, 

pareceu-nos importante avaliar o grau de conhecimento das colectividades e conhecer 

numa perspectiva prospectiva os potenciais efeitos do URBAN na realidade social 

local. A leitura susceptível de ser construída em torno dos discursos dos dirigentes 

associativos deixa transparecer um conhecimento não muito clarificado e consolidado 

sobre os objectivos e acções previstas no quadro do URBAN. Paralelamente, também 

estes actores sociais demonstram um sentimento de relativo desagrado pelo facto de 

ainda não serem assumidos como agentes activos do processo e concomitantemente 

evidenciam alguma insatisfação face aos canais que veiculam informações sobre o 

Programa, o que se prende basicamente com o carácter lacunar e pontual das 

informações a que têm acesso. Não será demais referir neste momento, e em 

conjunto com A. Fonseca Ferreira e Joana Lucas que “a criação ou reforço das 

associações e colectividades locais”17 se assume como condição de base para a 

sustentação de um sentimento de envolvimento identitário face ao espaço vivido. 

 

“Eu julgo que o URBAN o que tem é de começar um bocadinho no apoio às 
colectividades, em termos económicos e depois em termos de apoio - como 
é que se diz? - portanto logístico e não sei quê. Técnico. A maior parte das 
pessoas que estão à frente das colectividades, são pessoas iguais a todas 
as outras. Sei lá… algumas que têm até algumas dificuldades, até para 
esquematizar a vida. Como é que vamos fazer? Fazer um planozinho.” 
(Associação Local 1) 

 

“Olhe, eu esperava muito mais, eu inicialmente esperava muito mais do que 
o que espero agora. (…) Já devia ter começado há cerca de um ano atrás, 
devia ser contemplado, aqui para o Bairro, essencialmente pôr isto tudo 
muito bonito, cheio de jardins, cheio de... isto ia ficar uma maravilha e 

                                                
17 António Fonseca Ferreira e Joana Lucas, Art. Cit., p. 45. 
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prontos, era mais ou menos qualquer coisa desse género. Eu... por  
exemplo, comecei logo a questionar o problema em termos educacionais ou 
se iam contemplar toda a gente; se iam contemplar as outras pessoas, se 
inclusive, vão fazer varandas novas, porque as que estão aí a maior parte 
estão todas a cair e isso não é difícil, basta olhar para elas. O plano naquela 
altura...” (Associação Local 3) 

 

“Olhe, gostava que nos pusessem aqui uma esquadra, que iniciassem aqui 
uma série de situações ou que já tivessem iniciado, pelo menos. (…) 
Essencialmente, acho que o URBAN já devia ter estado a trabalhar e, se 
não quisessem trabalhar, pelo menos que deixassem os outros trabalhar e 
que não encravassem as pessoas…” (Associação Local 5) 

 
“Eles dizem que sim, vai ter um impacto muito grande e não sei quê não sei 
que mais, mas eu ainda não vejo nada. Nós fomos a uma reunião aqui há 
tempos, em que ficou eleito, o presidente da Junta de Freguesia faz parte e 
depois foi eleito também o Pároco lá de baixo, o Padre Amadeu, também foi. 
O que é certo é que isso já lá vão uns meses e de concreto nunca ninguém 
nos disse mais nada, não sabemos de nada, até à data não sabemos de 
nada. (…) O que é certo já lá vão uns meses e nós não sabemos de nada, 
ninguém sabe nada, a gente sabe através dos jornais porque a partir dessa 
data nunca mais houve uma reunião com as associações a dizer-lhes o que 
é que se está a passar, o que é que eles querem fazer, o que não querem 
saber, percebe?” (Associação Local 5) 

 

“Isto é muito, muito pouco discutido, não tem sido nada discutido. Não foi 
divulgado, para mim acho que não foi divulgado nada. (…) às associações 
foi não. Às associações foi-nos só, nós fomos chamados, fui eu até que lá 
fui para perguntar, fizeram-me umas perguntas lá em baixo no animar o 
associativismo na altura, que é ali na rua de Camões, (…), fizeram lá umas 
perguntas e tal, tal , tal e não passamos daí. Sabe-se que vem dinheiro, 
dinheiro de Bruxelas para cá e parece que não tão poucos milhões quanto 
isso, mas concreto, de concreto as associações não tem nada, nada , nada 
a ver com isto e não têm sido informadas, não lhes deram um caderno 
assim, disseram assim eu acho que o URBAN que devia, ou pelo menos a 
Junta de Freguesia ou a Câmara deviam pegar.” (Associação Local 5) 

 

 



 

 

CAPÍTULO 11 

 

A CASA NO BAIRRO: ESPAÇO DE 

(RE)APROPRIAÇÃO 
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11.1. A ocupação da casa: condicionantes 

 

O acesso à habitação é um dos direitos humanos fundamentais, estando 

inclusivamente consagrado na Constituição da República Portuguesa1. A casa 

assume-se como um bem necessário, desempenhando importantes funções sociais, 

pois permite aceder a um domicílio fixo, constituindo um local em que se pode 

descansar depois do esforço laboral, assumindo-se ainda como lugar de refúgio e 

onde se pode guardar os pertences.2 Outros sim, também se configura como um lugar 

privilegiado para o accionamento de processos de socialização e de intensificação das 

relações primárias. O espaço doméstico, ao ser o locus por excelência do espaço 

privado, é simultaneamente um espaço estável em que se estruturam os processos de 

reprodução da estrutura familiar, nomeadamente, a reprodução de papéis sociais e a 

divisão social do trabalho doméstico. A casa é ainda o espaço onde tradicionalmente 

se efectiva o trabalho doméstico da mulher, reproduzindo-se, assim, as suas funções 

sociais tradicionais. Uma outra dimensão associa a casa a um espaço onde se 

processa um consumo individual e colectivo e a reprodução da força de trabalho, 

factor indispensável ao desenvolvimento e perpetuação de uma sociedade capitalista.3 

Em suma, poderemos fazer equivaler a casa a uma autêntica «moldura da acção» 

mostrando a pertinência das palavras de Alfredo Mela quando a descreve: “uma casa 

é um âmbito delimitado por confins físicos, que distinguem um «dentro» e um «fora», 

mas sobretudo um lugar cuja cultura define significados compartilhados e 

reconhecíveis, como espaço do privado, da intimidade, de relações afectivamente 

envolventes, etc.”4. 

 

A maneira de habitar uma casa é algo historicamente condicionado, 

reflectindo a estrutura social e as relações sociais que nela ocorrem. Neste sentido, 

afigurou-se-nos pertinente conhecer a via pela qual os inquiridos acederam à sua 

habitação no Bairro. A esmagadora maioria dos indivíduos declara que obteve a casa 

                                                
1 Cf. Artº 65º da Constituição da República Portuguesa, Porto, Porto Editora, 1993. 
2 Luís Cortés Alcalá, La Questión Residencial. Bases para uma Sociología del Habitar, Madrid, Ed. 

Fundamentos, 1995. 
3 Cf. Manuel Castells, La Question Urbaine, Paris, Maspero, 1973 e Problemas de Investigação em 

Sociologia Urbana, Lisboa, Editorial Presença, 1972. 
4 Alfredo Mela, A Sociologia das Cidades, Lisboa, Editorial Estampa, 1999, p. 224. 
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por atribuição camarária, 124 indivíduos (91,2%), fruto da política de realojamento 

social encetada pela autarquia nos anos 605.  

 

GRÁFICO 11.1. Meio de obtenção da habitação 

 

Analisando a estruturação interna das casas existentes no Bairro do Cerco do 

Porto, focalizamos a nossa atenção na tipologia e no número de divisões da 

habitação. No tocante ao número de divisões da casa, os inquiridos salientam com 

maior frequência a existência de 6 divisões (67 respostas, 49,3%), seguindo-se a 

referência a 5 divisões por parte de 40 inquiridos (29,4%). A média de divisão por 

alojamento cifra-se em 5,7 divisões. Do mesmo modo, e quase por correspondência 

directa, em termos de tipologias, registam-se 67 casos (49,3%) de tipo T3, 40 casos 

(29, 4%) de T2 e finalmente, 18 T4 (13,2%) e 11 T1 (8,2%). Em contraponto a estes 

dados, referenciando uma análise mais abrangente do ponto de vista geográfico, 

podemos referir que no Inquérito à População Residente nos Bairros Sociais do Vale 

de Campanhã,6 as tipologias dominantes de alojamento são o T3 (38,0%) e o T4 

(36,0%). O Bairro do Cerco do Porto evidencia uma ligeira discrepância face a estes 

resultados, pois prevalecem tipologias como o T2 e o T3. 

 

                                                
5 Cfr. Capítulo 4. 
6 Cf. Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Inquérito à População Residente nos 
Bairros Sociais do Vale de Campanhã, Porto, Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 
1997. 
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QUADRO 11.1. Tipologia e número de divisões da habitação  

 

Tipologia actual da casa N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

T1 11 8,1 

T2 40 29,4 

T3 67 49,3 

T4 18 13,2 

Total 136 100,0 

Divisões da casa (N.º) N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

3 1 0,7 

4 10 7,4 

5 40 29,4 

6 67 49,3 

7 18 13,2 

Total 136 100,0 

 

Ao procedermos ao cruzamento das variáveis, número de divisões da casa e 

dimensão do grupo doméstico, observamos uma correspondência de certa forma 

«(des)proporcional» entre o número de divisões da casa e a dimensão do grupo 

doméstico, atestada pelo facto de 34 inquiridos (49,3%) com agregados de 2-4 

elementos ocuparem casas com 6 divisões, o mesmo acontecendo nos agregados 

com 5-7 elementos (27 indivíduos, 51,9%) e nos grupos domésticos com mais de 8 

elementos (5 indivíduos, 55,6%). Essa discrepância acentua-se se tivermos em linha 

de conta que 24 inquiridos (34,8%) com grupos constituídos entre 2-4 elementos 

ocupam casas com 5 divisões e que 12 indivíduos (23,1%) cujos grupos domésticos 

são compostos por 5-7 elementos também habitam em casas com igual número de 

divisões.  

 

Parece justificado concluir-se que existe um desfasamento relativo entre a 

dimensão dos grupos domésticos e a tipologia de habitação ocupada, sendo de 

vislumbrar situações de subocupação a par de situações de sobreocupação, 

nomeadamente nas famílias presentes com dois ou mais núcleos.7 Aliás, a análise das 

entrevistas torna a situação da sobre ocupação ainda mais clara, aparecendo esta 

associada a um conjunto de situações de precariedade habitacional, tais como, a 

insalubridade, a promiscuidade, a falta de privacidade, entre outras. 

 

 

                                                
7 Relembre-se que assumem uma proporção de 27,2% no total das famílias presentes. 
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“Há pessoas que casam e ficam. Há ali casas certamente com 14 ou 15 
pessoas dentro, embora no princípio também já houvesse.” (Morador 1, 65 
anos, viúvo, 4ª classe do ensino básico primário, operário, reformado) 

 

“Temos aí muitas habitações dos bairros sociais em que temos já a terceira 
geração das pessoas que foram para lá. Algumas delas a viver 
precariamente, porque temos aí casas onde habitam nove, dez pessoas, 
doze... Porque, entretanto, a filha resolveu casar, ordenado mínimo, são 
jovens, um vai para a tropa, outro vai... não hipótese, ficam aqui: há ali um 
quarto, fulano passa a dormir no divã na sala e o quartito para o casal novo 
e tal... mas... Quando damos por ela, quatro ou cinco anos, estão eles a 
dormir no mesmo quarto já com três filhos aos pés da cama.” (Actor Político 
3) 

 

QUADRO 11.2. Divisões da casa segundo a dimensão do grupo doméstico 

 

 Dimensão do grupo doméstico 

Divisões da casa (n.º) 
1 elemento de 2 a 4 elementos de 5 a 7 elementos mais de 8 elementos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

3 1 16,7 - - - - - - 

4 1 16,7 6 8,7 3 5,8 - - 

5 3 50,0 24 34,8 12 23,1 1 11,1 

6 1 16,7 34 49,3 27 51,9 5 55,6 

7 - - 5 7,2 10 19,2 3 33,3 

Total 6 100,0 69 100,0 52 100,0 9 100,0 

 

Analisando uma das componentes do orçamento doméstico, mais 

concretamente, as despesas com a habitação, valerá ainda a pena demonstrar que os 

montantes da prestação mensal para o arrendamento das casas são objecto de uma 

distribuição relativamente diferenciada em função dos anos de residência dos inquirido 

no Bairro. Em termos comparativos, os indivíduos que vivem há mais tempo no Bairro 

(entre 10-20 anos, 20-29 anos e 30 e mais anos) pagam prestações que nunca 

ultrapassam o limite dos 9 999 escudos, enquanto que, os indivíduos que ocupam as 

casas há menos tempo (há 9 ou menos anos) apresentam uma variação mais efectiva 

dentro da escala das prestações mensais, entre 999-20 000 escudos mensais. 

Problematizando o maior nível de prestações mensais deste grupo de residentes, 

poderemos referir que a sua situação se poderá prender com uma opção de política 

recente no tocante à gestão da habitação social que privilegia uma actualização 

regular das rendas inerentes às casas dos bairros de habitação social. 
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QUADRO 11.3. Montante da prestação mensal segundo os anos de residência na 

casa 

 Anos de residência na casa 

Prestação mensal (em escudos) 
até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

Até 999 4 13,8 - - 4 9,1 3 6,8 

de 1000 a 2999 1 3,4 4 25,0 6 13,6 7 15,9 

de 3000 a 4999 5 17,2 7 43,8 13 29,5 8 18,2 

de 5000 a 6999 9 31,0 5 31,3 20 45,5 25 56,8 

de 7000 a 9999 - - - - 1 2,3 1 2,3 

de 10000 a 14999 3 10,3 - - - - - - 

de 15000 a 19999 6 20,7 - - - - - - 

20000 e mais 1 3,4 - - - - - - 

Total 29 100,0 16 100,0 44 100,0 44 100,0 

 
Relativamente à antiguidade de permanência na casa, 46 actores (33,8%) 

residem na actual habitação há 30 ou mais anos e 44 (32,4%) residem no mesmo 

domicílio há cerca de 20-29 anos. Assim, podemos dizer que mais de metade da 

população apresenta uma forte inserção sócio-temporal face à casa e ao Bairro. Este 

subconjunto é composto pelos residentes mais antigos do Bairro, concerteza alvo 

também de processos de realojamento que deram origem à implantação deste tipo de 

bairros na cidade e nesta freguesia em particular. Não obstante, detecta-se um grupo 

significativo de residentes que experienciaram processos recentes de realojamento, 

pois residem no Bairro há 9 ou menos anos, 29 inquiridos (21,3%). A própria 

população residente nos bairros sociais do Vale de Campanhã obedece, aliás, a uma 

inserção temporal similar, pois que, 32,6% aí residem há 21-30 anos e 26,0% há mais 

de 30 anos.8 Podemos aferir destes dados o que designamos por uma certa 

«consolidação» da tessitura social do Bairro do Cerco do Porto, isto é, um forte 

enraizamento sócio-temporal neste espaço de residência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Cf. Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Inquérito aos Residentes dos Bairros 

Sociais do Vale de Campanhã. 
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GRÁFICO 11.2. Tempo permanência na habitação 

 

Deixando agora uma análise mais microssociológica centrada na casa, e 

passando a uma abordagem em torno dos equipamentos de apoio ao espaço 

residencial, apraz registar que grande parte da população inquirida considera que os 

equipamentos de apoio ao Bairro são «razoáveis» (53 inquiridos, 39,0%) ou «bons» 

(54 inquiridos, 39,7%). Existe unicamente um conjunto reduzido de inquiridos, 28 

(20,6%) que os apelida de «maus». Apesar de estarmos inevitavelmente num território 

marcado por processos cumulativos de auto e de hetero segregação, não deixa de ser 

importante salientar a opinião globalmente favorável veiculada pelos moradores 

quanto à dotação do Bairro em termos de equipamentos de apoio ao espaço 

doméstico (escolas, cafés, mercearias, instituições privadas de solidariedade social, 

etc.). 

 

QUADRO 11.4 Avaliação das infra-estruturas de apoio ao Bairro por parte dos 

inquiridos 

 
Infra-estruturas de apoio ao 

Bairro 

N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

«Muito bom» 1 0,7 

«Bom» 54 40,4 

«Razoável» 53 39,0 

«Mau» 28 20,6 

Total 136 100,0 

 

Sumariamente poderemos dizer que estamos perante uma população 

fortemente arreigada temporal e socialmente à casa, que vivencia algumas situações 

de sobreocupação residencial, que paga uma prestação de renda social mensal não 

muito avultada e que se encontra relativamente satisfeita com os serviços que tem ao 

seu dispor no tocante à vivência do espaço habitado. 
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11.2. O espaço residencial: apropriações e 

percepções 

 

Estando cientes de que a percepção acerca das características físicas do 

espaço habitado condiciona o «gosto» e o sentimento de identificação face ao espaço 

residencial habitado, pareceu-nos pertinente apurar a avaliação que os actores sociais 

em presença constróem em torno do estado físico de conservação da sua casa. 

Verifica-se que 44 pessoas (32,4%) avaliam como «bom» o estado físico de 

conservação da sua casa, enquanto que 58 (42,6%) o classificam como razoável. 

Podemos, nesta sequência, observar que 75,0% (102 inquiridos) avaliam de forma 

positiva o estado físico de conservação da sua habitação, manifestando uma 

apreciação de «gosto» pelo espaço habitado. 

 

GRÁFICO 11.3. Classificação do estado físico de conservação da habitação 

 

Nesta linha de análise, afigurou-se-nos pertinente interrelacionar as próprias 

qualificações atribuídas pelos inquiridos quanto ao estado físico de conservação da 

habitação com as respectivas justificações. Assim, as referências ao «bom» estado 

físico de conservação da casa associam-se mais frequentemente ao facto de o 

inquirido ter realizado obras (38 respostas, 52,8%). As atribuições de razoabilidade em 

termos de estado físico de conservação da casa também se associam de forma 
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preponderante à realização de obras por parte dos inquilinos,(34 respostas, 47,2%) 

mas também, ao estado físico de degradação da casa, (16 respostas, 34,8%). Por seu 

turno, o estado classificado como «medíocre» corresponde, em termos de 

justificações, à degradação física da casa (6 respostas, 13,0%) e às dimensões 

reduzidas do espaço habitado (2 respostas, 66,7%). Por último, a atribuição do 

qualificativo «mau» corresponde maioritariamente à degradação física da casa (22 

respostas, 47,8%). Como tivemos oportunidade de observar os inquiridos canalizaram 

para a sua residência não só investimentos materiais mas também afectivos, 

operando-se, assim, a transformação do seu espaço residencial, quer do ponto de 

vista morfológico, quer no que se refere aos sistemas simbólicos. É de pressupor que 

a sua satisfação residencial tem implicações nos processos de apropriação e na 

própria (re)construção de identidades sociais, quer face à casa, quer face ao Bairro.9 

FOTOGRAFIA 11.1. 

 
Aspecto das fachadas dos blocos de habitação no 
Bairro 

                                                
9 Maria João Freitas, “Pensar os espaços domésticos em contextos de realojamento”, in Sociedade e 

Território, n.º 25-26, 1998, pp. 150-161. 
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Esta apreciação globalmente positiva face ao estado físico de conservação da 

casa, deve-se, em grande medida, ao facto de os moradores terem efectuado obras 

de reestruturação, de restauro e de conservação das suas casas. Estamos perante 

um processo de reapropriação do alojamento em que os moradores têm iniciativa de 

transformar o seu alojamento, transpondo para o espaço residencial os seus 

«gostos», aspirações e habitus de habitar.10 

 

QUADRO 11.5. Classificação do estado físico de conservação da casa segundo 

as justificações atribuídas pelos inquiridos  

 

 Justificações atribuídas ao estado físico de conservação da casa 

Classificação 

do estado 

físico de 

conservação 

da casa 

 

Obras 

realizadas 

pelo 

inquirido 

  

Corresponde 

às 

necessidades 

do grupo 

doméstico 

Constitui 

uma 

situação 

habitacional 

melhor 

Alheamento 

da câmara 

(senhorio) 

Obras 

inquirido e 

alheamento 

da Câmara 

Degradação 

física da 

casa 

Obras 

inquirido e 

degradação 

física da 

casa 

Alheamento 

da  câmara 

e 

degradação 

física da 

casa 

Dimensão  

reduzida 

do espaço 

habitado 

Degradação 

física da 

casa e 

dimensão 

espaço 

habitado 

Outra 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Bom » 38 52,8 1 50,0 1 33,3 - - - - 1 2,2 - - - - - - - - 3 75,0 

«Razoável » 34 47,2 1 50,0 2 66,7 - - 2 100,0 16 34,8 1 100,0 - - 1 33,3 - - 1 25,0 

«Medíocre»  - - - - - - - - - - 6 13,0 - - - - 2 66,7 - - - - 

«Mau»  - - - - - - 1 100,0 - - 22 47,8 - - 1 100,0 - - 1 100,0 - - 

Outro  - - - - - - - - - - 1 2,2 - - - - - - - - - - 

Total 72 100,0 2 100,0 3 100,0 1 100,0 2 100,0 46 100,0 1 100,0 1 100,0 3 100,0 1 100,0 4 100,

0 

 

Importará ainda ter em linha de conta que a classificação atribuída ao estado 

físico de conservação físico da casa se afigura como relativamente independente do 

número de anos de residência dos indivíduos nas casas. Estes dados deixam antever 

que, quer os mais novos residentes do Bairro (há 9 ou menos anos), quer os mais 

antigos (há 30 ou mais anos), não adoptam uma perspectiva tão crítica face ao estado 

físico de conservação da casa. Os primeiros porque esta casa traduzirá 

eventualmente uma melhoria das suas condições habitacionais anteriormente 

marcadas pela precariedade. Os segundos, parecem manifestar uma atitude de certa 

conformidade e resignação face à casa onde vivem, na medida em que a habitação 

parece centralizar o seu universo de representações habitacionais, funcionando como 

uma espécie de denominador comum. Aliás, especulação imobiliária existente na 

cidade é para este grupo, pela certa, um factor condicionador da sua perspectivação 

positiva face às casas do Bairro, reduzindo-lhes as possibilidades de mudança. 

 

                                                
10 Cf. Maria João Freitas, Satisfação Residencial e Atitudes face ao Realojamento. Estudo de uma 

Amostra de Indivíduos Residentes no Bairro do Relógio, Lisboa, LNEC, 1990. 
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QUADRO 11.6. Classificação do estado físico de conservação da casa segundo 

os anos de residência na casa 

 

 Anos de residência na casa 

Classificação do estado de 

conservação da casa 

até 9 anos de 10 a 19 anos de 20 a 29 anos de 30 a mais anos 

N.º % N.º  % N.º  % N.º % 

«Bom» 11 37,9 4 23,5 14 31,8 15 32,6 

«Razoável» 13 44,8 8 47,1 18 40,9 19 41,3 

«Medíocre» 2 6,9 - - 2 4,5 4 8,7 

«Mau» 3 10,3 5 29,4 9 20,5 8 17,4 

«Outro» - - - - 1 2,3 - - 

Total 29 100,0 17 100,0 44 100,0 46 100,0 

 

Inscrevendo-nos na análise do estado físico de conservação da casa por 

parte dos próprios inquiridos, e entrando em linha de conta com a variável relativa ao 

rendimento mensal total do grupo doméstico, podemos salientar que são os indivíduos 

que se situam nos mais altos escalões de rendimento (entre 300 e 400 e mais contos) 

que qualificam de forma preponderante, como «bom» ou «razoável» o estado físico de 

conservação da casa, na medida em que este segmento populacional terá maiores 

disponibilidades financeiras para a realização de obras de conservação e/ou restauro. 

Outro elemento importante prende-se com o facto de existir uma certa radicalização 

de posicionamento face ao estado físico de conservação da casa por parte dos grupos 

domésticos que dispõem de menos de 49 contos por mês: 6 inquiridos (54,5%) 

atribuem a qualificação de «bom», 2 (18,2%) de «razoável» e 3 (27,3%) de «mau». 

 

QUADRO 11.7. Classificação do estado físico de conservação da casa segundo 

o rendimento mensal total do grupo doméstico do inquirido 

 

 Rendimento mensal do grupo doméstico do inquirido (em contos) 

Classificação 

do estado de 

conservação 

da casa 

Menos de 49 De 50 a 99 De 100 a 149 De 150 a 199 De 200 a 249 De 250 a 299 De 300 a 349 De 350 a 399 400 e mais 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Bom» 6 54,5 7 20,6 9 32,1 9 34,6 5 29,4 4 50,0 - - 1 50,0 1 100,0 

«Razoável» 2 18,2 19 55,9 12 42,9 10 38,5 7 41,2 2 25,0 2 100,0 1 50,0 - - 

«Medíocre» - - 5 14,7 1 3,6 1 3,8 1 5,9 - - - - - - - - 

«Mau» 3 27,3 3 8,8 6 21,4 6 23,1 4 23,5 2 25,0 - - - - - - 

«Outro» - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 11 100,0 34 100,0 28 100,0 26 100,0 17 100,0 8 100,0 2 100,0 2 100,0 1 100,0 
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FOTOGRAFIA 11.2. 

 

 
Aspecto das fachadas dos blocos de 
habitação no Bairro 

 

A casa ao ser conotada como «bastidor», num sentido goffmaniano, da vida 

social sugere a materialização de estéticas, de «gostos» e de valores, assumindo-se 

como espaço por excelência de expressão do self. Face às evidências empíricas, 

constata-se que a primeira divisão preferida desta população é, por ordem 

decrescente de importância, a sala comum com 51 respostas (38,1%), seguida pelo 

quarto de dormir com 35 escolhas (26,1%) e pela cozinha com 7 respostas (5,2%). 

Esta preferência pela sala comum justifica-se em grande medida porque se trata de 

um espaço de intensa sociabilidade familiar, ou seja, um espaço comum e 

multifuncional que acumula a vida quotidiana das famílias e a recepção de visitas. Não 

deixa de ser pertinente observar que existem 21 inquiridos (15,7%) que manifestaram 

uma preferência orientada para todas as divisões da casa. Por outro lado, é de 

evidenciar que 7 respostas (5,2%) exprimiram a ausência de «gosto» por todas as 

divisões da casa. Concernente à segunda divisão preferida, podemos dizer que existe 

uma ligeira inversão na ordem de importância, ganhando lugar de primeiro destaque o 

quarto de dormir com 34 respostas (31,2%), seguindo-se-lhe a sala comum com 24 
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referências (22,0%) e todas as divisões da casa, com 20 respostas (18,3%). 

Relativamente a estas preferências, e no tocante ao quarto dormir, este é porventura 

o espaço onde se patenteiam maiores marcas de personalização do habitat.11 Como já 

referimos, a sala comum configura-se como um espaço de estar e de convívio 

preponderantes ao centralizar uma multiplicidade de funções. A centralidade 

preferencial da sala pode ainda ser explicada pela sobreposição de funções de 

cozinha/sala que assume aquela divisão, assumindo um certo sincretismo funcional na 

traçado original das casas do Bairro.  

 

QUADRO 11.8. «Gosto» pelo espaço doméstico 

 

«Gosto» pelo espaço 

doméstico 

1ª divisão preferida 2ª divisão preferida 

N.º casos % (coluna) N.º casos % (coluna) 

Quarto 35 26,1 34 31,2 

Cozinha 7 5,2 10 9,2 

Sala comum 51 38,1 24 22,0 

Casa de Banho 4 3,0 4 3,7 

Varanda / marquise 6 4,5 3 2,8 

Outra  - - 2 1,8 

Gosta de todas as divisões 21 15,7 20 18,3 

Não tem preferência 3 2,2 3 2,8 

Não gosta de nenhum  7 5,2 9 8,3 

Total 134 100,0 109 100,0 

 

Passamos, agora, à análise dos motivos que justificam as preferências 

relativamente às divisões da casa. No que respeita à divisão que está no primeiro 

lugar da ordem de preferências, os motivos mais salientados são: o facto de se 

constituir como um espaço de conforto e de qualidade (25 inquiridos, 19,1%); o de se 

assumir como um espaço de centralização do «gosto» pessoal e por consubstanciar a 

ligação afectiva à casa (20 respostas, 15,3%); configurar-se como espaço de 

distracção e de fruição (19 inquiridos, 14,5%); e finalmente, o de se sustentar como 

espaço de relaxamento e de privacidade, (19 inquiridos, 14,5%). De salientar que 11 

respondentes (8,4%) não manifestaram qualquer tipo de motivos de preferência pelas 

divisões de sua casa, revelando um sentimento de «desgosto» generalizado face ao 

espaço habitado. 

 

 

 

                                                
11 Luís Scoza e Outros, Ecologia Social da Musgueira 2. Metodologia de Construção de um Questionário 

de Aplicação em Larga Escala para o Estudo de Redes Sociais, Dinâmica Familiar e Espaços e Tempos 
de Acção, Lisboa, LNEC, 1987, p. 135. 
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QUADRO 11.9. Motivos que justificam a divisão preferida pelo inquirido 

Motivos N.º casos % (coluna) 

«Gosto» pessoal e ligação afectiva à casa 20 15,3 

Espaço de convivialidade e sociabilidade 17 13,0 

Espaço de relaxamento e de privacidade 19 14,5 

Espaço de distracção e de fruição 19 14,5 

Espaço onde passa a maior parte do tempo 10 7,6 

Espaço de conforto e de qualidade 25 19,1 

«Desgosto» generalizado pelo espaço habitado 11 8,4 

Espaço indiferente em termos de motivações de «gosto» 7 5,3 

Outro 3 2,3 

Total 131 100,0 

 

Ao analisarmos o cruzamento das variáveis básicas de caracterização sócio-

demográfica com os motivos de preferência das divisões, esboçam-se algumas 

diferenciações que importa explicitar. Vale a pena dizer que se detectam algumas 

clivagens entre os inquiridos relativamente aos motivos que justificam as suas 

preferências ao nível das divisões da casa, consoante as suas pertenças etárias. O 

grupo etário mais jovem (18-29 anos) salienta na sua maioria dois motivos de 

preferência: espaço de relaxamento e de privacidade e espaço de distracção e de 

fruição.  

 

Em oposição a este grupo, os respondentes entre os 60 e os 69 anos, 

apontam na sua globalidade outra ordem de razões: espaço de conforto e de 

qualidade, espaço onde se corporiza o «gosto» pessoal e a ligação afectiva à casa, 

espaço de relaxamento e de privacidade e um espaço onde passa a maior parte do 

tempo. É de notar que os inquiridos com idades compreendidas entre os 30 e os 49 

anos evidenciam uma tendência de resposta semelhante à detectada anteriormente. 

Entre a população inquirida com idades entre os 70-79 anos ressaltam motivos como 

a representação da divisão preferida como um espaço de distracção e fruição, 

porventura, pelo facto de serem dotados de uma menor mobilidade física, o que 

contribui para que a casa seja o local privilegiado para ocupação dos seus tempos, 

nomeadamente, dos tempos livres. Relativamente ao grupo etário dos 50-59 anos, 

não deixa de ser interessante ressaltar uma ligeira singularidade, pois é neste grupo 

que encontramos um maior número de indivíduos que demonstram não estar 

satisfeitos com o espaço habitado.  
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QUADRO 11.10. Motivos que justificam a divisão preferida  

segundo o grupo etário do inquirido 

 Grupos etários 

Motivos de preferência 
18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais  

N.º % N.º  % N.º  % N.º % N.º % N.º % N.º % 

«Gosto» pessoal e ligação 

afectiva à casa 

- - 5 21,7 3 16,7 2 9,1 5 14,7 4 18,2 1 50,0 

Espaço de convivialidade e 

sociabilidade 

1 10,0 4 17,4 2 11,1 3 13,6 4 11,8 3 13,6 - - 

Espaço de relaxamento e de 

privacidade 

5 50,0 3 13,0 3 16,7 1 4,5 5 14,7 2 9,1 - - 

Espaço de distracção e de fruição 4 40,0 1 4,3 1 5,6 5 22,7 2 5,9 6 27,3 - - 

Espaço onde passa a maior parte 

do tempo 

- - 1 4,3 1 5,6 1 4,5 5 14,7 2 9,1 - - 

Espaço de conforto e de 

qualidade 

- - 6 26,1 4 22,2 4 18,2 8 23,5 3 13,6 - - 

«Desgosto» generalizado pelo 

espaço habitado 

- - 1 4,3 1 5,6 4 18,2 2 5,9 2 9,1 1 50,0 

Espaço indiferente em termos de 

motivações de gosto 

- - 2 8,7 2 11,1 1 4,5 2 5,9 - - - - 

Outro - - - - 1 5,6 1 4,5 1 2,9 - - - - 

Total  10 100,0 23 100,0 18 100,0 22 100,0 34 100,0 22 100,0 2 100,0 
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11.3. A casa: espaço de investimento afectivo e social 

 

Estando nós perante um parque habitacional de natureza social e cujo 

promotor é a autarquia, a realização de obras é um dos indicadores mais importantes 

para aferir o maior ou menor grau de investimento face à casa. Note-se que a 

esmagadora maioria dos habitantes (122 respondentes, 89,7%) já efectuaram obras 

em casa em contraposição a uma minoria (apenas 14 inquiridos, 10,3%) que nunca 

realizaram obras nas suas casas. Patenteia-se, a este nível, um contexto de claro 

investimento económico que traduz obviamente também investimento afectivo face ao 

espaço habitado. 

 

GRÁFICO 11.4. Realização de obras na casa 

10,3%

89,7%

Não

Sim

 

Numa primeira aproximação às razões pelas quais os indivíduos realizaram 

obras nas suas casas, podemos apontar como determinantes as seguintes: a melhoria 

das condições de habitabilidade e de conforto, 34 respostas (29,6%), a degradação 

física da casa na sua generalidade, 23 respostas (20,0%), o «gosto» pessoal e a 

adaptação a novas tendências de decoração, 19 respostas (16,5%) e a existência de 

infiltrações/humidade, 15 respostas (13,0%).  

 

Numa segunda aproximação, as razões aventadas para a não realização de 

obras, centram-se nas dificuldades económicas, 7 respostas (50,0%), na atribuição de 

responsabilidades ao senhorio, 3 respostas (21,4%) e na expectativa de conseguirem, 
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fora daquele contexto habitacional, obter melhores condições de habitabilidade, 3 

respostas (41,4%).  

 

QUADRO 11.11. Razões que justificam a realização de obras na habitação 

 

Razões que justificam a realização de obras na habitação N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Existência de condições térmicas adversas 15 13,0 

Degradação física da casa (na generalidade) 23 20,0 

Condições térmicas e degradação física da casa 10 8,7 

Melhoria das condições de habitabilidade e de conforto 34 29,6 

Condições térmicas e melhores condições habitabilidade 7 6,1 

Alheamento por parte da câmara (senhorio) 5 4,3 

Por «gosto» pessoal e adaptação a novas tendências de decoração 19 16,5 

Outra 2 1,7 

Total 115 100,0 

Razões que justificam a não realização de obras na habitação N.º de 

Respostas 

% do Total da 

Amostra 

Dificuldades económicas 7 50,0 

Assunto da competência da câmara 3 21,4 

Expectativa de obter melhores condições de habitabilidade no futuro 3 21,4 

Outra 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Reflectindo acerca da importância da realização de obras na habitação, 

poderemos ainda destacar que existe uma relação directa entre a sua efectivação e 

os anos de residência dos indivíduos no Bairro. No conjunto dos indivíduos que 

moram no Bairro há menos de 9 anos, 72,4% (21 casos) já efectuaram obras, no 

grupo dos que moram há 10-19 anos esse valor situa-se nos 88,2% (15 casos) e entre 

os que moram no Bairro há 20 e 29 anos, a proporção de obras realizadas é ainda 

maior, 95,5% (42 casos). Os valores percentuais ascendem a 95,7% (44 casos) entre 

os que aí residem há 30 ou mais anos. Como decorre das observações anteriores, à 

medida que se consolida temporalmente a residência no Bairro, maior é a tendência 

para a canalização de investimentos para a casa por via da concretização de obras. 
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GRÁFICO 11.5. Realização de obras na casa segundo os anos de residência na 

casa 

nãosim

P
e

rc
e

n
ta

g
e

m
100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Anos de residência

até 9 anos

de 10 a 19 anos

de 20 a 29 anos

de 30 a mais anos4,3

95,7

4,5

95,5

11,8

88,2

27,6

72,4

 

Não poderemos terminar esta análise acerca da realização de obras na 

habitação, sem referir, ainda que com prudência, a sua relativa vinculação à 

composição social dos grupos domésticos. Será importante ponderar no facto de que 

a não realização de obras na casa adquire uma maior incidência em algumas fracções 

da pequena burguesia, o que poderá estar de alguma forma relacionado com as suas 

maiores motivações e consequentes aspirações face à mudança de residência num 

espaço de tempo mais próximo. Tal situação é particularmente exemplificada nos 

casos da pequena burguesia técnica e de enquadramento intermédio e na pequena 

burguesia independente e proprietária. 

 

QUADRO 11.12. Realização de obras na casa segundo o lugar de classe do 

grupo doméstico 

 Lugar de classe do grupo doméstico 

Realização 

de obras na 

casa 

PB  PBIC PBTEI PBE PBEP PBIP OI PBPA OP OA 

N.º % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Sim 1 100,0 1 100,0 2 66,7 13 86,7 7 100,0 11 78,6 66 93,0 1 100,0 8 100,0 6 75,0 

Não  - - - - 1 33,3 2 13,3 - - 3 21,4 5 7,0 - - - - 2 25,0 

Total 1 100,0 1 100,0 3 100,0 15 100,0 7 100,0 14 100,0 71 100 1 100,0 8 100,0 1 100,0 

 

Importa complementar a análise relativa à realização de obras na habitação, 

com uma observação mais atenta ao tipo de obras mais frequentes.12 Por ordem 

crescente de importância salientam-se as intervenções ao nível dos 

                                                
12 Trata-se de uma questão de resposta múltipla, em que se agruparam e contabilizaram, as respostas 

afirmativas dos inquiridos em relação a cada uma das categorias assumidas pela variável. Utilizando o 
package estatístico referido, procedemos à operação, “define set”. 
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pavimentos/revestimentos, com 85 respostas (69,7%); as pinturas interiores, com 74 

respostas (60,7%); o re-equipamento da casa de banho, com 60 respostas (49,2%) e 

cozinha, com 41 respostas (33,6%); a reestruturação das divisões, com 33 respostas 

(27,0%) e a reestruturação dos espaços semi-públicos (varandas), com 28 respostas 

(23,0%). Esta distribuição de resposta pela tipologia de obras realizadas atesta uma 

transfiguração do espaço interior, tornando-o mais consonante com as necessidades 

e gostos dos residentes tendo em vista a sua «adaptação» aos padrões de conforto e 

de decoração existentes na sociedade dominante. 

 

QUADRO 11.13. Obras efectuadas na habitação por tipo de intervenção 

 

Realização de obras por tipo de intervenção N.º de casos % do total da 

amostra (N =122) 

Pinturas 74 60,7 

Pavimentos e revestimentos 85 69,7 

Instalação eléctrica 16 13,1 

Reestruturação das divisões 33 27,0 

Equipamento de cozinha 41 33,6 

Equipamento de casa de banho 60 49,2 

Estruturas / equipamentos de segurança e de protecção face ao exterior 28 23,0 

Não especifica o tipo de intervenção 12 9,8 

 

Convirá, contudo, observar que as obras efectuadas por tipo de intervenção 

variam de acordo com algumas das características sociais da população. A ventilação 

etária manifesta «comportamentos» diferenciados. Com efeito, no conjunto dos 

indivíduos com idades entre os 18-29 anos prevalecem intervenções ligadas às 

pinturas/revestimentos e ao re-equipamento do quarto de banho, com 6 respostas 

(66,7%), respectivamente. No grupo dos 30-39 anos, dominam intervenções ligadas 

aos revestimentos, com 13 respostas (56,5%). Por sua vez, os inquiridos que se 

inserem no grupo dos 40-49 anos, as intervenções mais frequentes são ao nível da 

pintura e dos revestimentos, com 10 respostas (66,7%), respectivamente. No tocante 

ao grupo de idades compreendidas entre os 50-69 anos, prevalecem as intervenções 

ao nível dos revestimentos/pavimentos. As novas exigências de conforto e de higiene 

explicam hipoteticamente uma preocupação mais acentuada ao nível do re-

equipamento do quarto de banho por parte dos sectores mais jovens da população, 

pois a anterior disposição e estruturação desta divisão da casa não se compadecia de 

quaisquer critérios de higiene e conforto. 

 

 

 



 402 

QUADRO 11.14. Obras efectuadas por tipo de intervenção segundo o grupo 

etário do inquirido 

 

 Grupos etários ( n = 122) 

Obras efectuadas por tipo 

18-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79 anos 80 e mais 
anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Pintura 6 66,7 10 43,5 10 66,7 13 65,0 18 58,1 15 68,2 2 100,0 

Pavimento/ revestimento 6 66,7 13 56,5 10 66,7 16 80,0 24 77,4 14 63,6 2 100,0 

Instalação eléctrica/ 

saneamento básico  

2 22,2 3 13,0 - - 4 20,0 1 3,2 5 22,7 1 50,0 

Reestruturação das divisões  2 22,2 7 30,4 3 20,0 8 40,0 8 25,8 4 18,2 1 50,0 

Equipamento de cozinha  5 55,6 9 39,1 7 46,7 6 30,0 10 32,3 4 18,2 - - 

Equipamento de WC 6 66,7 11 47,8 8 53,3 11 55,0 16 51,6 8 36,4 - - 

Estruturas/ equipamento de 

segurança 

1 11,1 2 8,7 4 26,7 8 40,0 7 22,6 4 18,2 2 100,0 

Outro  1 11,1 3 13,0 - - 2 10,0 1 3,2 5 22,7 - - 

 

Quando inquiridos acerca das obras realizadas por tipo de divisão da casa13, 

os indivíduos efectuaram 74 nomeações (78,7%) relativamente ao quarto de banho, 

71 (75,5%) concernentes à cozinha e 31 (33,0%) relativas à sala comum. Como se 

pode depreender, denota-se uma certa tendência que vai no sentido de efectuar com 

mais frequência obras em duas divisões da casa: a cozinha e o quarto de banho. 

Estas intervenções prendem-se com a inadequação do modelo arquitectónico inicial 

de concepção destas casas, constituído por uma kichenette e por um sistema de 

banho em forma de «pia». 

 

QUADRO 11.15. Obras efectuadas na habitação por divisão 

 

Especificação das obras 

realizadas por divisão 

N.º de casos % do total da amostra 

(n = 94) 

Cozinha 71 75,5 

Quarto de banho 74 78,7 

Sala comum  31 33,0 

Quarto 11 11,7 

Varanda / marquise 13 13,8 

 

Como ficou explicitado anteriormente, a casa como objecto de investimento 

material e afectivo, não é alvo de uma distribuição homogénea em termos de 

intervenções físicas, privilegiando-se algumas divisões em detrimento de outras. Os 

discursos dos actores locais retratam de forma incisiva as divisões e o tipo de 

investimentos que têm sido realizados.  

 

                                                
13 Trata-se de uma questão de resposta múltipla, em que se agruparam e contabilizaram, as respostas 

afirmativas dos inquiridos em relação a cada uma das categorias assumidas pela variável. Utilizando o 
package estatístico referido, procedemos à operação, “define set”. 
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“Quarto de banho não tínhamos, o quarto-de-banho era uma pia onde toda a 
gente lavava os pés e tomava banho. Depois, as pessoas é que conforme 
podem, vão fazendo melhoramentos dentro de casa; deita-se a cozinha 
abaixo para ficar a cozinha mais espaçosa; deitam-se os quartos-de-banho 
abaixo; uns põem banheira e outros polivans. Foram os moradores que 
melhoraram as casas, e aproveitando a ocasião, gostava de dizer que o 
Bairro já tem 35 anos e não surgiram quase nenhumas acções por parte da 
Câmara (…) nunca ligou nenhuma às casas dos Bairros camarários, e a 
verdade é que durante 35 anos quase que não se fizeram obras, as 
canalizações estão todas partidas…” (Morador 1, 65 anos, viúvo, 4ª classe 
do ensino básico primário, operário, reformado) 

 

“Gostei dela, menina, então a gente não tinha casa, estávamos a dormir 
com a minha mãe. Tenho esta salinha, aqui é o meu quarto e aqui é o 
quarto da canalha, onde fiz dois quartos. Um para a rapariga e os rapazes a 
dormirem noutro quarto. Mas a minha filha casou, agora, dorme um num 
quarto e os outros neste. A gente não tem condições, não tinha quarto de 
banho. A gente queria tomar banho e não podia,...” (Moradora 3, 56 anos, 
casada, analfabeta, operária, reformada por invalidez) 

 

“Pelo menos tem um chuveiro dentro de casa, tem um lavatório dentro de 
casa, uma sanita, as condições já são logo outras, posso dizer óptimas em 
relação àquilo que tinha, também arranjei uma cozinha e pus um chão em 
condições, pois antes era cimento.” (Moradora 6, 46 anos, casada, 4ª classe 
do ensino básico primário, doméstica) 

 

A importância dos investimentos realizados na casa pode ainda ser aferida 

através dos montantes financeiros investidos na realização das obras. A análise 

resulta interessante para além de que confere solidez às observações anteriormente 

efectuadas, verificamos, então, que cerca de 65,5% da população inquirida já realizou 

obras de beneficiação cujo orçamento foi igual ou superior a 250 contos. Passando a 

uma análise mais fina, observamos que 48 inquiridos (35,3%) investiram nas obras 

realizadas montantes que oscilam entre os 750 e os 1 499 contos e 31 moradores 

(22,8%) investiram entre 250 a 749 contos.  
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GRÁFICO 11.6. Custo aproximado das obras (em contos) 

 

 

Como nota final, não gostaríamos de deixar de evidenciar que estamos 

perante uma população que manifesta um forte sentimento de vinculação à casa no 

Bairro, atestando um «gosto» pela sua casa; esse sentimento de pertença é notório se 

considerarmos a tipologia de obras efectuadas na casa e o montante pecuniário 

investido nessas mesmas intervenções. Será necessário ter presente que este 

envolvimento por parte da população se poderá configurar como um sinal claro de 

investimento na esfera privada de reprodução da força de trabalho, assumindo 

contornos de uma postura individualista face ao espaço habitado. Simultaneamente, 

esta mesma lógica de actuação poderá aparecer como um patamar embrionário de 

requalificação urbana e social, na medida em que atesta uma pertença fundamental à 

casa no Bairro. 



 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 
 

“É possível, com efeito, que, em grande 
parte, as «doenças» sociais que deploramos 
sejam produzidas pela medicina por vezes 
brutal que se aplica aos que são 
supostamente tratados” 
 
Pierre Bourdieu, Contrafogos 
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Chegados ao termo deste percurso de análise, algumas conclusões se 

mostram possíveis, constituindo aspectos centrais sobre os quais irão recair as 

reflexões seguintes que são um contributo à dilucidação e ao conhecimento de uma 

realidade social. Procedendo a um balanço do trajecto transcorrido, com o objectivo 

de sistematizar aqui algumas das principais notas conclusivas, elegemos seis eixos 

fundamentais para discussão e análise, interligados, cada um deles, com o quadro 

hipotético traçado no Capítulo 2 deste trabalho.  

 

Um primeiro eixo analítico, referente ao primeiro vector hipotético, congrega a 

discussão em torno do impacto das opções políticas e urbanísticas e o seu potencial 

desfasamento face às aspirações e necessidades das populações realojadas. Nesta 

óptica evidenciamos alguns factores de análise macro-sociológica que serviram para 

enquadrar o contexto histórico, económico e político que deu origem à edificação de 

bairros de habitação social, inscrevendo-se nesse processo o Bairro em análise. 

 

Desenharam-se os perfis sociográficos da população residente, tendo-se 

percepcionado algumas clivagens internas que atravessam aquela população e que 

se devem principalmente a diferenciações geracionais, de género, de antiguidade de 

residência no Bairro e de qualificação escolar. O Bairro é ainda dominantemente 

habitado por uma população de perfil social popular urbano, prevalecendo o 

operariado e algumas fracções das baixas classes médias. Esse perfil foi-se 

recompondo através de vagas sucessivas de populações que migraram do interior e 

zonas periféricas à cidade do Porto, atraídos por trabalhos na industrialização e nos 

serviços pessoais domésticos. Perspectivam-se ligeiras transformações na 

composição social dos residentes, tendência que acompanha, o que se passa ao nível 

macro na sociedade envolvente.  

 

Obviamente que as gerações mais jovens detêm competências escolares 

superiores às gerações mais idosas, e exercem profissões ligeiramente melhor 

qualificadas. Relativamente à posição da mulher, ainda predomina o exercício de 

actividades domésticas no lar, reforçando-se assim papéis e funções tradicionalmente 

atribuídos ao género feminino. Aliás, é predominante, neste território, a presença do 

género feminino no espaço doméstico, o que motiva a sua assunção como elemento 

chave da vivência e sociabilidades na casa e no Bairro. 
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A fixação desta população no Bairro prendeu-se essencialmente com 

decisões decorrentes da política de realojamento da Câmara. Em segundo plano, 

ainda que com menor relevância surge como motivo justificativo a necessidade de 

reagrupamento familiar. Esta prática faz sobressair o fenómeno que remete para a 

existência de famílias aparentadas no Bairro, o que é um facto inegável para mais de 

metade dos residentes. Este fenómeno é recorrente nos inquiridos que lá vivem há 

nove e menos anos e há mais de vinte anos. Pode-se depreender que dentro de 

alguns limites, a autarquia procurou, no processo de realojamento, corresponder aos 

desejos das famílias, já que a pré-existência de um suporte afectivo e familiar, não foi 

negligenciada pela administração autárquica na atribuição subsequente de casas. 

Assim, o Bairro caracteriza-se por uma certa estabilidade residencial, proporcionada 

pela fixação e consolidação de várias gerações, que aí vivem há mais de vinte anos. 

 

A mobilidade residencial tem um carácter circunscrito em termos geográficos; 

os moradores são provenientes na sua maioria de Campanhã, ou de outras freguesias 

do Porto, nomeadamente do Bonfim, freguesia que faz fronteira com Campanhã, 

freguesia de localização do Bairro. Mais de metade dos inquiridos, viviam 

anteriormente em «ilhas», fenómeno que assume maior expressividade junto dos que 

residem no Bairro, há mais de 10 anos (mais de metade). Entre os mais jovens 

residentes, as proveniências subdividem-se entre as «ilhas» e outros bairros sociais. 

 

Ao atentarmos à sua trajectória residencial na cidade da população, e como 

aspectos positivos da casa anterior, são evidenciados as relações de sociabilidade e 

de vizinhança e a dimensão e estruturação do espaço habitado. A componente 

relacional e convivial destaca-se no quadro de representações sociais face ao 

passado. Nota-se aqui um certo sentimento de saudosismo e de revivalismo face à 

situação passada. Na situação habitacional anterior, em «ilhas», as vivências e as 

interacções tinham como cenário privilegiado a casa com extensão para a rua e para 

o Bairro. Com o realojamento em prédios ou blocos, proporcionou-se uma vivência em 

apartamento; neste contexto, o centro da vivência quotidiana passou a ser a casa, 

tendo a mudança implicado a ruptura ou o enfraquecimento das redes de 

sociabilidade anteriores de carácter mais intenso. Contudo, na situação habitacional 

anterior são ressaltados aspectos negativos que inviabilizaram a permanência dos 

residentes, tais como, as reduzidas dimensões e a estruturação interna da habitação. 

Para estas populações provenientes na sua globalidade das «ilhas» do Porto, a 
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mobilidade residencial traduziu-se numa melhoria das suas condições habitacionais, 

mas não numa melhoria das condições de sociabilidade e de pertença identitária ao 

espaço habitado. 

 

Um segundo eixo analítico remete-nos de imediato para a estruturação das 

identidades face ao espaço residencial. Neste contexto de análise verificou-se que a 

identificação com o Bairro enquanto local de residência é ainda uma referência 

espacial importante. As referências identitárias face ao Bairro constroem-se e 

reproduzem-se em função do gosto pelo Bairro e dos sentimentos de pertença face a 

esse mesmo espaço. A maior parte dos agentes sociais em presença gosta de viver 

no Bairro, e esse gosto reflecte-se num comportamento de habituação ou num gosto 

específico desenvolvido face à casa e ao bloco. O gosto pelo Bairro é algo que se 

intensifica à medida que o indivíduo progride no seu ciclo de vida. O desgosto face ao 

Bairro aparece associado à sobrevalorização das características sociais negativas do 

Bairro, ou seja, e por outras palavras, ao «mau ambiente generalizado» que se 

instalou no Bairro. Não deixa de ser importante assinalar, com efeito, que o Bairro 

emerge como um espaço inevitável, um espaço que se foi aprendendo a gostar 

«quase à força». 

 

O gosto pelo Bairro conjuga-se com sentimentos de pertença face ao mesmo. 

Os que gostam sentem-se como parte integrante do Bairro e isso é assumido como 

um facto importante ou fundamental. Os sentimentos de pertença com frequência 

aliam-se a atitudes de resignação e à assunção do estigma, mas paralelamente não 

se deixa de fazer invocação às ligações afectivas estabelecidas com o Bairro e aos 

processos de identificação. Os sentimentos de não pertença ao Bairro, traduzem-se 

na assunção de um sentimento de identidade negativa face ao local de residência, 

manifesta na negação e recusa em aprofundar as suas vivências no local e nas 

relações de oposição face aos moradores do Bairro, na sua generalidade. A pertença 

ao espaço-bairro condiciona o desejo projectado na permanência e continuidade dos 

filhos nesse espaço, invocando-se como justificativa a proximidade afectiva, poderá 

antever-se, aqui, hipotéticos processos de reprodução social.  

 

Entre os que têm uma posição desfavorável à continuidade dos filhos nesse 

espaço, o motivo apontado prende-se com o «mau ambiente social do bairro». Os 

mais jovens revelaram de forma maioritária que não querem a permanência dos filhos, 

bem como os indivíduos cujos grupos domésticos possuem mais de três filhos, 
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deixando assim transparecer motivações no sentido da mudança, desejando-se para 

as gerações vindouras uma ruptura com o percurso residencial protagonizado pelos 

pais. Esta mesma tendência é contraditada pelos inquiridos com idades entre os 60 e 

os 79 anos, que residem no Bairro há vinte e mais anos, que gostam do Bairro e que 

não têm famílias aparentadas. 

 

São sobretudo razões de carácter instrumental e económico que justificam o 

facto de se continuar a viver no Bairro, mais concretamente a acessibilidade 

económica e as dificuldades de obtenção de outra casa. Estas razões afiguram-se 

também como vantagens em se residir neste Bairro; entre as desvantagens, a posição 

hegemónica assinala a negatividade do ambiente que marca o Bairro. 

 

Um terceiro eixo de análise, prende-se por um lado, com o questionamento 

em torno de fenómenos como a relegação e a desqualificação espaciais, enquanto 

fenómenos que acentuam a privação das populações residentes face aos recursos 

socialmente disponíveis e a assunção por estas de um estatuto de auto e hetero 

estigmatizadas e segregadas. Nesta sequência, partiu-se do pressuposto de que a 

vivência em bairros segregados produz e reproduz processos de marginalização 

cumulativa sobre as populações residentes 

 

Num nível de registo diacrónico, a esmagadora maioria declarou que ao longo 

do tempo a imagem do Bairro tem vindo a degradar-se; esta representação simbólica 

não se reflecte na desintegração (física e administrativa) do Bairro da malha urbana 

do Porto. Para uma elevada percentagem de opiniões grande parte dos residentes 

inquiridos, é um facto inegável que o Bairro faz parte da cidade porque está dentro 

dos limites da cidade e por se encontrar próximo da cidade do Porto. Na avaliação do 

sentir e da legibilidade do Bairro no exterior no momento presente, emerge, de 

imediato, uma convergência ao nível da percepção da negatividade da imagem do 

Bairro no exterior. Existem razões válidas que justificam essa má imagem no exterior, 

pois o Bairro suscita sentimentos de temor e de medo. Esta situação decorre do mau 

ambiente social que caracteriza o Bairro, tendo-se tornado num espaço publicamente 

difamado, percepcionado como local segregado.  

 

A interiorização desta imagem negativa e desvalorizante tem reflexos não 

negligenciáveis nas reacções dos residentes, que tendem a assumir uma duplicidade 

comportamental: agudização de um sentimento de desgosto ou exacerbação da 
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defesa do Bairro. Na produção dessa imagem exterior, a degradação física e 

ambiental do Bairro não pode ser esquecida. Com efeito, o aspecto exterior do Bairro 

é avaliado de forma dominante como mau, bem como o estado de conservação dos 

prédios do Bairro. 

 

No contexto de outros bairros de Campanhã, o Cerco não é o pior em termos 

de ambiente social, ocupando o 3º lugar, depois do Lagarteiro e do S. João de Deus. 

Esta resposta revela-nos que os moradores reagem à estigmatização, relativizando o 

grau de gravidade do ambiente social do Cerco quando comparado com o dos outros 

bairros. Os residentes accionam assim uma espécie de estratégia de defesa, que 

passa por assumir em termos discursivos a seguinte máxima: “o Cerco é mau, mas 

não é o pior”. Esta posição tem subjacente mecanismos de reconhecimento de 

pertenças e de identificação colectiva. A má imagem do Bairro no exterior articula-se 

com o desgosto face ao Bairro, o que deixa transparecer a interiorização da imagem 

negativa e dos rótulos depreciativos publicamente difundidos.  

 

A comprovação da auto e hetero segregação pode ainda ser atestada pelo 

facto de grande parte da população inquirida considerar que os residentes em bairros 

camarários são postos de lado pelas outras pessoas. Neste sentido, são alvo de 

práticas discriminatórias, segregativas e de marginalização por parte da sociedade 

envolvente. A reprodução impõe-se nestes contextos. A residência nestes espaços é 

encarada como uma fatalidade ou espécie de destino que não pode ser interrompido. 

Aqueles que manifestem desejo e vontade de mudar de vida, não o conseguem, 

dados os constrangimentos sociais e estruturais que limitam a acção do indivíduo. 

Neste quadro de vida, não se antevêem perspectivas de mudança, nomeadamente de 

promoção e ascensão social.  

 

O quarto eixo de análise tem que ser lido em estreita articulação com o 

anterior. Considerou-se que as práticas de sociabilidade e os projectos de vivência no 

Bairro são orientados por uma forma de relacionamento «dependente», em que com 

frequência as populações assumem uma postura de «assistidos conformados», sendo 

escassas as oportunidades e as capacidades de mobilizar as suas energias e 

recursos em ordem à realização dos seus projectos, em concertação com os poderes 

políticos e urbanísticos locais. 
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Retomando as observações acima proferidas, a compreensão da má imagem 

que marca o Bairro não pode ser dissociada dos principais problemas que o afectam, 

e que estão interligados entre si. A existência de práticas ilícitas como o consumo e 

tráfico de drogas evidencia a necessidade de intensificação de policiamento e de 

fiscalização; estas práticas têm incidência não só na degradação do ambiente social, 

mas também do ambiente físico do próprio Bairro. A enunciação destes problemas 

está estreitamente conectada com a maior visibilidade dos comportamentos 

«desviantes» e até violentos. Acrescente-se ainda que não obstante o tráfico e o 

consumo de droga serem representados como um «flagelo» para o Bairro, existe por 

parte da população uma dinâmica de relativa naturalização desses fenómenos no 

quotidiano. 

 

A responsabilização por estes problemas recai predominantemente na 

Câmara Municipal, seguindo-se os traficantes de droga, e só depois se culpabilizam 

os próprios moradores. A culpabilização da autarquia deve-se ao facto de esta ser a 

«senhoria» do Bairro, pautando a sua intervenção por uma atitude de acomodação e 

de negligência face ao Bairro. Por seu turno, os traficantes de droga são os principais 

responsáveis pela conflitualidade existente no Bairro. A responsabilização dos 

moradores prende-se também com a adopção, por parte destes, de comportamentos 

conflituosos, na maior parte dos casos, ligados ao mercado ilícito de drogas. 

 

No plano da resolução dos problemas do Bairro, as competências são 

atribuídas à Câmara Municipal, e uma reduzida percentagem de inquiridos acomete 

essas responsabilidades aos moradores. Não se vislumbra a afirmação por parte dos 

moradores de uma capacidade de protagonismo com intervenção num projecto mais 

alargado de transformação do Bairro. Na sua globalidade adoptam uma posição de 

marginalidade e de exterioridade face ao sistema político. A distanciação e desafeição 

pode ser reputada ao facto de, na sua grande parte, afirmarem que os habitantes dos 

bairros camarários são prejudicados pelo poder. Uma atitude de desconfiança e de 

descrédito é adoptada face às órgãos decisores, já que uma elevada percentagem de 

opiniões concordantes asseveram que os residentes em bairros camarários são 

manobrados pelo poder. Está-se perante um cenário de dualização de posições; por 

um lado, os dominantes, com capacidade de decisão e efectivo poder; e por outro 

lado, os dominados, que se limitam a ser objectos de intervenção, não sendo 

encarados numa perspectiva de co-responsabilização. 
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Evidencia-se ainda um posicionamento que reivindica para os habitantes dos 

bairros camarários um tratamento preferencial e diferenciado. Esta postura, parece 

esboçar uma tendência para a adopção de uma postura assistencialista face ao poder 

e à sociedade em geral, o que não pode ser dissociado da interiorização de um status 

inferior e de uma certa incapacidade na mobilização de recursos (políticos, simbólicos, 

culturais, etc.). 

 

Nas relações com as instituições que tomam decisões e traçam projectos a 

propósito do seu lugar de residência, evidenciou-se entre os residentes inquiridos um 

«vazio» de conhecimento e de protagonismo sobre o seu próprio futuro. Ao avaliar-se 

o conhecimento dos residentes face ao Programa URBAN em curso no Vale de 

Campanhã, a esmagadora maioria declara nunca ter ouvido falar nesta iniciativa. Uma 

ínfima percentagem ouviu falar vagamente nesse Programa. Esse conhecimento foi 

maioritariamente proporcionado pelas informações veiculadas pelos media. Os 

conhecimentos adquiridos prendem-se sobretudo com medidas muito concretas, 

como a construção/recuperação das casas e o fomento de actividades desportivas. 

Os residentes acreditam que o Programa URBAN irá introduzir mudanças no Bairro, 

operando melhorias no seu «ambiente social» e potenciando os seus níveis de 

desenvolvimento económico e social. 

 

Ao fazer-se um exercício prospectivo no que concerne às decisões que num 

futuro próximo terão mais impacto na zona envolvente ao Bairro, os inquiridos 

focalizaram-se nas infra-estruturas físicas de carácter global e pontual, apontando a 

construção de novas vias de circulação e a construção da Ponte do Freixo. Entre as 

decisões que previsivelmente irão ter efeitos mais imediatos no Bairro, situa-se a 

recuperação das fachadas exteriores dos prédios do Bairro. A maior parte dos 

indivíduos atribuem uma elevada importância às mudanças previstas para a zona 

envolvente e que se prendem com estas decisões. 

 

O quinto eixo analítico é uma consequência lógica do quarto, já que se 

admitiu que os processos e estratégias subjacentes às (sobre)vivências e práticas de 

sociabilidade no Bairro desencadeados pelos moradores tendem a ser pautados mais 

por uma lógica sócio-espacial individualizante do que por uma lógica sócio-espacial 

colectiva, deixando de lado, nos seus projectos, formas de participação social mais 

organizadas e localmente imbricadas. 
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A adopção de atitudes de inércia e de ausência de protagonismo é um 

fenómeno transversal à globalidade dos indivíduos que foram inquiridos. O 

desinteresse face à participação e gestão conjunta da vida do Bairro pode ser 

confirmado pela percentagem insignificante de inquiridos que declara participar em 

reuniões de moradores nos seus blocos. As razões aventadas prendem-se com o 

individualismo das pessoas e com a inexistência de hábitos e rotinas ao nível da 

discussão e defesa de interesses comuns.  

 

Paralelamente, os moradores revelam ainda um desinvestimento face às 

dinâmicas e estruturas associativas do Bairro. Vislumbra-se, neste contexto, um 

fenómeno de «desafiliação» associativa, dada a baixa taxa de adesão às associações, 

atingindo proporções alarmantes sobretudo junto dos que gostam de morar no Bairro. 

Esta desafeição é explicada com base no desinteresse efectivo pelas actividades 

promovidas pelas associações, mas a falta de disponibilidade e a inexistência de 

associações credíveis no Bairro, são ainda razões condicionadoras. É entre os 

residentes há 30 e mais anos que se encontra um maior nível de adesão às 

associações. Apesar deste afastamento face ao tecido associativo local, as 

associações são apreciadas como muito importantes para o Bairro, porque ajudam a 

resolver os problemas das pessoas, fomentam o convívio e inter-ajuda, e projectam 

uma boa imagem para o exterior. Nesta resposta evidencia-se uma mitigação entre o 

ser e o dever ser, a sua importância justifica-se não no plano das realizações 

efectivadas, mas das funções idealizadas. A avaliação das actividades desenvolvidas 

pelas colectividades gera alguma controvérsia, subdividindo-se as opiniões entre 

aqueles que as classificam de razoáveis e aqueles que as apreciam como más. 

 

A união entre moradores é classificada pela maioria como má, esta opinião 

não pode ser dissociada da tendência para o fechamento dos residentes em torno do 

espaço-casa, fenómeno que acentua uma lógica sócio-espacial individualista, em 

detrimento de uma de cariz comunitário. 

 

O último eixo de análise, advoga que as lógicas de fragmentação social e de 

desqualificação espacial geram efeitos nas modalidades de investimento simbólico, 

afectivo e material na casa, espaços semi-públicos e públicos. Num primeiro 

momento, tomaremos como enfoque o espaço habitado-bairro, e num segundo 

momento, o espaço habitado-casa. 
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Apesar de na linguagem de senso comum estarmos perante um «bairro-

problema», considerando-se a sua população como um todo homogéneo, uma 

população marginalizada, constituída por grupos sociais desfavorecidos, não deixa de 

ser interessante ressaltar as auto-imagens dos próprios, que na sua maioria avaliam 

como razoável a situação económica da generalidade dos residentes. A contracção de 

dívidas não é uma prática generalizada e recorrente. A frequência de compras no 

Bairro é um fenómeno mais expressivo entre os que gostam de viver no Bairro. O 

pagamento a fiado é uma modalidade de pagamento que tem relativa importância, 

contudo, é uma prática circunscrita às compras efectuadas no Bairro. 

 

No Bairro podemos encontrar uma pluralidade de formas de relacionamento: 

as tradicionais relações vicinais e de convivialidade, familiar e face a face, até às 

relações de cariz mais anónimo e impessoal. A escolha do Bairro como contexto 

privilegiado na ocupação dos tempos livres é uma prática mais significativa entre os 

que gostam de aí viver. Os que gostam do Bairro tendem a localizar aí as suas 

relações de amizade, assumindo-se este como um lugar de segurança afectiva. Para 

estes a vizinhança é ainda uma das principais fontes de recrutamento de amizades. 

Por outro lado, a família é ainda um dos principais núcleos de estruturação das 

sociabilidades de Bairro.  

 

No Bairro, os lugares de espacialização dos tempos livres localizam-se 

prevalentemente na residência, o que revela uma tendência para o isolamento e 

privatização do espaço doméstico, e a consequente perca de importância das 

estruturas associativas e espaços públicos. Esta situação traduz um maior 

fechamento do grupo familiar face ao exterior e uma maior afirmação da sua 

individualidade. Pode-se deduzir desta observação, um certo retraimento ao nível das 

práticas de ocupação dos tempos livres, na esfera privada e doméstica, paralelamente 

e em consequência é de admitir uma desvitalização do espaço público como cenário 

de interacção e comunicação. 

 

A tendência para o fechamento dos indivíduos no fogo tem efeitos ao nível da 

diluição e enfraquecimento das relações de vizinhança, bem como na diminuição dos 

espaços apropriáveis exteriores ao fogo. A centralidade da casa está associada à 

tendência crescente e que vai no sentido da privatização das relações sociais. Neste 

contexto, as relações de vizinhança são qualificadas de razoáveis pela maior parte 

dos residentes inquiridos. A realização de festas e convívios enquanto momento de 
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privilegiado de interacção colectiva, é classificada como má, percepcionado como um 

momento despoletador de conflitualidades internas. 

 

A casa embora se configure como uma realidade espacial, está carregada de 

conteúdo social e de simbologias. Assim sendo, a adequabilidade do espaço 

residencial condiciona a adaptação dos indivíduos a esse mesmo espaço. Esta 

adequabilidade traduz-se em (in)satisfação residencial, a qual tem um papel 

fundamental no uso do espaço e na construção de identidades. 

 

Inscrevendo-se este Bairro no parque habitacional de natureza social, cuja 

entidade promotora é a Câmara Municipal, partiu-se do suposto de que a realização 

de obras reflecte um maior ou menor investimento não só material, mas também 

simbólico e afectivo face à casa. A esmagadora maioria já realizou obras, a fim de 

melhorar as condições de habitabilidade e de conforto, mas também devido à 

degradação geral da casa em termos físicos, por gosto pessoal e adaptação a novas 

tendências de decoração.  

 

A realização de obras traduz estratégias de apropriação do espaço 

residencial, ao manifestarem-se em práticas que passam por re-arranjar os ambientes 

domésticos, deste modo, os moradores reconvertem-nos e aproximando-nos das suas 

aspirações e gostos pessoais. O tipo de obras mais frequentes não tem um carácter 

estruturante, pois incide em grande medida em intervenções ao nível dos 

pavimentos/revestimentos e pinturas, emergindo com menor incidência obras mais 

estruturantes, como o re-equipamento da cozinha e casa-de-banho, o que deixa 

antever, hipoteticamente, uma certa desadequação destas divisões face às 

necessidades, gostos e projectos dos residentes. A este propósito não deixa de ser 

elucidativo o facto de a cozinha e o quarto de banho se configurarem como as 

divisões mais sujeitas a obras.  

 

A adjectivação da casa prende-se com factores patentes nas apreciações, 

quer sejam positivas, quer negativas. A classificação do estado de conservação físico 

da habitação associa-se à realização de obras. Assim, o bom e o razoável estado 

físico do espaço residencial depende da realização de obras por parte do inquirido. A 

classificação de mau estado físico associa-se geralmente à negligência e descuido, o 

que se traduz na degradação física da casa. Os atributos positivos da casa actual 

dizem respeito às dimensões e estruturação do espaço habitado e às condições de 
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comodidade e conforto. Em contraposição os aspectos negativos apontados são as 

condições térmicas e as relações de sociabilidade. 

 

Por comparação com as casas de outros bairros camarários da cidade, mais 

de metade dos residentes avaliam as suas casas como piores, devido às diferenças 

no que toca às comodidades e à estrutura da casa; consideram ainda que os outros 

bairros têm casas mais modernas, e que o seu bairro é portador de ambiente social 

mais negativo. Aqueles que consideram a sua casa melhor, salientam essencialmente 

o investimento afectivo e material na casa. 

 

As formas de habitar são condicionadas em grande medida pelas origens 

sociais e geográficas dos actores sociais e pelos seus habitus. Como divisões 

preferidas surgem a sala comum e o quarto de dormir, pelo facto de se configurarem 

como espaços de conforto e qualidade, porque são alvo de gosto pessoal e de ligação 

afectiva à casa, constituindo espaços de relaxamento e privacidade. A sala comum 

afigura-se como área de convivialidade; é aí que se localiza a televisão, que constitui 

um dos elementos integrantes do ambiente familiar, é também onde se «passa o 

tempo», espaço de interacção familiar e de acolhimento de visitas. O quarto de dormir 

funciona como o espaço «mais privado», de refúgio, embora no caso dos mais jovens 

se afigure como lugar de recepção de amigos e de ocupação dos tempos livres, o que 

denota uma apropriação diferenciada do espaço doméstico em termos geracionais. 

 

A maioria da população inquirida deseja mudar de casa, estando este desejo 

de mudança associado ao «ambiente social» do Bairro, mas também à inadequação 

entre as características da casa e das formas arquitectónicas e a forma de habitar das 

famílias. Os motivos prendem-se com a dinâmica social do Bairro, nomeadamente 

com a ambiência social e também com as condições de habitabilidade da casa.  

 

Este desejo é assumido de forma mais evidenciada por aqueles que avaliam 

como «bom» e «razoável» o estado de conservação da casa. Mas este sentimento é 

ainda notório entre os mais jovens e entre aqueles que vivem há menos tempo no 

Bairro (há nove ou menos) manifestando assim um maior desejo de mudança, o que 

reflecte por um outro prisma, uma atitude de menor acomodação e habituação, bem 

como aspirações de mobilidade social, potenciadas com a saída do Bairro. O desejo 

de mudança de residência é ainda mais manifesto no conjunto dos que gostam do 

Bairro dos que nos que não gostam. Ou seja, este desejo é transversal ao próprio 
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(des)gosto pelo Bairro. Entre os que não desejam mudar, os motivos focados 

prendem-se com o gosto do bairro e da casa e com a habituação e familiaridade. 

 

Situando-se num plano projectivo, os inquiridos elegem como casa-ideal a 

casa tipo moradia, valorizando-se concomitantemente, os espaços exteriores (o 

quintal, o jardim, etc.) o que indicia uma forma de habitar distinta da vivência em 

apartamento, que constitui a situação habitacional presentemente experienciada pelos 

inquiridos; esta idealização reflecte ainda uma espécie de regresso ou invocação de 

um modo de vida rural, anterior à sua vinda para as «ilhas» da cidade do Porto. 

 

 

 

Tendo por base os resultados da investigação que foi realizada, não 

poderemos deixar de apresentar algumas considerações finais acerca dos processos 

de requalificação social de espaços urbanos degradados, tendo como horizonte 

analítico o Bairro do Cerco.  

 

Como ponto de partida, parece-nos importante salientar, e dados os 

resultados alcançados, que o Bairro, ainda que se assuma como unidade básica de 

análise para a requalificação do tecido social, cultural e económico, assume uma 

dimensão muito limitada para a efectivação de um projecto de qualificação urbana 

mais alargado. A cidade é mais do que uma justaposição de bairros; assim, o Bairro 

do ponto de vista da integração social e urbana terá que ser integrado dentro de um 

projecto estratégico estruturante para a cidade, por forma a alcançar-se a necessária 

articulação entre a cidade e o urbano.  

 

Neste exercício tomaremos como base analítica a requalificação do espaço 

envolvente de alguns bairros localizados no Vale de Campanhã, nomeadamente, os 

bairros de Machado Vaz, do Cerco do Porto e do Lagarteiro. Esta iniciativa, levada a 

cabo pela Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, tinha como 

objectivo geral “a melhoria das condições sociais básicas, ao nível do espaço urbano 

e dos elementos ambientais (reabilitação urbana, requalificação funcional dos 

espaços...)”1.  

 

                                                                 

1 Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, URBAN do Vale de Campanhã. Relatório 
Final, Porto, Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 2001, p. 32. 
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No caso concreto do Bairro do Cerco2, as acções de requalificação visaram a  

recuperação dos edifícios (reparação das coberturas, substituição das caixilharias, 

encerramento das lavandarias, pinturas exteriores) e da envolvente do Bairro do 

Cerco do Porto (instalação de um pequeno mercado de levante, instauração de 

espaços para a realização da feira semanal, colocação de um equipamento para a 

prática de desportos radicais e instalação de um espaço de cultura e de animação)3.  

 

Esta estratégia de requalificação estética e funcional do Bairro, procurou, não 

só uma requalificação física, como uma mudança de atitude dos residentes face ao 

espaço habitado, implicando-os na concepção e desenvolvimento das melhorias 

operadas no Bairro. Em termos metodológicos, a intervenção assentou numa aposta 

em soluções de qualidade arquitectónica que restituíssem a dignidade ao espaço e 

que marcassem uma ruptura com anteriores conceitos e atitudes estéticas, uma 

reabilitação em extensão e profundidade que integrasse a requalificação exterior dos 

blocos habitacionais, uma renovação e reorganização dos espaços públicos e das 

estruturas de apoio à animação, lançamento de acções de animação do espaço 

público do Bairro através do incremento de um programa lúdico e cultural para a 

«praça central» deste espaço e a criação de um esquema de manutenção dos 

espaços e jardins da responsabilidade de uma empresa de inserção de jardins e 

ofícios criada no seio das acções da Fundação para o Desenvolvimento do Vale de 

Campanhã. 

 

Obviamente que a inclusão de metodologias de participação no urbanismo e 

no planeamento em geral poderá desvendar potencialidades de envolvimento de uma 

população historicamente excluída de qualquer tipo de decisão. Contudo, parece-.nos 

importante e dadas a conclusões apuradas no decorrer da nossa investigação que se 

tenham em linha de conta a pluralidade e heterogeneidade de situações de exclusões 

e de estigmatização, diferenciadamente vividas e sentidas nos quotidianos, admitindo 

que “a regra é a da heterogeneidade das situações de exclusão, recuperáveis umas, 

inelutáveis no curto prazo outras, criadoras de rupturas de identidade por perda  de 

                                                                 

2 A intervenção de requalificação do Bairro foi levada a cabo nos inícios de 1999 através da Fundação 
do Vale de Campanhã (Programa URBAN) contando também com o apoio financeiro da Câmara 
Municipal do Porto. 
3 Cf. Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, “Renovação do Bairro do Cerco do 
Porto”, in Port’Oriente, n.º 2, 1998. 
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laços e sociabilidades comunitárias algumas, deslizantes e conformadas outras 

ainda.”4 

 

Configura-se, então, como pressuposto orientador de qualquer intervenção a 

efectuar, a auscultação das aspirações, gostos, motivações e interesses de toda a 

população residente do Bairro, de forma a evitar processos de distanciamento da 

população face aos poderes estabelecidos. 

 

Também parece importante referir que qualquer estratégia de requalificação 

deverá assumir as condições sociais estruturantes da população em presença, dando 

particular enfoque à sua persistência enquanto matizadoras da apropriação e vivência 

social do território. Neste campo, não será despiciendo observar no momento 

presente o Bairro do Cerco enquanto espaço esteticamente renovado, mas onde se 

evidenciam as condições plurais de exclusão e de estigmatização sociais, herdadas e 

reproduzidas.  

Fotografia 12.1 

 
Perspectiva de um bloco do Bairro depois de 

pintadas as fachadas5 

                                                                 

4 J. Ferreira de Almeida, “Integração social e exclusão social: algumas questões”, in Análise Social, Vol. 
XXVIII, n.º 123-4, 1993, p. 833.  
5 Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Port’Oriente, n.º 2, 1998. 
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ANEXO 1 

 

Actores Associativos Locais do Bairro do Cerco 

do Porto e Envolvente 
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ANEXO 1.1. 

 

Guião de Entrevista aos Actores Associativos Locais do 

Bairro do Cerco do Porto e Envolvente 

Identificação da entrevista 
 

1. Nome do entrevistador 
 

2. Nome do entrevistado 
 

3. Referência do entrevistado (nome e posição dentro da associação) 
 

4. Data de realização 
 

5. Local da entrevista 
 

6. Duração (gravação, s/ gravação, pausas…) 
 

 

0. Designação da associação. 

1. Localização (sede, outras instalações). 

2. Estatuto jurídico. 

3. Âmbito de intervenção da associação (recreativo, cultural, musical..., outros [especificar].  

3.1. Actividades desenvolvidas e sua evolução ao longo dos tempos. 

3.2. Projectos principais em curso ou a desenvolver num futuro próximo. 

4. Âmbito geográfico das actividades (Bairro, freguesia, concelho, distrito, outros concelhos, 

…). 

5. Historial. 

5.1. Data de fundação. 

5.2. Razões da fundação. 

5.3. Identificação dos fundadores (quem foram? são do Bairro? são exteriores ao 

Bairro?...). 

5.4. Momentos principais de evolução da associação (factos e acontecimentos 

marcantes ao longo da vida da associação e que marcaram a sua evolução). 
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6. Lideranças organizativas e perfis associativos. 

6.1. Existência de vontade de participação na organização e na liderança da associação 

por parte de pessoas do Bairro. 

6.2. Participação dos sócios. Quem são, são do Bairro? São de outros bairros, são de 

outras freguesias? 

6.3. Como é que os sócios participam na actividade associativa (pagam só as cotas ou 

participam activamente na vida da associação, tipo de apoios prestados pelos sócios, 

etc.)? 

7. Inserção territorial e geográfica no Bairro. Actividades associativas e projecções no micro-espaço 

do Bairro e no macro-espaço da cidade. 

7.1. A importância da localização da associação no Bairro do Cerco do Porto. 

7.2. Potencialidades e estrangulamentos pelo facto de se localizar neste Bairro da 

cidade. 

7.3. A história do Bairro do Cerco do Porto e a sua ligação à emergência da associação. 

8. Inserção social e afiliação identitária face ao Bairro. 

8.1. Receptividade face às actividades (por parte das pessoas do Bairro ou não em 

função do tipo de actividades desenvolvidas). 

8.2. Principais problemas existentes no Bairro do Cerco do Porto. 

8.3. Percepção acerca da evolução futura do Bairro. 

9. Associativismo, poder político e poder autárquico. Avaliação de intervenções. 

9.1. Perspectivas sobre a intervenção autárquica e sobre outras modalidades de 

intervenção no associativismo e também no Bairro. 

9.2. Apreciação das iniciativas gerais do Poder Central, da Câmara Municipal do Porto e 

da Junta de Freguesia no que concerne ao associativismo. 

9.3. Apreciação das iniciativas gerais do Poder Central, da Câmara Municipal do Porto e 

da Junta de Freguesia no que concerne a esta zona da cidade e ao Bairro em particular. 

9.4. Conhecimento acerca do Programa URBAN.  

9.5. Expectativas face à implementação desse Programa no Bairro. 

9.6. Avaliação das actividades promovidas em torno do URBAN.  

10. Potencialidades e estrangulamentos do associativismo de Bairro. 

10.1. Perspectivas acerca do associativismo de bairro. 

10.2. Qual o seu papel no momento actual do Bairro do Cerco do Porto (e em outros 

bairros de índole camarária ou social)? 

 

 

Outubro de 1996 
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ANEXO 1.2. 

 

Identificação e codificação das entrevistas aos Actores 

Associativos Locais do Bairro do Cerco do Porto e 

Envolvente 

n.º actor/associação função/cargo do(s) entrevistado(s) codificação 

1 CERPORTO presidente da direcção Associação Local 1 

2 Clube de Pesca do Bairro do Cerco do Porto sócio fundador Associação Local 2 

3 Futebol Clube Cerco do Porto presidente da direcção 

secretário da direcção 

tesoureiro 

Associação Local 3 

4 Comissão de Moradores do Bairro do  
Cerco do Porto 
 

 

presidente da direcção Associação Local 4 

5 Associação de Moradores de Pêgo Negro presidente da direcção Associação Local 5 

6 Associação de Moradores de Tirares presidente da direcção  

primeiro secretário da direcção 

Associação Local 6 
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ANEXO 1.3. 

 

Caracterização dos Actores Associativos Locais do Bairro do 

Cerco do Porto e Envolvente 



 426 

 
Designação da Associação 1. CERPORTO 

Sede inexistente 

Localização Bairro Cerco do Porto 

Âmbito geográfico de intervenção Bairro Cerco do Porto e área envolvente próxima 

Data de constituição 1995 

Estatuto jurídico associação privada sem fins lucrativos 

Nº de sócios 11 
Centro Social do Bairro Cerco do Porto 
Clube de Pesca do Bairro Cerco do Porto 
Comissão de Moradores do Bairro Cerco do Porto 
Associação de Moradores de Pêgo Negro 
Associação de Moradores de Tirares 
Futebol Clube Cerco do Porto 
Centro de Formação Profissional 
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
Escola Primária do Cerco do Porto 
Escola C+S do Cerco do Porto 
Escola Secundária do Cerco do Porto 

Actividades desenvolvidas Edição de um jornal 
Actividades de ocupação de crianças e de jovens 

 

 

Designação da Associação 2. CLUBE DE PESCA DO BAIRRO CERCO DO 

PORTO 

Sede existente 

Localização Bairro Cerco do Porto 

Âmbito geográfico de intervenção Bairro Cerco do Porto e área envolvente próxima 

Data de constituição 1966 

Estatuto jurídico associação de carácter desportivo sem fins lucrativos 

Nº de sócios 120 

Actividades desenvolvidas pesca desportiva 

Equipamentos bar 

 

 

Designação da Associação 3. FUTEBOL CLUBE DO CERCO DO PORTO 

Sede existente 

Localização Bairro Cerco do Porto 

Âmbito geográfico de intervenção Bairro Cerco do Porto e área envolvente próxima 

Data de constituição 1967 

Estatuto jurídico associação de carácter desportivo sem fins lucrativos 

Nº de sócios 230 

Actividades desenvolvidas futebol 

Equipamentos sala de convívio 
bar 
ringue desportivo 
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Designação da Associação 4. COMISSÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

CERCO DO PORTO1 

Sede existente 

Localização Bairro Cerco do Porto 

Âmbito geográfico de intervenção Bairro Cerco do Porto  

Data de constituição 1974 

Estatuto jurídico comissão de moradores 

Nº de sócios não tem 

Actividades desenvolvidas futebol 
passeios 

Equipamentos bar 

 

 

Designação da Associação 5. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PÊGO 

NEGRO 

Sede existente 

Localização Zona de Pêgo Negro 

Âmbito de intervenção Zona de Pêgo Negro  

Data de constituição 1976 

Estatuto jurídico pessoa colectiva de utilidade pública 

Nº de sócios 96 

Actividades desenvolvidas gestão e manutenção de espaços comuns 
actividades desportivas 
actividades de apoio à infância e juventude 
supermercado 

Equipamentos sala de convívio 
bar 
salão de festas 
ATL 
jardim de infância 
supermercado 

 

 

Designação da Associação 6. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE TIRARES 

Sede existente 

Localização Zona de Tirares junto ao Bairro do Cerco do Porto 

Âmbito geográfico de intervenção Bairro do Cerco do Porto  

Data de constituição 1975 

Estatuto jurídico pessoa colectiva de utilidade pública 

Nº de sócios 40 

Actividades desenvolvidas gestão e manutenção de espaços comuns 
actividades desportivas 

Equipamentos sala de convívio 
bar 

 

                                                
1 Saliente-se que neste momento (2002), esta Colectividade já não existe. 
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ANEXO 1.4 

 

Dimensões de análise das entrevistas aos Actores 

Associativos do Locais do Bairro do Cerco do Porto e 

Envolvente 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 
VARIÁVEIS 

1. Inserção territorial e geográfica no 
Bairro 

 âmbito geográfico das actividades associativas (bairro, 
freguesia, concelho, distrito, outros concelhos, etc.); 

2. Inserção social e afiliação identitária 
face ao Bairro 

 data e razões de fundação da associação; 

 identificação dos fundadores ; 

 momentos principais de evolução da associação (factos e 
acontecimentos marcantes ao longo da vida da associação e 
que marcaram a sua evolução); 

 actividade associativa : número de sócios; origem geográfica; 
modalidades de participação; características sociográficas; 

 receptividade face às actividades (por parte das pessoas do 
bairro ou não em função do tipo de actividades desenvolvidas); 

 importância da localização da associação no Bairro Cerco do 
Porto; 

 potencialidades e estrangulamentos pelo facto de se localizar 
neste Bairro da cidade; 

 história do Bairro Cerco do Porto e a sua ligação à emergência 
da associação; 

3. Actividades associativas e 
projecções no micro-espaço do Bairro e 
no macro-espaço da cidade 

 âmbito de intervenção da associação (recreativo, cultural, 
musical, etc.); 

 actividades desenvolvidas e sua evolução ao longo dos tempos; 

 projectos principais em curso ou a desenvolver num futuro 
próximo; 

4. Lideranças organizativas e perfis 
associativos 

 organização da associação (secções e serviços em que está 
organizada); 

 constituição da direcção no momento presente; 

 historial da sua constituição ; 

 nível de participação dos sócios nas eleições para os corpos 
gerentes;  

5. Interfaces com o exterior  apoios técnicos, logísticos, materiais e financeiros recebidos; 

 interfaces com o exterior e principais instituições e organismos 
com os quais a instituição se relaciona; 

6. Potencialidades e estrangulamentos 
do associativismo de Bairro 

 situação financeira; 

 espaços utilizados para a actividade associativa; 

 equipamentos e recursos materiais; 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 
VARIÁVEIS 

7. Associativismo, poder político e 
poder autárquico 

 perspectivas sobre a intervenção autárquica no associativismo; 

 apreciação das iniciativas gerais do Poder Central, da Câmara 
Municipal do Porto e da Junta de Freguesia no que concerne ao 
associativismo; 

 avaliação das actividades promovidas em torno do URBAN.; 

 apreciação das iniciativas gerais do Poder Central, da Câmara 
Municipal do Porto e da Junta de Freguesia no que concerne a 
esta zona da cidade e ao Bairro em particular; 

 
 



 

 

ANEXO 2 

 

Actores Políticos Autárquicos 
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ANEXO 2.1. 

 

Guião de Entrevista aos Actores Políticos Autárquicos 
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Identificação da entrevista 
 

1. Nome do entrevistador 
 

2. Nome do entrevistado 
 

3. Referência do entrevistado (nome e posição no quadro do exercício da 
actividade política local) 
 

4. Data de realização 
 

5. Local da entrevista 
 

6. Duração (gravação, s/ gravação, pausas…) 
 

 

1. Estratégia política global em termos de acção social e habitacional (concelho, freguesia e Vale de 

Campanhã). 

1.1. Enunciação dos principais objectivos e finalidades de intervenção. 

1.2. Perspectiva acerca das modalidades de intervenção/actuação e metodologias de 

acção. 

1.3. Instrumentos concretos de actuação e seu faseamento. 

1.4. Zonas de intervenção fundamentais. 

 

2. A zona oriental da cidade e o Programa URBAN. 

2.1. Avaliação da Zona Oriental da cidade: seus principais problemas e potencialidades. 

2.2. A importância e a lógica do Programa URBAN para o Vale de Campanhã. 

2.3. Instrumentos de actuação. 

2.4. Áreas de incidência a nível temático e geográfico. 

 

3. A importância dos bairros camarários na estratégia política e no quadro da intervenção 

autárquica. 

3.1. Perspectivas e metodologias de intervenção. 

3.2. Definição das populações-alvo e dos instrumentos de actuação. 

3.3. Modalidades de relacionamento com as populações locais. 

3.4. Representações acerca das populações dos bairros camarários e seus principais 

constrangimentos. 

3.5. A especificidade do Bairro do Cerco do Porto em termos de actuação e 

problemáticas deste espaço.       Junho de 1995 
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ANEXO 2.2. 

 

Identificação e codificação das entrevistas aos Actores 

Políticos Autárquicos 
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nº actor/instituição função/cargo do entrevistado codificação data 

1 Câmara Municipal do Porto vereadora da Habitação, 

Acção Social e Protecção 

Civil 

Actor Político 1 Dezembro de 1995 

2 Câmara Municipal do Porto vereador da Habitação Actor Político 2 Junho de 1994 

3 Junta de Freguesia de Campanhã presidente da Junta de 

Freguesia 

Actor Político 3 Setembro de 1995 
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ANEXO 2.3. 

 

Dimensões de análise das entrevistas aos Actores Políticos 

Autárquicos
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DIMENSÕES DE 
ANÁLISE 

VARIÁVEIS 
 

1. Estratégia política global 
em termos de acção social e 
habitacional 

 enunciação dos principais objectivos e finalidades; 

 perspectiva acerca das modalidades de intervenção/actuação; 

 instrumentos concretos de actuação e seu faseamento; 

 zonas de intervenção fundamentais; 

2. A zona oriental da cidade e 
o Programa URBAN 

 lógica do Programa; 

 instrumentos de actuação; 

 áreas de incidência a nível temático e geográfico; 

3. A importância dos bairros 
camarários na estratégia 
política 

 perspectivas de intervenção; 

 definição das populações-alvo; 

 instrumentos de actuação;  

 modalidades de relacionamento com as populações locais; 

 representações acerca das populações assistidas; 

 a especificidade do Bairro Cerco do Porto em termos de actuação. 

 
 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

Actores Institucionais Locais/Serviços 

Locais 
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ANEXO 3.1. 

 

Guião de Entrevista aos Actores Institucionais 

Locais/Serviços Locais 
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Identificação da entrevista 
 

1. Nome do entrevistador 
 

2. Nome do entrevistado 
 

3. Referência do entrevistado (nome e posição desempenhada na 
instituição ou serviço local) 
 

4. Data de realização 
 

5. Local da entrevista 
 

6. Duração (gravação, s/ gravação, pausas…) 
 

 

(tronco comum de questões) 

1. Historial de permanência no Bairro. 

1.1. Tempo de permanência no Bairro. 

1.2. Perspectiva acerca dos principais marcos de evolução do Bairro (a nível físico, 

social e cronológico). 

 

2. Sentimento de vinculação/pertença face ao Bairro. 

2.1. Formas de vinculação ao Bairro (afectiva, material, etc.). 

2.2. Capacidade de integração nos quotidianos do Bairro e adesão das populações às 

actividades e serviços oferecidos. 

 

3. A importância da localização da actividade no Bairro do Cerco do Porto. 

3.1. Modalidades de relacionamento com as populações. 

3.2. Surgimento de problemas e/ou aborrecimentos e tipologia dos mesmos. 

3.3. Especificidade das relações sociais estabelecidas neste território. 

3.4. Diferenciações no interior do Bairro. 

 

4. A imagem exterior do Bairro. 

4.1. Representações acerca da imagem exterior e mediática do Bairro. 

4.2. Percepção do grau de segurança/insegurança face ao exercício quotidiano de 

actividades no Bairro. 

 

5. Principais problemas do Bairro. 
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5.1. Percepção sobre os principais problemas do Bairro e modalidades de resolução, 

assim como actores envolvidos. 

 

6. O Bairro do Cerco do Porto e os outros bairros camarários/sociais da cidade e da Zona do Vale de 

Campanhã. 

6.1. Posicionamento do Bairro dentro de uma hierarquia. 

6.2. Atitudes de estigmatização face ao Bairro. 

 

7. Intervenção política no Bairro. 

7.1. Avaliação das principais iniciativas e suas potencialidades e estrangulamentos. 

 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

(questões específicas) 

1. Representações dos alunos face à escola. 

1.1. Para que serve a escola? 

1.2. O que é que esperam da escola? 

1.3. Quais são as suas aspirações escolares? 

2. Perspectivas acerca da existência de situações de abandono e de insucesso escolar 

por pare da população estudantil. 

3. Representações face ao valor trabalho e atitudes e expectativas face às profissões 

por parte da população escolar. 

 

 

Outubro de 1996 

Fevereiro de 1997 
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ANEXO 3.2. 

 

Identificação e codificação das entrevistas aos Actores 

Institucionais Locais/Serviços Locais 
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nº actor/instituição/serviço função/cargo codificação 

1 Escola Primária nº 23 - Bairro do Cerco do Porto professora 

professora 

Instituição/Serviço 1 

2 Escola Ensino Básico, 2º e 3º ciclos do Cerco do 

Porto 

professor Instituição/Serviço 2 

3 Centro Social do Bairro do Cerco do Porto 

Obra Diocesana de Promoção Social (creche, 

jardim de infância, ATL, centro de dia, actividades 

de ocupação de deficientes) 

membro da direcção 

assistente social 

Instituição/Serviço 3 

4 Centro de Dia do Centro Social do Bairro do 

Cerco do Porto 

Obra Diocesana de Promoção Social 

assistente social Instituição/Serviço 4 

5 Paróquia de Nossa Senhora do Calvário pároco Instituição/Serviço 5 

6 Minimercado do Bairro do Cerco do Porto proprietário do 

estabelecimento 

Instituição/Serviço 6 
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ANEXO 3.3. 

 

Dimensões de análise das entrevistas aos Actores 

Institucionais Locais/Serviços Locais 
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(tronco comum) 

 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 
 

VARIÁVEIS 

1. Historial de permanência no 
Bairro 

 tempo de permanência no Bairro; 

 perspectiva acerca dos principais marcos de evolução do Bairro (a 
nível físico, social e cronológico); 

2. Sentimento de 
vinculação/pertença face ao Bairro 

 formas de vinculação ao Bairro (afectiva, material, etc.); 

 capacidade de integração nos quotidianos do Bairro e adesão das 
populações às actividades e serviços oferecidos; 

 
 

3. A importância da localização da 
actividade no Bairro Cerco do 
Porto 

 modalidades de relacionamento com as populações; 

 surgimento de problemas e/ou aborrecimentos; 

 especificidade de relações sociais estabelecidas neste território; 

4. A imagem exterior do Bairro  representações acerca da imagem exterior e mediática do Bairro; 

 percepção do grau de segurança/insegurança face ao exercício 
quotidiano de actividades no Bairro; 

5. Principais problemas do Bairro  percepção sobre os principais problemas do Bairro e modalidades de 
resolução, assim como actores envolvidos; 

6. O Bairro Cerco do Porto e os 
outros bairros camarários da 
cidade 

 posicionamento do Bairro dentro de uma hierarquia; 

 atitudes de estigmatização face ao Bairro; 

7. Intervenção política no Bairro  avaliação das principais iniciativas e suas potencialidades e 
estrangulamentos; 

 
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
(especificidades) 
 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 
 

VARIÁVEIS 

1. Atitudes e expectativas face à escola  representações face à escola:  

 para que serve a escola? 

 o que é que esperam da escola? 

 quais são as suas aspirações escolares? 

 consideram que a escola é importante na vida de uma 
pessoa (acesso a profissões mais bem remuneradas, 
ser bem visto pela sociedade, ter mais interesse pela 
vida…)? 

 representações do sucesso/insucesso escolar: 

 de que é que depende o sucesso na escola (qualidade 
da escola, empenhamento do professor, opinião que os 
professores têm dos alunos, as matérias que são 
ensinadas, a inteligência e aplicação dos alunos, as 
possibilidades financeiras dos pais, o acompanhamento 
dos pais da vida escolar, a ajuda que os pais podem dar 
em casa, as companhias, a frequência do ensino pré-
escolar)?  

 representações face ao valor trabalho; 

 atitudes e expectativas face às profissões; 

 



 

 

ANEXO 4 

 

Actores Sociais (Moradores no Bairro do 

Cerco do Porto) 
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ANEXO 4.1. 

 

Guião de Entrevista aos Actores Sociais (Moradores no 

Bairro do Cerco do Porto) 
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Identificação da entrevista 
 

1. Nome do entrevistador 
 

2. Nome do entrevistado 
 

3. Referência do entrevistado (bloco de residência no Bairro) 
 

4. Data de realização 
 

5. Local da entrevista 
 

6. Duração (gravação, s/ gravação, pausas…) 
 

 

1. Trajectórias e vivências no Bairro. 

1.1. Historial de permanência no Bairro. 

1.2. Marcos de evolução do Bairro (níveis físico, social e cronológico). 

1.3. Razões principais de vinda e permanência no Bairro. Formas de vinculação ao 

espaço Bairro; situações de enraizamento/desenraizamento. 

1.5. Locais estruturantes do Bairro. 

1.6. O Bairro como um todo diferenciado ou um conjunto homogéneo. 

1.7. Emergência de conflitos, aborrecimentos ou problemas no espaço público ou semi-

público do Bairro: frequência, lugares, protagonistas e motivos. 

1.8. Ocorrência de comportamentos de delinquência e de agressão: frequência, lugares, 

protagonistas e motivos. 

1.9. Conhecimento dos movimentos associativos do Bairro e modalidades de 

participação. 

1.10. Percepção acerca dos equipamentos/serviços de apoio à vida no Bairro: 

potencialidades e estrangulamentos. 

1.11. Atitude face à produção de imagens mediáticas acerca do Bairro. 

1.12. Percepção do grau de segurança/insegurança vivenciado no Bairro. 

1.13. Posicionamento acerca dos principais problemas que afectam o Bairro e 

respectivas medidas para a sua resolução; responsáveis pela resolução dos problemas 

do Bairro. 

1.14. Perspectivas de mudança ou não de local de residência. 

 

2. A casa no Bairro: espaço de vida e de (des)investimento. 

2.1. Grau de satisfação face à actual casa. 



 449 

2.2. Aspirações face a uma casa ideal (local físico e tipo de casa). 

 

3. A residência no Bairro como elemento fundamental para a emergência de situações de pobreza 

no grupo doméstico. 

 

4. O Bairro e a cidade. 

4.1. Perspectiva acerca da imagem exterior sobre o Bairro e formas de relacionamento 

com pessoas exteriores ao Bairro. Sentimento de estigmatização: avaliação global e 

experiências pessoais. 

4.2. Classificação do Bairro no contexto de outros bairros camarários da cidade e do 

Vale de Campanhã. 

4.3. Percepção acerca do grau de pertença do Bairro à cidade. 

 

5. O Bairro e seus relacionamentos com os poderes. 

5.1. Representação do papel das instituições de apoio ao Bairro. 

5.2. Percepção acerca da intervenção e das iniciativas que a Câmara do Porto e a Junta 

de Freguesia têm desenvolvido para esta área da cidade e para o Bairro em particular. 

5.2. Avaliação do conhecimento acerca do Programa URBAN. 

 

 

Dezembro de 1996 
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ANEXO 4.2. 

 

Identificação e codificação das entrevistas aos Actores 

Sociais (Moradores no Bairro do Cerco do Porto) 
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Identificação e codificação dos Moradores 
 

nº sexo idade naturalidade escolaridade 

1 Masc 65 anos Campanhã 4ª classe do ensino básico primário 

2 Masc 31 anos Bonfim 8º ano de escolaridade  

3 Fem 56 anos Miragaia analfabeta 

4 Masc 18 anos Campanhã 3ª classe do ensino básico primário 

5 Masc 13 anos Campanhã 3ª classe do ensino básico primário 

6 Fem 46 anos Sé 4ª classe do ensino básico primário 

7 Masc 39 anos Cinfães do Douro 2º ano do antigo curso comercial 

8 Masc 49 anos Campanhã 4ª classe do ensino básico primário 

 

Identificação e codificação dos Moradores 
(Cont.) 

nº estado civil profissão codificação 

1 viúvo operário Morador 1 

2 solteiro pintor de automóveis Morador 2 

3 casada operária Moradora 3 

4 solteiro inactivo Morador 4 

5 solteiro estudante Morador 5 

6 casada doméstica Moradora 6 

7 casado chefe de armazém Morador 7 

8 casado motorista Morador 8 
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ANEXO 4.3. 

 

Dimensões de análise das entrevistas aos Actores Sociais 

(Moradores no Bairro do Cerco do Porto) 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE 
 

VARIÁVEIS 

1. Trajectórias e vivências no Bairro  historial de permanência no Bairro; 

 marcos de evolução do Bairro (níveis físico, social e cronológico); 

 razões principais de vinda e permanência no Bairro; 

 formas de vinculação ao espaço Bairro; situações de 
enraizamento/desenraizamento; 

 locais estruturantes do Bairro; 

 o Bairro como um todo diferenciado ou um conjunto homogéneo; 

 emergência de conflitos, aborrecimentos ou problemas no espaço 
público ou semi-público do Bairro: frequência, lugares, 
protagonistas e motivos; 

 ocorrência de comportamentos de delinquência e de agressão: 
frequência, lugares, protagonistas e motivos; 

 conhecimento dos movimentos associativos do Bairro e 
modalidades de participação; 

 percepção acerca dos equipamentos/serviços de apoio à vida no 
Bairro: potencialidades e estrangulamentos; 

 atitude face à produção de imagens mediáticas acerca do Bairro; 

 percepção do grau de segurança/insegurança vivenciado pelo 
sujeito no Bairro; 

 percepção acerca dos principais problemas que afectam o Bairro e 
respectivas medidas para a sua resolução; responsáveis pela 
resolução dos problemas do Bairro; 

 perspectivas de mudança ou não de local de residência;  

2. A casa no Bairro: espaço de vida 
e de (des)investimento 

 grau de satisfação face à actual casa (nº de divisões, dimensão, 
funções das divisões, vizinhança…); 

 aspirações face a uma casa ideal (local físico e tipo de casa); 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 
VARIÁVEIS 

3. Situações de exclusão e/ou 
desintegração social 

 percepção acerca do nível de pobreza ou não do grupo doméstico; 

 a residência no Bairro como elemento fundamental para a 
emergência de situações de pobreza no grupo doméstico; 

 representação acerca da homogeneidade ou não de situações de 
pobreza vivenciadas no Bairro; 

4. O Bairro e a cidade  perspectiva acerca da imagem exterior sobre o Bairro; 

 formas de relacionamento com pessoas exteriores ao Bairro; 

 sentimento de estigmatização: avaliação global e experiências 
pessoais; 

 classificação do Bairro no contexto de outros bairros camarários da 
cidade e do Vale de Campanhã; 

 percepção acerca do grau de pertença do Bairro à cidade; 

5. O Bairro e seus relacionamentos 
com os poderes 

 representação do papel das instituições de apoio ao Bairro; 

 percepção acerca da intervenção e das iniciativas que a Câmara 
do Porto e a Junta de Freguesia têm desenvolvido para esta área 
da cidade e para o Bairro em particular; 

 avaliação do conhecimento acerca do Programa URBAN; 

6. Práticas de sociabilidade  formas e modalidades de ocupação dos tempos quotidianos; 

 redes de sociabilidade e de amizade: composição, extensão, 
intensidade e origem; 

7. Relações face à escola  avaliação do papel e importância da escola nos projectos 
quotidianos; 

 percepção acerca dos factores que intervêm nas experiências de 
sucesso ou de insucesso na escola; 

 aspirações face à escola e ao grau de formação desejado; 

8. Projectos e perspectivas face ao 
futuro do Bairro 

 inventariação dos principais projectos; 

 perspectiva acerca dos agentes intervenientes nesses projectos; 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

 

 

GUIÃO DO INQUÉRITO ÀS VIVÊNCIAS E 

PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE NO BAIRRO DO 

CERCO DO PORTO 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO  

 

Inquérito (nº)__________ 

Letra do Inquérito________ 

BLOCO(nº)________ 

CASA (nº)________ 
 

 

 

 

Recomposição Social e Espacial do Tecido URBANO Portuense 
 

INQUÉRITO ÀS VIVÊNCIAS E PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE NO 

BAIRRO DO CERCO DO PORTO 
 
 

 
 Este Inquérito por questionário é um instrumento técnico para a realização de um trabalho de investigação sociológico no âmbito 

das vivências e sociabilidades no Bairro Cerco do Porto, ilustrativo de uma temática mais abarcante que se intitula 

Recomposição social e espacial do tecido URBANo portuense. 

 A presente investigação tem fins meramente académicos, pois prende-se com a realização de uma dissertação para efeitos de 

Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica a apresentar pela autora do Inquérito no final do ano de 1996. 

 O Inquérito é anónimo, sendo as respostas tratadas pela autora do trabalho de investigação. 

 Os resultados serão apresentados de forma agregada e impessoal. 

 Os Inquéritos serão aplicados a quem assumir a posição de liderança dentro da família, sendo por isso considerado chefe da 

família o indivíduo que se assuma como tal no momento do preenchimento do guião do inquérito. 

 As suas respostas são cruciais e fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Agradecemos antecipadamente a 

sua colaboração. 

 
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA 

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
Junho de 1996 
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1. A CASA NO BAIRRO 
 

1. Qual é o vínculo legal/jurídico que mantém com a sua casa? 

1. Adquirida  

  

2. Arrendada  

  

3. Subarrendada  

  

4. Outro vínculo   4.1. Qual?_______________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

2. Obteve a sua casa de que forma? 

1. Por atribuição da Câmara   

  

2. Por herança familiar  2.1. Qual a relação de parentesco consigo?________________ 

  

3. Outra forma  3.1. Qual?_________________________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

3. Quantas divisões tem a casa onde mora? 

3.1. Número de divisões: 

  

                                      (99. Ns/Nr) 

 

3.2. Tipologia da casa: 
 

1. T1  

  

2. T2  

  

3. T3  

  

4. T4  

  

5. T5  

  

6. Outro  6.1. Qual? __________________________________ 

  

99. Ns/Nr  
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4. Quanto paga à Câmara ou a outro senhorio (no caso de ser uma casa subalugada) em termos de prestação 

mensal? (valor actualizado em escudos) 

 

1. Até 999$  

  

2. De 1000$ a 2 999$  

  

3. De 3 000$ a 4 999$  

  

4. De 5 000$ a 6 999$  

  

5. De 7 000$ a 9 999$  

  

6. De 10 000$ a 14 999$  

  

7. De 15 000$ a 19 999$  

  

8. 20 000$ e mais  

  

99. Ns/ Nr  

 

 

5. Há quantos anos/meses vive nesta casa? 

  Anos/Meses 

                                                               (99. Ns/Nr) 

 

 

6.1. Fazem reuniões de moradores no BLOCO onde mora? 

1. Sim  Passa para a P.6.2; P. 6.3.; P.7 

   

2. Não  Passa para a P.6.4. 

   

99. Ns/Nr  Passa para a P.7 

 

 

6.2. Se SIM, que tipo de reuniões?  

1. De condomínio  

  

2. Outro tipo  2.1. Qual? __________________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

 

6.3. Se SIM, com que periodicidade? 
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1. Anual  

  

2. Semestral  

  

3. Trimestral  

  

4. Outra periodicidade  4.1. Qual? _________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

6.4. (NO CASO DE NÃO SE REALIZAREM REUNIÕES) Porque é que NÃO fazem reuniões no bloco? 

1. Por individualismo das pessoas  

  

2. Porque não está motivado nem interessado  

  

3. Porque não temos esse hábito  

  

4. Porque existem conflitos e rivalidades entre vizinhos  

  

5. Por ser um assunto da competência da Câmara  

  

6. Outra razão  6.1. Qual? ______________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

7. Qual é o estado de conservação (físico) da sua casa?(assinalar só 1 opção) 

 

1. Muito Bom  

  

2. Bom  

       

3. Razoável   

  

4. Medíocre  

  

5. Mau  

  

6. Outro  6.1. Qual? __________________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

 

7. 1. Porque é que classifica dessa forma o estado de conservação da sua casa? 
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1 Porque foi necessário fazer obras (pelo próprio)  

  

2. Porque corresponde às necessidades do grupo doméstico actual  

  

3. Porque constitui uma situação habitacional melhor que a anteriormente vivenciada  

  

4. Porque persiste uma situação de alheamento por parte da Câmara (senhorio)  

  

5. Porque foi necessário fazer obras (pelo próprio) perante o alheamento da Câmara  

  

6. Porque persiste uma situação de degradação física do edificado  

  

7. Porque foi necessário fazer obras (pelo próprio) dada a degradação física do edificado  

  

8. Porque há um alheamento por parte da Câmara e é notória a degradação física do edificado  

  

9. Por falta de espaço   

  

10. Porque persiste uma situação de degradação física do edificado aliada à falta de espaço  

  

99. Ns/Nr  

  

11. Outro  

11.1. Qual? _______________________________________________________________________ 

 

 

8. Diga quais são as duas divisões na sua casa de que mais gosta ou que prefere. Indique por ordem 

decrescente de importância a 1ª preferência e a 2ª preferência. 

 8.1. 1ª Pref.  8.2. 2ª Pref. 

1. Quarto    

    

2. Cozinha    

    

3. Sala comum    

    

4. Casa de banho    

    

5. Varanda/marquise/escadas    

    

6. Gosta de todas as divisões    

    

7. Não tem preferências a este nível    

    

8. Não gosta de nenhuma divisão    
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9. Outra divisão  9.1. Qual?________  9.2. Qual?________ 

    

99. Ns/Nr    

 

 

8.1.1. Justifique essa escolha relativamente a cada uma delas. 

  
 8.1.1.1.  1ª Pref.  8.1.1.2.  2ª Pref. 

1. Por gosto pessoal e ligação afectiva à casa    

    

2. Por ser um espaço de convívio e relação    

    

3. Por ser um espaço de relaxamento e privacidade    

    

4. Por ser um espaço de distracção e fruição    

    

5. Por ser um espaço onde passa a maior parte do tempo    

    

6. Por ser um espaço confortável    

    

7. Outro motivo  7.1. Qual?_______  7.2. Qual?________ 

    

8. Não gosta do espaço habitado    

    

9. Indiferença face ao espaço habitado    

    

99. Ns/Nr    

 

 

9.1. Desde o momento em que começou a residir nesta casa, fez obras de remodelação/ arranjos da casa? 

 

1. Sim  Passa para a P.9.2.       P.9.3.        p.9.5. 

  

2. Não  Passa para a P.9.4. 

  

99. Ns/Nr  Passa para a P.10 

 

 

 

 

 

 

9.2. Se SIM, indique o tipo de intervenção já realizada? 

 

 9.2.1.  9.2.2.    99 
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Sim Não Ns/Nr 

1. Pinturas interiores      

      

2. Pavimentos/revestimentos      

      

3. Instalação eléctrica / saneamento básico      

      

4. Reestruturação das divisões      

      

5. Equipamento de cozinha      

       

6. Equipamento de WC      

      

7. Estruturas / Equipamentos de segurança      

e de protecção face ao exterior      

      

8. Outras      

8.1. Quais?_______________________________________________________ 
 

 

9.3. Porque é que sentiu necessidade de fazer essas obras?  

 9.3.1 

Sim 

 9.3.2 

Não 

   99 

Ns/Nr 

1. Existência de condições térmicas adversas      

      

2. Existência de degradação física da casa      

      

3. Existência de condições térmicas adversas e degradação física da casa      

      

4. Melhoria das condições de habitabilidade e conforto      

      

5. Existência de condições térmicas adversas aliada à necessidade de       

melhorar as condições de habitabilidade/conforto      

      

6. Existência de degradação física da casa aliada à necessidade de      

melhorar as condições de habitabilidade/conforto      

      

7. Posição de alheamento por parte da Câmara (senhorio)      

      

8. Posição de alheamento por parte da Câmara (senhorio) associada à      

situação de degradação física da casa      

      

9. Gosto pessoal e adaptação a novas tendências de decoração      

      

99. Ns/ Nr      

      

10. Outras      
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10.1. Quais?_________________________________________________________________________ 
 

 

9.4. Se NÃO fez obras, diga porquê. 

 9.4.1 

Sim 

 9.4.2 

Não 

 99 

Ns/Nr 

1. Por dificuldades económicas      

      

2. É um assunto que compete à Câmara      

      

3. Por dificuldades económicas e por se tratar de um assunto que compete      

à Câmara resolver      

      

4. Por estar à espera de no futuro dispor de melhores condições de habitação       

      

5. Não tem interesse em fazer obras      

      

99. Ns/ Nr      

      

6. Outra razão      

6.1. Qual?_________________________________________________________________________ 
 

 

9.5. Quanto gastou nessas remodelações? 

1. Até 99 000$  

  

2. De 100 000$ a 249 000$  

  

3. De 250 000$ a 749 000$  

  

4. De 750 000$ a 1 499 000$  

  

5. 1 500 000$ e mais  

  

99.  Ns/Nr  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Especifique as divisões da casa que foram alvo de obras. 

 9.6.1 

Sim 

 9.6.2 

Não 

1. Quarto    
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2. Cozinha    

    

3. Sala comum    

    

4. Casa de banho    

    

5. Varanda/marquise/escadas    

    

6. Outra    

    

99. Ns/Nr    

 

 

10. Se pudesse, gostava de mudar de casa? 

1. Sim  Passa para a P.10.1 

   

2. Não  Passa para a P.10.2. 

   

99. Ns/Nr  Passa para a P.11 

 

10.1. Se SIM, porquê? 
 10.1.1 

Sim 

 10.1.2 

Não 

 99 

Ns/Nr 

1. Gostaria de dispor de melhores condições de habitabilidade      

      

2. Devido ao ambiente social do Bairro      

      

3. Gostaria de dispor de melhores condições de habitabilidade e porque não      

gosta do ambiente social do Bairro      

      

4. Devido às relações de vizinhança e convivialidade      

      

5. Devido às relações de vizinhança e convivialidade e porque não gosta do      

ambiente social do Bairro      

      

6. Necessidade de possuir casa própria      

      

7. Gostaria de dispor de melhores condições de habitabilidade e de casa       

Própria      

      

99. Ns/Nr      

      

8. Outra      

8.1. Qual?_____________________________________________________________________________ 
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10.2. Se NÃO, porquê? 
 10.2.1 

Sim 

 10.2.2 

Não 

     99 

Ns/Nr 

1. Por habituação a este local      

      

2. Por ter investido aqui toda a sua vida, quer a nível afectivo, quer material      

      

3. Por gostar do Bairro e da casa      

      

4. Por habituação e por gostar deste Bairro      

      

5. Por ser mais acessível economicamente viver aqui no Bairro      

      

6. Por ser mais acessível economicamente viver aqui no Bairro e por habituação      

      

7. Por ter investido aqui toda a sua vida, quer a nível afectivo, quer material e por      

 ser mais acessível economicamente viver aqui      

      

8. Por  gostar do Bairro e por ser mais acessível economicamente viver aqui      

      

99. Ns/Nr      

      

9. Outra      

9.1. Qual?_____________________________________________________________________________ 

 

11. Qual é a casa dos seus sonhos? 

 

 11.1

Sim 

 11.2

Não 

    99  

Ns/Nr 

1. a “casa ideal” é uma moradia      

      

2. a “casa ideal” é confortável e é bem dimensionada      

      

3. a “casa ideal” tem jardim      

      

4. a “casa ideal” tem um terreno envolvente e tem quintal        

      

5. a “casa ideal” insere-se numa propriedade própria      

      

6. a “casa ideal” fora da cidade      

      

7. a “casa ideal” localiza-se numa zona prestigiada da cidade      

      

8. a “casa ideal” é aquela que se localiza num local em que haja melhores      

relações de vizinhança       

      

9. a “casa ideal” localiza-se num outro bairro      
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10. a “casa ideal” localiza-se no campo (aldeia)      

      

11. a “casa ideal” é dotada de piscina e fica perto da praia      

      

12. a “casa ideal” é dotada de WC completo      

      

13. a “casa ideal” é dotada de cozinha e é uma casa “independente”      

      

14. a “casa ideal” é um apartamento      

      

15. Outra      

15.1 Qual?_____________________________________________________________________________ 

 

12.1. Fazendo uma comparação entre a sua casa anterior (onde morava antes de vir para o Bairro) e a actual, 

indique 3 aspectos positivos inerentes a ambas as casas. 

 

 

Aspectos positivos 

12.1.1. 

Casa 

actual 

 12.1.2. 

Casa 

anterior 

 

1. Condições climáticas e ambientais     

     

2. Condições de comodidade e de conforto     

     

3. Dimensão e estruturação  do espaço habitado     

     

4. Condições higiénicas e sanitárias     

     

5. Acessibilidade económica     

     

6. Localização geográfica     

     

7. Sociabilidade e relações de vizinhança     

     

8. Nenhum aspecto     

     

99. Ns/Nr     

     

9. Outro     

9.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 

13. Fazendo uma comparação entre a sua casa anterior (onde morava antes de vir para o Bairro) e a actual, 

indique 3 negativos inerentes a ambas as casas. 

 13.2.1.  13.2.2.  



 

 

 

467 

Aspectos negativos Casa 

actual 

Casa 

 anterior 

1. Condições climáticas e ambientais     

     

2. Dimensões espaciais reduzidas     

     

3. Estruturação interna da casa     

     

4. Condições higiénicas e sanitárias     

     

5. Degradação do espaço interior e exterior da casa     

     

6. Localização geográfica     

     

7. Relações de sociabilidade e de vizinhança     

     

8. Vinculação jurídica face à casa     

     

9. Nenhum aspecto     

     

99. Ns/Nr     

     

10. Outro     

10.1 Qual?____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Em termos de distribuição ao longo do dia, quais são os membros do grupo doméstico que mais ocupam a 

casa durante a manhã, almoço, tarde, jantar e noite? 

 

Divisões do dia Membros do agregado (pai, mãe, filhos, avó…) 

1. manhã  

2. almoço  

3. tarde  

4. jantar  

5. noite  
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15. Em termos de distribuição semanal, quais são os membros do grupo doméstico que mais utilizam a casa 

durante a semana e ao fim-de-semana? 

Momentos durante a semana Membros do agregado (pai, mãe, filhos, avó…) 

1. semana  

2. fins de semana  

 

16.1. Fazendo uma comparação com as casas de outros Bairros da Câmara da cidade do tipo da sua, 

considera a sua casa melhor ou pior? 

1. Melhor  

  

2. Igual  

    

3. Pior  

  

4. Outro  4.1. Qual? __________________________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

 

16.2. Porquê? (especifique muito bem as diferenças que o inquirido faz entre a sua casa e a casa de outros bairros) 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

17. Porque é que veio morar para este Bairro? (só a principal razão, 1 razão) 

1. Devido à política de realojamento da Câmara  

  

2. Porque a residência anterior era marcada por más condições de habitabilidade  

  

3. Porque pediu à Câmara para ser realojado neste Bairro   

  

4. Porque foi transferido de outros bairros camarários   

  

5. Porque morar aqui constitui uma melhor alternativa habitacional  

  

6. Porque é mais acessível em termos económicos residir no Bairro  

  

7. Porque já possuía aqui fortes ligações familiares  

  

8. Sempre morou no Bairro  

   

9. Outra razão  9.1. Qual? ____________  

  

99. Ns/Nr  

18. Qual o último local onde morou antes de vir para o Bairro 

1. Vitória  
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2. Sé  

  

3. Miragaia  

  

4. São Nicolau  

  

5. Sto. Ildefonso  

  

6. Bonfim  

  

7. Massarelos  

  

8. Cedofeita  

  

9. Campanhã  

  

10. Paranhos  

  

11. Ramalde  

  

12. Lordelo do Ouro  

  

13. Foz do Douro  

  

14. Nevogilde  

  

15. Aldoar  

  

16. Sempre morou no Bairro  

  

17. Outras freguesias da AM do Porto  17.1 Qual? __________________________________ 

  

18. Outras freguesias da Região Norte  18.1. Qual? __________________________________ 

  

19. Outras freguesias do País  19.1. Qual? __________________________________ 

  

20. Outro país  20.1. Qual? __________________________________ 

 

 

19. Em que tipo de casa vivia antes de vir para o Bairro? (tente especificar o mais possível e assinalar com um x) 

1. Casa em meio rural  

  

2. Vivenda isolada  

  

3. Prédio   
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4. Casa pré-fabricada  

  

5. Casa abarracada  

  

6. Prédio de habitação social/camarário  

  

7. Casa em ilha  

  

8. Quarto alugado  

  

9. Outro  9.1. Qual? __________________________________ 

 

20. Gostaria que os seus filhos continuassem a morar no Bairro, junto de si? 

1. Sim, gostaria  Passa para a P.20.1. 

   

2. Não, não gostaria  Passa para a P.20.2. 

   

3. Outra   Passa para a P.21.      3.1. Qual? _________________________ 

   

4. Ns/Nr  Passa para a P.21 

 

 

20.1. Se SIM, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

20. 2. Se NÃO, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

21. O grupo doméstico tem, neste momento, dívidas em atraso? 

1. Sim  Passa para a P.21.1. 

  

2. Não  Passa para a P.22. 

  

99. Ns/Nr  Passa para a P.22. 

 

21.1. Tem dívidas referentes a algumas das seguintes despesas?  

 21.1.1 

Sim 

 21.1.2 

Não 

    99 

Ns/Nr 

1. Renda ou prestação da casa      
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2. Condomínio do prédio      

      

3. Água      

      

4. Luz      

      

5. Telefone      

      

6. Obras realizadas      

      

7. Mercearia      

      

8. Automóvel      

      

9. Talho      

      

10. Outras      

10.1. Quais?_______________________________________________________ 

 

2. VIVÊNCIAS E PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE NO BAIRRO 

 

22. Gosta de viver no Bairro? 

1. Sim  Passa para a P.22.1. 

  

2. Não  Passa para a P.22.2. 

  

99. Ns/Nr  Passa para a P.23 

 

22.1. Se SIM, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

22.2. Se NÃO, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

23. Diga das seguintes razões, 3 que lhe parecem boas para morar no Bairro.  

 

 23.1. 

Sim 

 23.2. 

Não 

1. Porque gosta da casa e do bloco    

    

2. Porque se acostumou ao ambiente e não conseguia imaginar-se noutro lugar    
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3. Pelas relações de amizade e vizinhança    

    

4. Por ser a única alternativa possível    

    

5. Para não mudar os filhos das escolas    

    

6. Porque se sente bem no Bairro    

    

7. Outra.    

7.1. Qual? 

____________________________________________________________________________ 

 

24. Na sua opinião, e se fosse você a mandar, quais seriam os 3 principais problemas que tentaria resolver, de 

imediato, no Bairro? (por ordem decrescente de importância) 

 

1. “Ambiente social” e relações de vizinhança   

  

2. Consumo e tráfico de droga  

  

3. Prostituição  

  

4. Violência e roubos  

  

5. Inexistência de limpeza e hábitos de higiene  

  

6. Inexistência de equipamentos de apoio social  

  

7. Pobreza e miséria  

  

8. Degradação física do Bairro  

  

9. Inexistência de policiamento e de fiscalização   

  

10. Elevado custo da renda mensal relativa ao aluguer da casa  

  

11. Outra. Qual?  11.1. Qual? _________________ 

  

99. Ns/Nr  

 

25. Moram no Bairro outras famílias aparentadas com a sua? (assinalar com um x) 

 

1. Sim  1.1. Se sim, quantas (n.º)? _____ 
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2. Não   

 

 

26. Com que pessoas se dá melhor no seu dia a dia? (assinalar apenas uma alínea de resposta, com um x) 

1. Pessoas do Bairro  Passa para a P.27. 

  

2. Pessoas de fora do Bairro  Passa para a P.28. 

  

3. Pessoas de dentro e de fora do Bairro  Passa para a P.27. 

 

27. (SE SE DÁ COM PESSOAS DO BAIRRO) Dentro do Bairro, com quem se dá melhor? (escolher 3, das oito 

possibilidades seguintes e assinalar com um x) 

 

 27.1 

Sim 

 27.2 

Não 

1. Com familiares seus que moram no Bairro    

    

2. Com os vizinhos mais próximos    

    

3. Com amigos feitos no Bairro    

    

4. Com as pessoas que se mostram simpáticas    

    

5. Com as pessoas que se mostram educadas e respeitadoras    

    

6. Com quase ninguém    

    

7. Velhos amigos / vizinhos    
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8. Toda a gente    

    

9. Outra    

9.1 Qual? ___________________________________________________________________________________ 

 

27.1. Porquê? (obter a justificação o mais objectivamente possível)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

28. Já alguma vez teve algum problema ou aborrecimento no Bairro, motivado por qualquer das seguintes 

razões abaixo indicadas? (assinalar item a item com um x) 

 28.1

Sim 

 28.2

Não 

1. Mau comportamento da vizinhança    

    

2. Assaltos ou roubos     

    

3. Por ofensas físicas e verbais    

    

4. Por causa das brincadeiras das crianças    

    

 5. Por causa da forma como arranja a sua casa ou entrada    

    

6. Por causa da maneira como se veste ou da sua aparência    

    

7. Por intrigas e coscuvilhice    

    

8. Outra    

8.1. Qual? ____________________________________________________________ 

 

29. Indique-nos relativamente a cada um dos seguintes items, e segundo a sua opinião, a situação que se vive 

no seu Bairro. (assinalar com um x) 

 29.1.  

Muito Bom 

29.2 

.Bom 

29.3. 

Razoável 

29.4. 

Mau 

1. Relações entre vizinhos        

        

2. Festas e convívio no Bairro        

        

3. Aspecto geral do Bairro (limpeza, jardins, pinturas)        

        

4. Conservação dos prédios (degradação das paredes, pavimentos, canalizações)        
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5. Actividades de apoio à juventude        

        

6. Actividades das colectividades        

        

7. Infra-estruturas de apoio ao Bairro (escolas, posto médico, transportes públicos)        

        

8. Situação económica dos moradores        

        

9. União dos moradores        

        

10. Outro        

10.1. Qual? __________________________________________________________________________________________ 

 

30. Qual lhe parece ser a ideia que as pessoas de fora/exteriores têm do Bairro? (escolher apenas 1 possibilidade e 

assinalar com um x) 

1. Na zona, as pessoas têm medo do Bairro  

  

2. As pessoas na zona têm uma má imagem do Bairro sem qualquer razão para isso  

  

3. Na zona, há uma má imagem do Bairro, e alguns moradores dão razões para isso  

  

4. Na zona, há uma má imagem do Bairro, apesar de muitos moradores se   

comportarem como em qualquer outro sítio  

  

5. Na zona, há uma boa imagem do Bairro  

  

99. Ns/Nr  

  

6. Outra  

6.1. Qual? _________________________________________________________________________ 

 

30.1. Porque é que pensa dessa forma? (escolher apenas 1 possibilidade e assinalar com um x) 

1. Devido ao mau “ambiente social” que caracteriza o Bairro  

  

2. Porque é um espaço “mal afamado” da cidade   

  

3. Porque tem um mau “ambiente social” e é “mal afamado”  

  

4. Devido à divulgação por parte dos mass media de informações deturpadas sobre o Bairro   

  

5. Porque é um local onde existe heterogeneidade social à semelhança de outros bairros  
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6. Porque o Bairro é caracterizado por um mau “ambiente social” e heterogeneidade social  

  

7. Porque este espaço tem carências, como a falta de equipamentos e zonas verdes  

  

8. Porque as pessoas exteriores do Bairro gostam deste espaço  

  

9. Porque este Bairro é igual a todos os outros bairros sociais da cidade  

  

10. Outra  

10.1. Qual? __________________________________________________________________________ 

 

31. Dos seguintes Bairros abaixo indicados, hierarquize-os em termos de ambiente social. (utilizar uma escala 

do muito bom ao muito mau, utilizando para o muito bom o número 1 e  assim sucessivamente…) 

 

1. Bairro do Cerco do Porto  

  

2. Bairro S. João de Deus  

  

3. Bairro do Lagarteiro  

  

4. Bairro de S. Roque da Lameira  

  

5. Bairro de Contumil  

   

6. Bairro de Falcão  

  

7. Outro  

7.1 Qual? _________________________________________________ 

 

32. Onde costuma passar a maior parte dos seus tempos livres? (assinalar com um x) 

1. No Bairro  

  

2. Fora do Bairro  

  

3. Dentro e fora do Bairro  

 

32.1. Se passa os seus tempos livres no Bairro, que lugares frequenta? (Resposta múltipla) 

 

1. Em casa  

  

2. Nas casas comerciais  
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3. Em casa e nas casas comerciais  

  

4. Nas escadas e entradas do Bloco   

  

5. Em casa e nas escadas e entradas do Bloco  

  

6. Na casa de familiares e vizinhos  

  

7. Em casa e na casa de familiares e vizinhos  

  

8. Nas associações   

  

9. Em casa e nas associações  

  

10. Outro  

10.1. Qual? _______________________________________________ 

 

32.2. No caso de sair para fora do Bairro, especificar muito bem os locais da cidade e aqueles que se localizam fora desta. 

1. Nas proximidades do Bairro  

  

2. Na “baixa” da cidade  

  

3. Na “Foz”  

  

4. Nas praias das imediações  

  

5. Outro  

5.1. Qual? ________________________________________________ 

 

33. Onde costuma fazer as suas compras? (assinalar com um x) 

1. No Bairro  

  

2. Fora do Bairro  

  

3. Dentro e fora do Bairro  
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33.1. No caso de fazer compras no Bairro, especificar os locais e o tipo de pagamento (fiado ou a pronto). 

 33.1.1.  

A pronto 

33.1.2. 

Fiado 

  99        

Ns/Nr 

1. Mercearia      

      

2. Talho      

      

3. Mercearia e talho      

      

4. Padaria      

      

5. Mercearia e padaria      

      

6. Outro      

 

33.2. No caso de comprar fora do Bairro, especificar muito bem os locais da cidade e não só onde costuma fazer compras. 

1. Hipermercados  

  

2. Na “baixa” da cidade  

  

3. Supermercados próximos do Bairro  

  

4. Casas comerciais em S. Roque  

  

5. Casas comerciais da Corujeira  

  

6. Casas comerciais no Grande Porto  

  

7. Outro  

7.1. Qual? ________________________________________________ 

 

34. Dirigiu ou pertenceu a alguma associação no Bairro? 

1. Sim  Passa para a 34.1. 

  

2. Não  Passa para a 34.2. 

 

34.1. Se sim, quais? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

34.2. (SÓ PARA OS QUE NÃO PARTICIPAM NAS ASSOCIAÇÕES) Porque é que não participa nas associações locais?   

1. Desinteresse pelas actividades associativas  
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2. Desconhecimento da sua existência  

  

3. Inexistência de associações relevantes  

  

4. Falta de disponibilidade  

  

99. Ns/Nr  

  

5. Outra  

5.1. Qual? ________________________________________________ 

 

35. Considera as associações importantes para a vida do Bairro? 

 

1. Sim  Passa para a 35.1. 

  

2. Não  Passa para a 36 

   

99. Ns/Nr  Passa para a 36 

 

35.1. (SÓ PARA OS QUE RESPONDERAM SIM) No seu entender, as associações são importantes para a vida dentro do 

Bairro porque: (escolher só 1 possibilidade e assinalar com um x) 

 

1. Ajudam as pessoas a resolver problemas e carências económicas  

  

2. Fomentam convívio e inter ajuda entre as pessoas  

  

3. Ajudam a criar uma boa imagem do Bairro  

  

4. Outra   

4.1. Qual? ____________________________________________________________ 

 

36. Acha que o Bairro faz parte da cidade?  

1. Sim   

  

2. Não   

   

3. Outra resposta  3.1. Qual? ______________________ 

 

 

36.1. Porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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37. Acha que para si e para a sua família morar no Bairro Cerco do Porto é tem benefícios ou não? 

1. Sim   

  

2. Não   

   

3. Outra resposta  3.1. Qual? ______________________ 

 

37.1. Porque é que pensa assim? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

38. Posicione-se relativamente às seguintes afirmações, dizendo se concorda totalmente, discorda totalmente, 

concorda em parte, discorda em parte, não concorda nem discorda (responder utilizando a escala de opinião 

seguinte). 

  38.1. 

Concordo 

Totalmente 

 38.2. 

Discordo 

Totalmente 

 38.3. 

Concordo 

em Parte 

 38.4. 

Discordo 

em parte 

38.5.  

Não Concordo nem 

Discordo 

1. As pessoas dos bairros camarários acomodam-se a           

acomodam-se a essa situação e não procuram mudar de vida           

           

2. As pessoas que moram nos bairros são postas de lado pelas            

outras           

3. As pessoas que moram nos bairros camarários gostariam de            

mudar de vida mas não conseguem           

4. As pessoas dos bairros são prejudicadas pelo poder           

           

5. As pessoas que habitam estes bairros deveriam ser alvo de um           

tratamento preferencial           

           

6. As pessoas dos Bairros são manobradas pela Câmara           

 

39. Na sua perspectiva, quem é o principal responsável pelos problemas do Bairro? (escolher só 1 e assinalar 

com um x) 

 

1. Junta de Freguesia  

  

2. Pessoas do Bairro  

  

3. Pessoas de fora do Bairro  

  

4. Câmara Municipal  

  

5. Governo  
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6. Traficantes de Droga  

  

7. Outros   

7.1. Quais? __________________________ 

 

39.1. Porquê?  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

40. Acha que a imagem do Bairro do Cerco nos últimos tempos tem evoluído de que forma? (assinalar 1 só 

opção com um x) 

 

1. Decaiu significativamente  

  

2. Decaiu moderadamente  

  

3. Manteve-se  

  

4. Melhorou moderadamente  

  

5. Melhorou significativamente  

  

99. Ns/Nr  

 

41. A zona de Campanhã, onde se insere o Bairro, tem vindo a sofrer algumas alterações. Indique as 

alterações que tiveram impacto na transformação do Bairro. (assinalar com um x) 

 

 41.1 

Sim 

 41.2 

Não 

   99 

Ns/Nr 

1. Construção de estradas à volta do Bairro      

      

2. Construção da Ponte do Freixo      

      

3. Demolição do Bairro da Mitra      

      

4. Recuperação das fachadas dos blocos do Bairro      

      

5. Construção de um Parque Lúdico-Tecnológico      

      

6. Constituição de novas associações locais      

      

 

42. Qual é, no seu entender, o grau de importância desses factores (referidos na pergunta anterior) para a 

evolução do Bairro? (assinalar só 1 item com um x)  
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1. Nenhuma  

  

2. Reduzida  

  

3. Moderada  

  

4. Elevada  

  

5. Muito Elevada  

  

99. Ns/Nr  

 

42.1. Porquê? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

43. Na sua opinião, quem deveria resolver os principais problemas vividos no Bairro? (apenas 1 possibilidade) 

 

1. Habitantes do Bairro  

  

2. Junta de Freguesia  

  

3. Câmara Municipal  

  

4. Governo  

  

5. “Ricos”  

  

99. Ns/Nr  

  

6. Outros  

6.1. Quais?______________________ 

 

 

43.1. Porquê? ________________________________________________________________________________________ 
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44. Tem conhecimento do Programa URBAN para Campanhã? 

1. Sim  Passar para a P.44.1. 

  

2. Não  Passar para a P.45. 

   

3. Outra resposta  Passar para a P.45. 

3.1. Qual? __________________   

 

44.1. (SÓ PARA OS QUE TÊM CONHECIMENTO) Meios pelos quais obteve esse conhecimento (Câmara Municipal, Junta 

de Freguesia, associações locais, jornais, televisão, etc.). 

1. Órgãos autárquicos  

  

2. Meios de comunicação social  

  

3. Associações do Bairro  

  

4. Amigos/vizinhos  

  

5. Outros  

5.1. Quais? ________________________________ 

 

 

44.2. (SÓ PARA OS QUE TÊM CONHECIMENTO) O que sabe acerca desse Programa (especificar ideias)? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

44.3. (SÓ PARA OS QUE TÊM CONHECIMENTO) Acha que o Programa URBAN vai ser importante para o Bairro? 

1. Sim  

  

2. Não  

  

99. Ns/Nr  

 

44.4. Porquê? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

45. Na sua opinião, qual acha que é a sua relação de pertença face ao Bairro? (escolher só 1 opção e assinalar 

com um x) 

1. Não pertence ao Bairro  

  

2. Pertence ao Bairro mas não atribui importância a isso  

  

3. Pertence ao Bairro e isso é importante para si  
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4. Pertence ao Bairro e isso é fundamental para si  

  

99. Ns/Nr  

 

45.1. Porquê? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

46. Acha que o facto de morar no Bairro Cerco do Porto, em termos de distinção social: (escolher só 1 opção e 

assinalar com um x) 

1. Distingue-o muito das outras pessoas da cidade  

  

2. Distingue-o bastante das outras pessoas da cidade  

   

3. Distingue-o pouco das outras pessoas da cidade  

  

4. Não o distingue nada face a outras pessoas da cidade  

  

99. Ns/Nr  

 

46.1. Porquê? 

______________________________________________________________________________________________ 
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C. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO GRUPO DOMÉSTICO 

 
 

47. Número de membros da família que habitam a casa ____________. 

 

48. Caracterização sociográfica dos diferentes membros do grupo doméstico face às variáveis seguintes. 

 

48.1 Grau de 
parentesco 

48.2 
Sexo 
(1. M) 
(2. F) 

48.3 
Idade 

48.4 Estado 
Civil 
(1 S)  
(2. C) 
 (3. UF) 
 (4. D/S) 
 (5. V) 

48.5 Local de 
nascimento dos 
diferentes 
membros da 
família ( por 

concelhos do país) 

48.6 Grau de escolaridade dos 
diferentes elementos da família 

1- não sabe ler nem escrever 
2- sabe ler e escrever 
3- ensino básico primário 
4- ensino básico preparatório ??? 
5- ensino secundário unificado 
6- ensino secundário complementar 
7- ensino médio 
8- ensino superior 
9- outro (qual?) 

48.7 Meios de vida da 
família 
1- trabalho 
2- a cargo da família 
3- pensão de reforma 
4- rendimentos 
5- subsídio de desemprego 
6- assistência social 
7- abono de família 
8- outros (quais?) 

48.9 Rendimento 
médio mensal dos 
diferentes 
elementos (em 

contos) 

1. Inquirido        

2. Cônjuge        

3. filho 1        

4. filho 2        

5. filho 3        

6. filho 4        

7. …        

8. …        

9. …        

10. …        

11. …        

12. …        
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49. Caracterização profissional dos diferentes membros do grupo doméstico. 

 

49.1 Grau 
de 
parentesco 

49.2 Profissão principal ( última 
que exercem ou exerceram) 

(tão detalhada quanto possível, por ex., 
pintor da construção civil, professor do 
ensino pré-primário) 

49.3 Profissão secundária ( última 
que exercem ou exerceram) (tão 

detalhada quanto possível, por ex., pintor 
da construção civil, professor do ensino 
pré-primário) 
 
 

 

49.4 Condição 

perante o trabalho 

1- exerce uma profissão 
2- ocupa-se das tarefas 
domésticas 
3- estudante 
4- reformado 
5- desempregado 
6- a cumprir o Serviço 
Militar Obrigatório 
7- detenção prisional 
8- outra situação. Qual? 

49.5 Situação na 

profissão 

principal 
1- patrão não 
agrícola, c/ 4 ou 
+assalariados 
permanentes 
2- patrão agrícola, c/ 
+de metade dos 
trabalhadores não 
familiares 
3- patrão não 
agrícola, c/ -de 4 
assalariados 
permanentes 
4- 
isolado/trabalhador 
por conta própria 
5- trabalhador em 
empresa familiar, c/ 
remuneração 
6. trabalhador por 
conta de outrém 
7- outra (qual?) 

49.6 Posição 

hierárquica na 

profissão 

principal (só para 

assalariados) 
1- dirigente, gestor 
2- quadro intermédio 
3- encarregado geral 
4- chefia directa ou 
primeira chefia 
5- posição 
acentuada de 
autonomia 
6- executante 
7- outra (qual?) 

49.7 Contrato de 

Trabalho 
1- permanente 
2- a prazo 
3- prestação de 
serviços 
4- não tem contrato 
de trabalho 
5- outro (qual?) 

1. inquirido       

2. cônjuge       

3. filho 1       

4. filho 2       

5. filho 3       

6. filho 4       

7.        

8.        

9.        

10.        
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50. Local de trabalho da profissão principal dos membros do grupo doméstico. 

 Local de 

trabalho 

 

50.1 no Bairro 

(especificar) 

50.2 nas 

proximidades do 

Bairro 

(especificar) 

50.3 na 

freguesia 

(especificar) 

50.4 no 

concelho 

(especificar) 

50.5 no 

distrito 

(especificar) 

50.6 outro (qual?) 

(especificar) 

Membros da 

família 

 

       

1. inquirido        

2. cônjuge        

3. filho 1        

4. filho 2        

5. filho 3        

6. filho 4        

7. …        

8. …        

9. …        

10. …        

 

51. Mobilidade social e trajectórias intergeracionais (dados referentes aos pais do inquirido/chefe de família). 

NOTA: Se o pai do inquirido/chefe de família não viver com ele na mesma casa 

 

 51.1 Local de 
nascimento 
(por concelhos do país e 
no caso de ter nascido 
no concelho do Porto, 
indicar a freguesia) 

51.2 Profissão 
principal ( última 
que exercem ou 
exerceram) 

(tão detalhada 
quanto possível, por 
ex., pintor da 
construção civil, 
professor do ensino 
pré-primário) 

51.3 Grau de escolaridade dos diferentes elementos da 
família 

1- não sabe ler nem escrever 
2- sabe ler e escrever 
3- ensino básico primário 
4- ensino básico preparatório 
5- ensino secundário unificado 
6- ensino secundário complementar 
7- ensino médio 
8- ensino superior 
9- outro (qual?) 

pai do inquirido    

 

52. Aspirações escolares do chefe do grupo doméstico inquirido. 

 

52.1.Com que idade terminou a escolaridade que realizou?_____________________ 

 

52.1.1. Porque é que terminou o seu percurso escolar com essa idade? 

 52.1.1.1 

Sim 
 52.1.1.2 

Não 

1. Por desmotivação    

    

2. Por dificuldades económicas    

    

3. Porque teve que ir trabalhar    
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4. Porque não tinha capacidade    

    

5. Por decisão/determinação familiar    

    

6. Por razões de saúde    

    

7. Porque não gostava da escola    

    

8. Outra.    

8.1 Qual? _____________________________________________________ 

 

52.2. Gostaria de ter investido mais em termos de formação escolar e profissional?   

1. Sim  Passar para a P. 52.2.1.  

  

2. Não  Passar para a P. 52.2.2. 

  

99. Ns/Nr  Passar para a P. 53 

 

 

52.2.1. Se sim, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

52.2.2. Se não, porquê? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

52.2.3. Se sim, que nível de ensino gostaria de ter alcançado? 

 

 52.2.3.1 

Sim 
 52.2.3.2 

Não 

1. Saber ler e escrever    

    

2. Ensino básico primário    

    

3. Ensino básico preparatório    

    

4. Ensino secundário unificado    

    

5. Ensino secundário complementar    

    

6. Ensino médio/ Bacharelato    

    

7. Ensino Superior    

    

99. Ns/Nr    
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8. Outro    

8.1. Qual? _________________________________________________________ 

 

 

53. Aspirações profissionais do chefe do grupo familiar inquirido. 

 

53.1. Gostaria de ter outra profissão? 

1. Sim  Passa para a P.53.2.         

  

2. Não  Terminou o inquérito 

  

99. Ns/Nr  Terminou o inquérito 

 

 

53.2. Se sim, qual? (o mais detalhada possível)____________________________________________________________ 

 

53.3. Porque é que não tem essa profissão? (escolher apenas 1 das opções) 

1. Não teve oportunidade para estudar  

  

2. Não ganharia o suficiente  

  

3. Teria menos oportunidades de emprego  

  

4. Não tinha capacidade para estudar  

  

5. Teve que ir trabalhar  

  

99. Ns/Nr  

  

6. Outra razão   

6.1. Qual?________________________________ 

 
 

 

 

 

A preencher imediatamente após a administração do inquérito 
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GUIÃO DE OBSERVAÇÃO DO INQUÉRITO 

1) Investimentos na casa 

1.1 decoração 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

1.2 mobiliário 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

1.3 electrodomésticos e outros artefactos de uso doméstico 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

1.4 cuidado e arranjo da casa no interior 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

1.5 caracterização da localização da casa/acesso (principal/secundário) 

______________________________________________________________________________________________ 

1.6 aspecto exterior da casa/bloco (escadas, varandas, jardins, relações de sociabilidade…) 

______________________________________________________________________________________________ 

1.7 outras observações: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Apresentação estética e vestuário 

a) sexo masculino 

a.1 roupa de trabalho    

a.2 fato de treino    

a.3 traje de desporto    

a.4 jeans    

a.5 fato e gravata    

a.6 calçado desportivo    

a.7 chinelos    

a.8 sapatos tradicionais    
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a.9 arranjo pessoal (comentários) 

______________________________________________________________________________________________a

a.10 outras observações: 

______________________________________________________________________________________________ 

b) sexo feminino 

b.1 roupa de trabalho    

b.2 fato de treino    

b.3 roupa desportiva    

b.4 tailleur sofisticado    

b.5 jeans    

b.6 vestido    

b.7 chinelos    

b.8 sapatos altos    

b.9 sapatos desportivos    

b.10 cabelo arranjado    

b.11 cabelo descuidado    

b.12 cor de cabelo    

b.13 maquilhagem    

b.14 cuidado e asseio pessoal (comentários) 
______________________________________________________________________________________________ 

b.15 outras observações: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) Linguagem  

3.1 correcta    

3.2 calão    

3.3 erros gramaticais    

3.4 sotaque    

3.5 outras observações: 

______________________________________________________________________________________________ 
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4) Gestualidade 

4.1 exuberante    

4.2 comedida    

4.3 outras observações: 

______________________________________________________________________________________________ 

5) Ambiência geral da administração do inquérito (cheiros, música, outras pessoas, sons, etc.) 

______________________________________________________________________________________________ 

6) Receptividade do inquirido e outras observações 

 

7) Dados relativos ao preenchimento do Inquérito 

a) nome do inquiridor_______________________________________________________ 

 

b) data de preenchimento____________________________________________________ 

 

c) duração aproximada da administração do inquérito______________________________ 

 

d) local de realização do inquérito_____________________________________________ 
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� �� �� � �� � �� ��� � � � � � �� � �� � ��� �� � ��  ! � ��� �� � �" # �� � �

� � � �# � �  ! � � � � ��� � � � � � � �� �

Plano de Melhoramentos 1956-66 

 

Câmara Municipal do Porto e 

Direcção dos Serviços do 

Plano de Melhoramentos 

1966 

Campanhã. Estudos Monográficos 

 

Junta de Freguesia de 

Campanhã 

1990 

Porto - Pensar a Cidade 

Candidatura de Fernando Gomes à Câmara 

Municipal do Porto 

Partido Socialista 1993 

Porto - Projecto Cidade Nova 

Ratificação do Plano Director Municipal 

Câmara Municipal do Porto e 

Gabinete de Planeamento 

Urbanístico da Câmara 

Municipal do Porto 

1993 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do 
Vale de Campanhã 

Câmara Municipal do Porto e 

Gabinete de Planeamento 

Urbanístico da Câmara 

Municipal do Porto 

1993 

Programa MED-URBS AEDIFICARE Bordeaux-

Casablanca-Porto - Terceiro Seminário 

Técnico Internacional 
 

Câmara Municipal do Porto 1993 

Projecto URBAN - Vale de Campanhã  
 

Câmara Municipal do Porto e 

Pelouro da Habitação, Acção 

Social e Protecção Civil da 

Câmara Municipal do Porto 

Outubro de 1994 

Programas URBAN e Reabilitação Urbana - 

Revitalização de áreas urbanas em crise 

 

Direcção Geral do 

Desenvolvimento Regional 

1997 

Estudo de Avaliação Intercalar do Programa 
de Iniciativa Comunitária URBAN 

Centro de Estudos e 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano 

1998 

Habitação Social no Porto 

 

Câmara Municipal do Porto e 

Pelouro da Habitação, Acção 

Social e Protecção Civil da 

Câmara Municipal do Porto 

1999 

Roteiro do Vale de Campanhã Fundação Para o 

Desenvolvimento do Vale de 

Campanhã 

1999 

�



�� �� �$� ��� � � �

� � � �# � �  ! � � � � ��� � � � � � � �� �

XII Recenseamento Geral da População 

 

INE 1981 

XIII Recenseamento Geral da População 

 

INE 1991 

Inquérito aos residentes dos Bairros Sociais 

do Vale de Campanhã 

Fundação Para o 

Desenvolvimento do Vale de 

Campanhã 

1997 

Mini-Censos do Concelho do Porto 

 

INE e Câmara Municipal do 

Porto 

1997 

 

 

	� % � � � � � �

� � � �# � �  ! � � � � ��� � � � � � � �� �

Supermercado de droga Jornal de Notícias 4 de Janeiro de 1994 

Bairro da Mitra foi demolido Público Local 15 de Janeiro de 1995 

Droga e muito dinheiro Público Local Porto 28 de Janeiro de 1995 

Seis traficantes presos no Bairro do Cerco do 

Porto 

Público Local Porto 15 de Março de 1995 

Agredido a tiro no Bairro do Cerco Público Local Porto 25 de Abril de 1995 

Pancada, tiros e fuga Público Local Porto 25 de Agosto de 1995 

Roubo no Cerco do Porto Público Local Porto 1 de Setembro de 1995 

Baleado no Cerco transferido para Caxias Jornal de Notícias 6 de Outubro de 1995 

Moradores do Cerco do Porto não têm um minuto 

de sossego 

Público Local Porto 27 de Janeiro de 1996 

Patrulhas de elite nas zonas críticas Jornal de Notícias 25 de Janeiro de 1998 

Droga é «rainha» em bairros do Porto Jornal de Notícias 12 de Maio de 1998 

Bairro do Cerco do Porto continua na rota da 
droga 

Jornal de Notícias 21 de Dezembro de 1999 

Bairro do Aleixo revoltado Jornal Público 7 de Abril de 2000 

À conquista do Urban II Jornal Público 11 de Novembro de 2000 
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