OPTICAS SECTORIAIS DE INTERVEN<;:AO SOCIAL
EM COMUNIDADES URBANAS

A prat1ca profissional qualificada e as experiencias inovadoras de interven<;iio social
tern sido de ha muito preocupa<;iio dominante da forma<;iio em Servi<;o Social.
No lnstituto Superior de Servi<;o Social de Lisboa alguns professores responsaveis
pelos estagios. reuniram-se para apresentarem e discutirem projectos de actua<;iio profissional. que pelos seus objectivos ou pelo modo como foram executados deveriam ser
avaliados.
0 confronto de ideias . de metodologias e a diversidade de problematicas. acompanhado
pelo coloquialismo proprio deste tipo de relatos. pareceu-nos de interesse e. por isso. da-lo
a conhecer aos leitores.
A mesa redonda foi constituida pelos seguintes professores responsaveis pelos estagios
de 4. 0 ano nos varios sectores: MANUELA PORT AS. saude: TERES A SA. animm;ao
socio-cultural: FRANCISCO BRANCO. habita<;iio e urbanismo: ODETE SA. seguran<;a
soc ial .
Por parte da Revista participaram tambem no debate. MARIA DO ROSARIO BAPTIST A
e PEDRO LOFF.

SAUUE
Manuela Portas
Face ao tema proposto - ,,QPTICAS
SECTORIAIS DE INTERVEN<;AO SOCIAL EM COMUNIDADES URBANAS» tenho duvidas sobre a ·validade das experiencias de estagios de saude; isto, niio
porque niio sejam, enquanto experiencias,
so lw;oes muito interessantes, mas porque
considero que niio siio <<processos>> de interven<;iio suficientemente prolongados
e controlados de modo a poder extrair deles conclusoes de ordem te6rica e metodo16gica.
No sector da Saude, o terreno mais
propicio para a Interveniio Social em eo-

munidades seria o terreno dos Cuidados de
Saude Primarios, da Saude Publica.
Ora, a pratica profissional do Servi<;o ·
Social na Saude tern sido dominantemente
uma pratica institucional, desenvolvida ou
no quadro hospitalar, ou no contexto dos
Servi<;os Medico-Sociais, mas, mesmo
aqui, corn uma vertente institucional e assistencial muito forte.
Niio quero dizer que niio existam praticas interessantes, inovadoras e complementares do acompanhamento individualizado das situa<;oes problema, quer em
hospitais, quer nos Servi<;o Medico-
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-Soc iais; so que elas nao sao pniticas generalizadas. Cito, por exemplo, projectos de
Educa<;ao para a Saude que se desenrolam
em salas de espera de consultas, quer de
centros de saude, quer de hospitais, ou
mesmo em enfermarias, apoiando-se em
tecnicas de Informa<;ao, de Anima<;ao, ou
de servic;os de bibliotecas destinadas aos
doentes; e tambem alguns projectos ligados
a Saude Escolar, a Saude Materno-Infantil,
etc.
Born, m as para corresponder ao
convite feito para esta Mesa-Redonda,
gostaria de dizer que , atraves dos estagios,
o Instituto tern possibilitado a realiza<;ao de
algumas' tentativas de interven<;ao na comunidade - experiencias creativas - mas
ainda nao suficientemente avaliadas e
consolidadas para serem idemificadas como <<modelos>> possiveis . As ac<;oes a que
me refiro estao ligadas a programas de
Saude Escolar levadas a cabo pelas respecti vas valencias de alguns Centros de Saude
da area da grande Lisboa. Os estagiarios de
Servi<;o Social sao integrados nas equipas
que normalmente sao constituidas por medicos e enfermeiros. 0 trabaho realizado
por estas equipas vai alem do exame global
de Saude, triagem de casos a encaminhar
para consultas de especialidade e acompanhamento de situa<;oes problema . Estas
equipas reconhecem que o desenvolvimento global da crian<;a passa por urn conjunto
de outras necessidades - para alem de
ausencia de doen<;a em sentido estrito - e
que 0 rendimento escolar da crian<;a e
condicionado pela forma mais ou menos
equilibrada como se desenrola esse desenvolvimento; reconhecem igualmente que a
escola e uma instiincia privilegiada na educa<;ao e no processo de desenvolvimento
infantil, mas que a familia, a comunidade,
os grupos de interesses nao 0 sao menos.
E necessario, pois, integrar nos programas
de Saude Escolar uma actua<;ao que sendo
global e intencionalizada para cada uma
destas unidades sociais. Que vias se tern
procurado para satisfazer estes objectivos?
Primeiro, conhecer corn precisao a popula<;ao escolar, para o que , os estagiarios tern
contribuido decisivamente corn estudos de
caracteriza<;ao do fenomeno <<insucesso es-

colar>>, corn os levantamentos e caracteriza<;oes do meio social em geral e em particular das familias dos alunos; nalguns casos ainda, a caracteriza<;ao de outros grupos de interesses especificos ligados as
crian<;as . E corn base neste conhecimento
da realidade - diversificada e complexa
- que a equipa em conjunto pode fazer o
Diagnostico da situa<;ao e fundamentar a
sua proposta de actua<;ao, integrando visoes, compreensoes e competencias especificas de cada optica profissional que a
integra, ao longo de todo o processo.
Parece-me que vale a pena referir a
titulo de exemplo - por ter tido uma
dimensao ludica que e importante nestas
ac<;oes - uma experiencia levada a cabo
em Oeiras, que decorreu em dois anos
sucessi vos (79/80 e 80/81) de estagios
(embora corn pessoas diferentes porque as
estagiarias no segundo ano da experiencia
ja eram outras) e corn urn hiato que ocorreu entre Junho, altura em que terminou o
primeiro estagio, e Novembro, periodo em
que se iniciou o seguinte, devido ao facto
de nao haver tecnico de Servi<;o Social na
equipa que acompanhasse o processo ao
longo do tempo.
Tratou-se de urn projecto de <<Preven<;ao da Carie Dentaria>>. No primeiro ano
desenvolveu-se urn intenso trabalho de Informa<;ao e de Educa<;ao para a Saude corn
as crian<;as, atraves de utiliza<;ao de meios
audio-visuais, versando sobre o que era a
carie, como se podia evitar, quais os cuidados de higiene oral e alimentar a manter,
as implica<;oes possiveis da carie no estado
de saude do individuo, etc.
A par deste trabalho corn as crian<;as
houve urn outro, paralelo, corn os professores , levado a cabo igualmente na escola
pela equipa, mas que obedeceu a uma
aborda·g em tecnicamente diferente e obviamente mais profunda.
Os pais das crian<;as da escola e as
colectividades da zona tambem foram
abrangidas pelo programa, sendo a respectiva abordagem tambem objecto de programa<;ao especifica.
Pretendia-se que todas as unidades de
trabalho tivessem urn envolvimento activo
nesta campanha e pudessem assumir fun-
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especificas em fases posteriores.
Nesta Iinha, o primeiro ano de trabaIho culminou corn uma Exposi~ao dos diversissimos trabalhos produzidos pelas crian~as ao Iongo do tempo, cabendo a professores e grupos de pais guiar a exposi~ao
e dar explica~oes complementares aos visitantes menos informados . A Exposi~ao foi
animada corn can~oes e corn uma pequena
pe~a de teatro, concebida e representada
pelas crian~as, a volta do mesmo tema .
No segundo ano do estagio levou-se a
cabo urn <<logo de pista >> . Para a sua prepara~ao houve contactos corn grupos desportivos e grupos organizados, nomeadamente
os escuteiros, e, corn comerciantes da
zona.
Pretendia-se que o «logo de pista»
fosse uma ac~ao colectiva, participada essencialmente pelas cri an~ as, m as integrando elementos de todos os grupos anteriormente sensibilizados e motivados,
tendo como objectivo como que a avalia~ao da compreensao e interioriza~ao das
informa~oes e recomenda~oes fornecidas
sobre 0 combate a carie dentaria.
No «logo de pista », as senhas e as
mensagens, as perguntas, tudo, era relativo
a carie.
Havia perguntas, como por exemplo:
- Quantos dentes existem?
- Quantos sao os da denti~ao de
leite?
- 0 que caracteriza os dentes saos?
- 0 que e proibido fazer aos dentes?
Etc.
0 jogo desenvolvia-se corn equipas
concorrentes (constituidas por av6s, pais,
filhos, primos, etc.) corn premios saudavei~ e fornecidos pelos comerciantes
tambem envolvidos pela campanha, e em
ambiente aberto.
Esta ac~ao apareceu como o momento
culminante da campanha. Mas anteriormente como foi referido, na escola, corn
alunos e professores, foram sendo produzidos materiais (desenhos , cartazes, redac~6es, dramatiza~oes que se iam ensaiando)
sempre Iigados ao tema principal.
Urn aspecto interessante a salientar foi
a contribui~ao dos comerciantes na organiza~ao dos premios, pois estes foram desa-
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fiados a identificar os produtos que poderiam servir a saude dentaria e , assim, eles
pr6prios escolheram as frutas, as cenouras,
o leite, etc., em vez dos tradicionais
bombons e chocolates; isto serviu urn pouco para avaliar da eficiencia da informa~ao
e do trabalho havido anteriormente corn
- esses mesmos comerciantes.
Posso concluir que foi uma experiencia bem pensada quer quanto a concep~ao, quer quanto a defini~ao dos objectivos, quer quanto a metodologia de trabalho. Tratou-se de urn trabalho relativamente bem controlado, corn urn exemplar
funcionamento da equipa e como resultados finais, para alem das 60 pessoas que
aderiram directamente ao «logo de pista»,
(desde as crian~as aos av6s) verificou-se
que por parte dos distintos grupos sensibiIizados, havia uma certa apropria~ao da
informa~ao; alguma coisa dos ensinamentos tinha sido captado!
E evidente que , corn o fim do periodo
de estagio se ficou sem possibilidades de
avaliar ate que ponto houve altera~oes de
habitos de higiene ou de alimenta~ao .
Tratou-se de urn programa de Educa~ao para a Saude que conseguiu sensibilizar e integrar outros grupos da popula~ao
para alem das crian~as, que foi feito num
«estiJo, diferente, de diversao, mas que
nao controla as altera~oes efectivas produzidas nos habitos das pessoas, considerados como prejudiciais para o problema em
causa.
A nao continuidade da campanha e o
seu nao alargamento a outras zonas, devido
ao facto de ele ter sido urn projecto, nao de
urn Servi~o mas de uma equipa que por
razoes meramente institucionais de desfez,
relati vizam substancialmente a sua
consistencia.

EDUCA<;AO-AC<;AO CULTURAL

Teresa

Sa

Corn esta experiencia. apesar de se ter
realizado Intervenc;ao na comunidade
sentiu-se a desvantagem de 0 processo na6
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ter sido suficientemente prolongado e
literarias serem em media superiores ao
continuado. por outros alunos. de modo a
ensino secundario.
poderem-se extrair ila<_;oes teciricoNo respeitante aos sectores de activimetodolcigicas conducentes a "model os"
dade a popula<_;ao activa esta distribuida
suficientemente avaliados e consolidados .
corn maior predominancia pelo sector secundario e terciario.
Foi escolhida esta experiencia pela
Embora a freguesia de Oeiras tenha
possibilidade de o Instituto poder reflectir
a experiencia ambivalente de: area de ac- - uma densidade populacional elevada. as
associa<_;oes de caracter cultural sao relatitua<_;ao no espa<_;o interior institucional de
vamente poucas- 12 no totaL das quais 2
estagio. onde a popula<;iio associada (orgasao recreativas, 4 desportivas, 2 culturais.
nizada) se desloca fazendo actividades
2 de moradores e I humanitaria - e o
culturais: e. espa<_;o exterior de actua<_;ao do
numero de socios ou frequentadores das
local de estagio, onde a popula<;iio a quem
mesmas em media nao ultrapassa os 600
se destina a Institui<_;ao, habita.
(excluindo os bombeiros) o que demonstra
Esta experiencia, trouxe tambem a dique apenas uma reduzida frac<_;ao da popumensao das outras entidades afins. actuala<_;ao participa na vida associativa e cultuntes na mesma area: associa<_;oes. colectiviral da freguesia . Estas associa<_;oes na quadades. Sem esquecer toda a liga<_;ao estabese totalidade debatem-se corn problemas ,
lecida a Juntas de Freguesia, Escolas Priquer no que diz respeito a organiza<_;ao e
marias e Camara Municipal de Oeiras.
mobiliza<_;ao, quer corn questoes monetarias e de espa<;o .

Breve Nota Introdutoria para Elementar
Entendimento da Experiencia
A Biblioteca Openiria Oeirense
Freguesia de Oeiras
A Freguesia de Oeiras ocupa uma area
de I I, 12Km2 e, e constituida por 9 povoa<_;oes tendo no total uma popula<;iio que
ronda os 54 mil habitantes , dos quais 48
por cento sao do sexo masculino e 52 por
cento do sexo feminino.
Oeiras , quanto ao seu aspecto fisico,
reune todas as caracteristicas de cidade
dormitorio ja que, e na quase totalidade
constituida por unidades habitacionais (as
quais sao em grande parte de constru<_;ao
recente. - ultimos dez anos - e. sendo
dotada de poucos postos de trabalho o que
origina. que mais de 50 por cento da popula<_;ao activa se tenha de deslocar para fora
da freguesia. sendo essa desloca<_;ao feita
corn particular incidencia para o concelho
de Lisboa .
A popula<;iio da freguesia e predominantemente jovem, ja que grande parte se
situa no escalao etario dos 20 aos 44 anos.
Relativamente ao nivel de vida. esta
enquadra-se no escalao medio superior.
quer porque 0 rendimento mensa] medio e
em regra superior ao ordenado minimo nacional. quer pelo facto de as habilita<_;oes

A 8iblioteca Operaria Oeirense surge
h:.i cerea de 48 anos - em 17 de Junho de
1933 - como resultado do empenhamento
de urn grupo de trabalhadores sensibilizados para a necessidade urgente da "emancipaciio cultural " do meio operario: "Depais do Pao a lnstru<;iio".
Assim. a 8.0.0. destina-se a:
• · · ... lnstru<_;iio dos seus associados .. :
• · 'Criar e patrocinar dentro dos se us
recursos. aulas e meios de cultura
CIVICa .. . " ;

• .. Promover a real iza<_;ao de conferencias e leituras publicas destinadas a forma<_;ao mental e moral da
popula<;iio oeirense".
(£.\IO!ll/os do 8 .0.0. 17 de Junho de
/933 -

Cop. /J

No entanto. verifica-se que desde a
~ua funda<_;ao ate ao 25 de Abril de 1974. a
8.0.0. dedicou-se principalmente a leitura
domicik1ria. existindo actualmente cerea
de 6000 Ii \I'Os <bastante desactual izados)
c di~tribuido~ pelas seguintes categorias:
pol ic iai~ . romances. cl:.issicos da Iiteratura
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universal. historia ultramarina e urn nCimero muito rcduzido de algumas enciclopedias.
Mas, em 1979, urn grupo de s6cios
mais dinamico (denominado - grupo de
apoio) interessa-se pela dinam.izacao eta
8. 0. 0 .. apresentando a direc<_;ao um projecto que tinha como finalidade ultima lcvar il participa<_;aO do maior nUmcro pOS!·dveJ de pessoas. atraves de acc()es que para
tal contribuissem.
Em con;,cquencia cteste;, factores
concretizam-se algumas actividadcs: uma
feira do livro e uma exposicao evocativa eta
8.0.0 .. activictactes estas que tivcram como objectivo o ctar a conhecer a 8.0.0. c
angariar () maior numero de socios.
Em 1977 forma-se um grupo coral e
um grupo de fantoches. dando origem a
um salto qualitativo na dinamica eta
8.0.0 .. facto eqe resultante eta realizacao
de activictactes que ultrapassaram () ambito
estrito etas suas paredes ( 1978).
E e com eqa alteracao de atitude no
scu funcionamento que csta adquire muito
mais um estatuto de associa<;ao cultural no
espaco da qual se integra uma biblioteca.
Em 1979 aparece o · 'documcnto da
Torre ... podcndo ser consicterado um dos
Llnicos documentos de reflcxao existentes
sobre os objectivos functamentais da
8. 0. 0. 0 documento eta Torre apresenta
como preocupa<_;ao essencial das suas accoes. a de se ctirigirem a realictade do
concelho de Oeiras e. que as mesmas
tPnham como sustent<iculo determinacto
quadro e referencia. Poctemos entao ctizer
que urn dos principais objectivos da
8.0.0. e a consciencializacao eta populacao atraves de:
"Fazer da 8.0.0. urn espaco
permanente de actividade
cultural ... ":
• "Desenvolver actividades ctiversificadas que permitam o desenvolv imcnto das capacidades criadoras.
de reflexao. de pesquisa ... · · do
home m:
• "Fazer da 8.0.0. um espa<;o em
que todos participem de forma a nao
se cair na dualidade agente~sujeito".

89

Actualmente a 8.0.0. tem cerea de
SOCIOS sendo:
384 homens - 6 7. 7 por cento
183 mulheres- 33.3 por cento
0 maior nCm1cro de pessoas que frequenta a biblioteca e bastante jovem: 2 i a
30 anos. seguindo-se o cscalao que vai de
31 a 40 anos. de 12 a 20 anos. com mais
de 40 anos e. por ultimo ode 6 a 11 anos.
(in Piano de Accao - estagiarias 1981).
No respeitante as eategorias profissionais dos s6cios pode-se eonstatar que o
escalao dos administrativos, escrit6rios e
comercio englova 64, 3 por cento dos socios, seguindo-se o de os estudantes e o
dos tecnicos.

600

A Institukao e os Seus Problemas
Em 82;83 ao ser colocada a hip<itese
de intcrvencao neste espaco foram aprcscntada's pela direccao da 8.0.0. os seguintes
problemas com que se defrontavam:
I0
inexistencia de urn trabalho associativo dinamico na fregucsia de Oeiras. corn o consequente nao aproveitamento de recursos materiais. humanos. financeiros. e nao acerto de calendarios de programas.
' " - inexiqencia de uma dinamica
interna de funcionamento como
grupo organizado - embora
todas as actividades programadas decorram regularmente:
falta () essencial a vitalidacte de
uma institui<_;ao cultural: o trabalho centrado (tambem) sobre
o conhecimento e reflexao eta
sua pr6pria praxis. Isto atira
para o ponto seguinte:
3."- inexistencia de urn projecto
te6rico presente. junto de um
trabalho de retlexao colcctiva
comtante. junto de avalia<_;ao
constante etas activ ictactes
decorridas.
4. 0 - - Desmesuramento entre o volume de actividades de sub-grupo
na lnstituicao. onde se nota
uma macro actividactc do grupo
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de musica <coro da 8.0.0. l
monopol izando hor{trios. espac:o. actuaciio. em detrimento de
outras actividades. Isto transporta para o 5. 0 ponto ,
5."- inexistencia de coord.enac;i.io
en tre as diversa~ actividades
culturais. Que funcionam realmente. m as: vo ltadas cada uma
para o se u interior. Sem
coordena<;i.io.
6."- Mau aprove it ame nto do espaco
f1~ico da 8.0.0. Dado que o
hor{trio de abertura e das
20.30 Has 23 H corn excep<;i.io
de fins de semana em que esta
aberta todo o dia. Tal facto
dificulta principalmente o uso
da 8.0.0. como biblioteca.
pois e de tal modo usada corn
actividades nesse honirio que
niio resta espa<;o para a leitura.
rnesrno urna acurnula<;iio de
trabalhos durante a noite que
poderiam ser efectuados nos
fins de tarde <dado que todos
os associados cumprem honirios durante o dia).

Ha

Ac~;oes

Desencadeadas

Fo i corn base no conhec im ento da
realidade - diversificada e complexa que
foi feito o D iagnost ico da Situa<;iio e se
fundamentou a proposta de actuaci.io
integrando-se visoes e competencias divers ifi cadas e especificas dos varios interven ientes no processo.
Definiram-se objectivos. no tempo
pr ev isto . levantaram -se recurso s e ·
eqabe leceram-se metas. Estabe leceram-se
prazos e tocaram -se os seguintes pontos
• Mobilizar os associados cta 8.0.0.
para a necessidade de uma liga<;iio
estreita corn as outras associa<;oes/
/colectividades da freguesia.
• Prornover urn encontro Inter-Associa<;oes para urn debate entre
elementos li gados ao Associ:ltivismo sobre: - modos de proruover o

•
•

•
•
•
•

int er-assoc iativi smo na zo na de
Oeiras.
Sensib ili za r cada uma das associac:oes <como trabalho previo para o
anterior pontol. Sobre a reflexiio do
que toi /e. e deveria ser o associativismo e que cond ic:oes existem actualmente para a sua pnitica: apoio
juridico . pol1tica cultural presente.
·relac:iio corn o poder local. papel
deste na ajuda as colectividades.
Contacto corn a Ca!Tlara para apoiar
o encontro lnter-Assoc iac;oes cedendo espa<;o e financiamento.
Promover/ incentivar urn trabalho
coordcnado de forma a permitir
maior troca ·de retlexiio entre os diversos grupos :
Promover a coordena<;iio e planeamento das diversas act ividades.
lmplementar regularidade nas reunioes da coordenadora.
Reunioes corn elementos da direcc:i.io no sent ido de viabi li za<;i.io de
urn projecto.
Promover o funcionamento efectivo
de cada urn dos sub-grupos de modo
a que este ganhe uma diniimica interna: re gu laridade de reunioes . espa<;os de avaliac:iio. reflexi.io
constante do trabalho desenvolvido
e a desenvolver .

• Propocionar urn modo de funcionamento corn a dualidade .. Tecnicos-Executivos ...
• Alargar os sub-grupos.
• Apoio ao incremento de act ivid ades
da 8.0.0. onde participam elementos de todos os grupos pre viamente
organizados corn o fim de desbloquear habitos anteriores.
• expos ic:iio de azu l ejo~:
• debate sobre habitac:i.io de.[! radada
' ,1 Oeiras:
• comemorac~lO do 25 de Abri I:
• comemoradio do 7 de Junho:
• 8oletim:
• ex po~ici.io Marque~ de Pombal.
• Se nsibili zar dilerentes pessoa' dm
\~trio~ 12rupo~ para a participac:i.io no
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8olet irn: elo de li!!acao da 8.0.0.
corn o utras i nstitu i coe~ e exten~ i \a
a tod0~ o~ a'~ociado~.

8.0.0. -

Depois

Foi atraves dos objectivos em ordern a
que os estagiarios juntarnente
corn os varios sub-grupos existentes nesta
institui~ao actuaram ao longo de dois anos
con secuti vos. Dai resu ltou:
- uma maior estrutura ~ ao corn
re sponsabiliza~ao de activ idades perspectivadas tendo em conta a global actividade
da lnst i tui~ao . Houve a entrada de novos
e lementos para os varios sub-grupos. 0 que
rev italizou prespect ivas possive lmen te
viciadas.
Hoje - a 8.0.0. e urn espa~o de
desenvolvirnento de trabalho cultural,
voltado para a popula~ao de Oeiras, ja que
de todas as colectividades que existem na
freguesia , esta parece-nos a que mais ac~oes tern lan~ado neste sentido. Em certa
rnedida tern possibilidades de desenvolver
urn trabalho de anima~ao socio-cultural
que permita conceber a cultura como uma
pratica de participa~ao e despoletar de criatividade e nao urn pratica consumista da
mesma. ·
Hoje - a 8.0.0., enquadra dentro
de si urn numero de pessoas corn perspectivas de ac~ao dinamicas e apetrechadas corn
urn conjunto de instrumentos necessarios e
fundamentais a realiza~ao dum traba lho
cultural onde o viver o quotidiano passa
pe la questiona~ao do mesmo.
- Apesar da 8.0.0 . ter 600 s6cios
( + - ) e apenas 50 a 60 serem considerados s6cios activos. conseg ue que, esse numero de pessoas se retina regularrnente na
sua sede , empenhados em criar algo para si
e para os outros , 0 que por si s6 e positivo.
tendo em conta uma sociedade voltada para
a mecaniza~ao da vida. para a segrega~ao
social , para a pratica consumista, para a
compartimenta~ao/iso l amento das
pessoas ...
Estes s6c ios re un em condi~oes para
interv ir no me io para p6 r as pessoas a
'· mexer'' . a d iscut ir. a terem uma at itude
!nterven~ao
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act i va na sua vida e na vida co lectiva an i ma~ao - .
- Embora na Freguesia de Oeiras
niio se verifique um traba lho associativo.
que i mpl ique os varios agentes e um
me lh or aproveitame nto dos rec ursos ex iste ntes. a 8.0.0 . e das unicas assoc ia<;oes
que teve a preocupa<;iio de se aproximar
das mesmas: ja que face a urn pais que nao
da qualq uer apoio ao incremento associati vo e c ul tural. somente as colectividade s e
. o pod er local organ izados poderao criar
condi<;oes para que o as~oc i at i vismo niio
perca o seu significado e se torne um a
resposta as necessidades das respectivas
popu la<;oes.
- Po r fim gostaria de rea l ~ar. tendo
em conta a d iferenc ia<;iio . ainda existente.
entre o papel do homem e o das mulheres
na actua l sociedade. que na 8 .0.0. as
mulheres ocupam urn Iugar identico ao dos
homens, desencadeando urn trabalho regular e activo (ex . 4 mulheres a direc~ao e
urn facto ainda pouco comum).

HABIT A<;AO E URBANISMO

Francisco Branco
A experiencia de estagio que vou relatar teve a durac;ao de 3 anos Iectivos, entre
I 979/80 e 1982/83 e realizou-se no ambito
dos Servic;os Municipais de Habitac;ao de
Oeiras tendo corno objectivo de intervenc;ao o Bairro, de habitac;ao Social, 8ento
de Jesus Carac;a.
Do rneu ponto de vista e uma experiencia que interessa descrever e analizar.
nao tanto pelos resultados que foram
conseguidos mas pelo carninho que se
apontou, pela procura que foi intentada de
urna nova orientac;ao para a intervenc;ao
social no dorninio Ja habitac;ao social e
tarnbern pelas questoes que no decurso
desta experiencia se Ievantararn .
0 que esta bas icamente em causa e
urn bairro de habitac;ao social onde forarn
realoj adas, pelo S.M .H., urn conjunto de
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familias mal alojadas do concelho. Uma
s itua<;ao mai s ou mehos caracteristica neste
sector. Ora, embora normalmente se pense
que a constru<;ao das hab ita<;oes e 0 fim
dum problema, concretamente o fim do
problema de habita<;ao de urn determinado
conjunto · de familias, o que a experiencia
vem de monstrando e que os problemas nao
terminam ai, muitas vezes os problemas
come<;am ai, ou para ser mais ri goroso , ha
problemas que ficam resolvidos mas ha
todo urn outro conjunto de problemas humanos e sociai s que surge m corn este tipo
de solu<;ao convencional do problema da
habita<;ao . Como dizem Remy Butter e
Patri ce No ise tte ( 1) «A habita<;ao soc ial
nao e uma resposta aos problemas da habita<;ao, a nt es constitui urn d esses
problemas , .
E em parte a tomada de consciencia
desta realidade que levou os S .M.H. de
Oe iras a apresentar ao Instituto uma proposta de estagio para alunos do 4. 0 Ano.
Havia todo urn conjunto de problemas
que se co locav am. Problemas que eram
siste m a tic a mente apresen tado s de uma
forma individualizada junto dos S.M.H.
Queixas quanto a deficiencias que as habit a<;oes aprese nt am, qu e ixas so b re o
comportame nto dos vizinhos, problemas de
ordem familiar. .. , eram repetidamente
aprese ntado s aos A~s i stentes Soc iais dos
S.M.H. E este o ponto ' de partida!
A perspectiva de interven<;ao que foi
adoptada apontava os seguintes objectivos:
1. 0 / Por urn !ado favorecer um a maior
apropria<;ao indi vidual e co lectiva do
espa<;o-alojamento e do espa<;o-bairro de
modo a aumentar o grau de satisfa<;ao dos
moradores corn a habita<;ao respondendo
igualmente a outras necessidades s6cio-culturais que estao associadas a habita<;ao;
2 . 0 I Por outro Iado por em pratica urn a
gestao colectiva e partic ipada corn o envolvimento e organiza<;ao dos pr6prios moradares.
Entao como e que as coisas foram
feitas?

mente corn tec nicos de arquitectura e engenharia civ il. 0 levantamento visou apurar
as deficiencias que eram imputave is a deficiencias de constru<;ao e aq uelas deficiencias resultantes de uma desadequada utili za<;ao pelos moradores .
Desse levantamento foi e laborado urn
relat6rio aprese ntado pelo s S. M . H . a os
serv i<;os competentes da autarquia e requerendo a sua actua<;ao pronta.
Iniciada a interven<;ao sobre o problem a mai s sentido pelos moradores parec ia
estare m criadas as condi<;oes para lan<;ar
o trabalho para a organiza<;ao dos moradores e come<;ar a desenvolver outro tipo de
act ividades em resposta a outros problemas
e necessi dades.
E e ntao iniciado urn trabalho individualizado junto de moradores que tinham
j a uma certa experiencia organizativa nos
seus locais anteriores de habita<;ao, na sequencia do qual veio a ser constituido um
grupo de trabalho sem estatuto formal e
come<;ou a sua actividade acompanhando o
processo de interven<;ao dos S.M .H. e nomeadamente do processo relativo as obras
de conserva<;ao.
Entretanto foran: iniciados outros proj ectos de trabalho , concretamente o que
visava a resolu<;ao dos problemas relacionados corn os arranjos exteriores do bairro
(que como e habitual raramente sao realizados) como aspectos de ajardinamento,
acessos, espa<;os de convivio, mobiliario
urbano , espa<;os de recreio para as crian<;as, etc... Este trabalho foi igualmente
acompanhado pelo grupo de trabalho dos
moradores .
Numa segunda fase , estas linhas de
trabalho foram conti nuadas e aprofundadas .
. Fo i desencadeado o processo de traba- ·
lho tendente a constitui<;ao de uma estrutura organ izat iv a forma l , a Com issiio de
Bairro, integrada por delegados de predio
propostos em re unioes dos moradores do
bloco e e le ita posteriormente em acto eleitoral por vota<;ao de todos os moradores.

Numa primeira fase a interven<;ao foi
iniciada corn a realiza<;ao de urn levantamento do estado de conservar;iio das habita~·oes, feito pelas estagia rias conjunta-

1
( ) Le Logement socia l en France. 18 15- 1981 .
Paris. Maspero, 1983 .
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Este trabalho teve urn exito relativo,
na medida em que se registou uma significativa participac;iio da populac;iio no acto
eleitoral - mais de 50% da populac;iio.
Tiveram entretanto inicio outros dois
projectos de trabalho.
Foi levada a cabo uma campanha de
sensibilizar;iio para a conservar;iio dos espar;os colectivos e exteriores , campanha
que, sob o lema <<Urn bairro born para
viver, bem cuidado tern de ser>>, visava
sensibilizar os moradores para a conservac;ao dos espac;os comuns das escadas, das
zonas de entrada, dos espac;os exteriores e
que geralmente siio utilizados de forma
menos conveniente e polo de conflito entre
os moradores.
A campanha foi iniciada corn uma
auscultac;iio individualizada a todos os moradores sobre o tipo de problemas e questoes colocadas. As questoes identificadas
foram objecto de urn primeiro trabalho de
sensibilizac;iio sobre algumas das possiveis
formas de solucionar os problemas, tendo
como instrumento urn folheto.
A campanha previa ainda a realizac;iio
de uma sessiio colectiva corn todos os moradores onde, pelo aprofundamento dos debates entre os moradores, se extraissem os
principios colectivos orientadores que seriam entiio adoptados como normas colectivas.
Parale lamente foi desenvolvido urn
projecto de animar;iio cultural no bairro, ja
que efectivamente estes bairros, siio
normalmente bairros sem vida social e
cult~ral, habitados por urn a populac;iio
culturalmente heterogenea quer do ponto
de vista etnico, quer do ponto de vista das
culturas regionais de origem.
No caso concreto, o projecto de trabalho consistiu na comemorac;iio do aniversa. rio do bairro , integrando a realizac;iio de
uma exposic;iio sobre Bento de Jesus Carac;a e urn conjunto de actividades recreativas , culturais e desportivas corn a organizac;iio e participac;iio dos pr6prios moradores, corn a actuac;iio de urn rancho folcl6rico da freguesia, corn a realizac;iio de jogos
tradicionais, corn a inaugurac;iio do Parque
Infantil. Estas actividades integravam-se
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nas Festas do Concelho e contaram corn o
apoio dos Servic;os da Gimara.
Aqui chegados pode-se dizer que as
coisas estavam relativamente bem encaminhadas. Depois de uma fase inicial corn
variadissimos problemas a chover quotidianamente sobre os Servic;os, a intervenc;iio
estava ·a dar os primeiros resultados: os
moradores estavam organizados, corn urn
trabalho positivo de acompanhamento e
participac;iio; iniciou-se uma resposta aos
problemas materiais da habitac;iio, procurando resolver as deficiencias de construc;iio e arranjos exteriores; foram desenvovidas acc;oes as dimensoes subjectivas
da habitac;iio procurando favorecer uma
maior apropriac;iio do espac;o do alojamento/bairro; iniciou-se urn trabalho tendente
e enriquecer a vida social e cultural do
bairro.
Tudo isto enquanto se iniciam os trabalhos de elaborac;iio de urn regulamento
do bairro .
0 que se passa entretanto?
No ultimo ano, as linhas de trabalho
eram praticamente as mesmas. 0 que se
pretendia era o seu aprofundamento.
Pretendia-se de facto consolidar a organizac;iio dos moradores, em termos de organizac;iio interna e de capacidade de intervenc;iio. Pretendia-se aprofundar corn
melhores resultados o trabalho de sensibilizac;iio dos moradores no que se refere a
utilizac;iio dos espac;os colectivos da habitac;iio. Pretendia-se ampliar as respostas aos
problemas dos arranjos exteriores e equipamentos colectivos . Pretendia-se aprofundar
a intervenc;iio a nivel socio-cultural, corn
urn programa mais amplo, niio s6 Iigado as
comemorac;oes do aniversario do bairro ,
mas tambem corn outras iniciativas que
tivessem em conta as raizes da populac;iio
do bairro . Pretendia-se finalmente produzir
o Regulamento do Bairro .
S6 para dar urn exemplo do aprofundamento das concepc;oes de trabalho que se
registaram nesta experiencia pode referirse o caso do Regulamento do Bairro
Partindo duma concepc;iio inicial do
Regulamento, normalmente entendido como urn conjunto de regras limitadoras da
liberdade de iniciativa, e dos direitos dos
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moradores, passou-se para a ideia de Livro
do morador de habitar;iio social, em que no
quadro dos deveres mas tambem dos direitos , normalmente esquecidos, e investindo
na forma~ao de uma consciencia de morador de h abita~ao social/morador de urn Estado Democnitico, se produzisse urn <divro>>
que, para os varios tipos de problemas
identificados em rela~ao corn a habita~ao,
fosse urn instrumento de inforrnacao e nao
urn instrurnento de controle e repressao
adrninistrativa dos moradores.
Ora o que aconteceu foi isto: Os
Servi~os da Camara que tinham competencia para intervir sobre os problemas de
conserva~ao nao tiveram uma resposta
atempada e eficaz aos problemas existentes. Estamos ja no terceiro anode trabalho e esta inoperancia teve grandes consequencias para o processo de interven~ao
que estava a registar-se, conduzindo nomeadamente a uma radicaliza~ao da posi~ao dos moradores que decidiram que nao
participariam em qualquer outro tipo de
trabalho ou iniciativas enquanto nao
fossern efectivarnente resolvidos os problemas de conserva~ao das habita~oes, que
erarn de facto os problemas mais sentidos
pela popula~ao.
Ora , independentemente da analise
que possa ser feita do comportamento dos
moradores, 0 que e urn facto e que, a
incapacidade de resposta dos Servi~os
responsaveis da autarquia, das dificuldades
dos S.M.H. em encontrarem uma estrategia de actua~ao que permitisse resolver
este problerna, conduziu a uma situa~ao de
cornpleto bloqueamento. Todos os aspectos
prornissores da experiencia estavam
cornprornetidos.
Do meu ponto de vista interessa tirar
desta experiencia algumas conclusoes .
Urn prirneiro aspecto que gostava de
referir sao as condi~oes dos proprios servi~os politico-administrativos intervenientes.
Efectivamente esta experiencia nao foi
provocada por nenhum movimento reivindicativo organizado dos moradores. Sao os
proprios servi~os responsaveis pela gestao
do bairro que desencadeiam urn processo
de interven~ao junto dos moradores, como
lhes compete alias, apelando para a sua

propria organiza~ao e participa~ao na gestao do bairro, considerando que este aspecto e fundamental para que os problemas
sociais e humanos que normalmente estao
associados a ocupa~ao dos bairros de habita~ao social, pudessem ser progressiva e
satisfatoriarnente resolvidos. Mas sao os
Servi~os que propoem uma estrategia
consensual que nao tern depois capacidade
de resposta as necessidades mais sentidas
por parte da popula~ao, 0 que ea condi~ao
necessaria fundamental para a continuidade
do processo de interven~ao, para o estabelecimento de urn a rela~ao. de confian~a
entre servi~os e moradores .
Penso que estes factos sao reveladores
da falta de sensibilidade dos responsaveis
autarquicos aos <<OUtroS>> problemas da habita~ao, por mais que os problemas de
conserva~ao do Bairro Bento de Jesus Cara~a possarn ser uma gota de agua no
oceano dos problemas da habita~ao e dos
problernas socias do Conselho de Oeiras .
Ainda neste aspecto penso que
porventura os tecnicos dos S.M.H. nao
fizerarn tudo o que era possivel fazer, que
haveria carninhos que poderiam ter sido
explorados. Penso, por exemplo, que esta
experiencia era exemplar para colocar os
problernas dos meios de actua~ao dos
S .M.H. Efectivamente e estranho e contraditorio, que urn servi~o que tern a responSlJ.bilidade legal de fazer a gestao da habita~ao nao tenha meios proprios para isso,
nao tenha por exemplo urn fundo financeiro proprio para os trabalhos de conserva~ao da habita~ao quando a propria legisla-.
~ao que regula as rendas das habita~oes
sociais fixa urna parcela destinada a obras
de conserva~ao, nao tenha por exemplo, a
semelhan~a de outras autarquias locais
uma sec~ao ou equipa de obras.
Urn segundo aspecto a referir e o do
estatuto dos moradores dos bairros de habita~ao social. E que no meu ponto de vista
ainda se continua em muitos aspectos a
tratar estes rnoradores numa base de desigualdade de direitos.
Dois exemplos significativos podem
ser dados . Urn primeiro refere-se ao problerna da participa~ao . Entendo que a
participa~ao significa poder interferir sobre
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as coisas. Ora a organizac;ao dos moradoresnunca foi reconhecido de uma forma
clara o seu poder de intervenc;ao na gestao
do bairro. Sempre foi sobretudo pedido urn
papel de acompanhamento e de ratificac;ao
de decisoes e de iniciativas.
Urn segundo exemplo pode ser dado
no que se refere aos direitos dos moradores
na apropriac;ao e uso da sua habitac;ao. Ora
nesta experiencia, nao deixou apesar de
tudo estar latente uma concepc;ao restritiva
dos direitos dos moradores, uma ideia de
regulamento que e sobretudo uma lista de
proibic;oes, onde se proibe, por hipotese,
os moradores de pintar a sua casa de
vermelho, se impedem os habitantes de
fechar uma abertura entre a cozinha e a
sala-comum, mesmo que esta concepc;ao
de habitac;ao nao esteja de acordo, corn os
modelos culturais dos moradores.
Nao esta efectivamente assumida uma
.concepc;ao igualitaria na considerac;ao dos
moradores de habitac;ao social. Ser habitante de urn bairro de habitac;ao social nao
pode implicar uma diminuic;ao de direitos
face aos direitos do habitante e cidadao
comum que habita uma habitac;ao do
mercado livre. 0 que esta em causa nao e
uma habitac;ao especializada para as familias de fracos recursos mas, <<Uma habitac;ao
de todos e de cada urn, na liberdade da
diferenc;a>> (2)
0 Estado, e neste caso as auta:rquias
locais, sao de facto maus senhorios!
Urn terceiro e ultimo aspecto diz
respeito aos proprios moradores.
Estamos de facto face a urn grupo de
moradores que nao esta ainda suficientemente estruturado, que nao tern uma
consciencia colectiva dos seus proprios interesses comuns. Se assim fosse nao haveria lugar a qualquer bloqueamento do processo ja que os demais niveis de intervenc;ao respondiam tambem a problemas e necessidades dos moradores . Estamos face a
urn acto de <<revanchismo>> sobre o agente
que desencadeia a intervenc;ao.
Este aspecto pode por uma questao
classica da intervenc;ao. Trata-se de saber
qual deve ser o ponto de partida da intervenc;ao: a organizac;ao e o movimento reivindicativo dos moradores ou se os pro-

95

prios Servic;os nao podem, no exercicio das
suas competencias, e segundo uma atitude
interveniente desencadear urn processo de
actuac;ao. Trata-se, do meu ponto de vista
de uma falsa oposic;ao. 0 que e preciso e
que ao adoptar uma estrategia consensual
garantir as condic;oes de resposta do agente
que toma a iniciativa.
Eis aqui urn pouco da historia e algumas questoes do que poderia ter sido uma
intervenc;ao nova sobre problemas velhos.

SEGURAN(:A SOCIAL
Odete de Sa
Esta experiencia que vou relatar foge
urn pouco do tradicional enquadramento do
trabalho em Seguranc;a Social porque e
desenvolvida no iimbito dos Servic;os de
Acc;ao Social da Ciimara Municipal da
Amadora. Escolhi esta experiencia porque
tern uma certa continuidade; por outro lado, pode avaliar-se urn pouco do valor
social do tipo de intervenc;ao que foi desenvolvida (para isso ha ja uma avaliac;ao),
do tipo de respostas que foram criadas e do
que foi conseguido ao nivel do Concelho.
Foi por isso que a escolhi. Eventualmente
podera levar-nos a avaliac;ao ou ao levantamento de algumas questoes sobre o tipo de
metodologia que foi utilizada.
Esta experiencia comec;ou corn urn pedido da Ciimara Municipal da Amadora ao
Instituto para colaborar no recenseamento
da problematica da deficiencia na Amadora, ao nivel do Concelho. 0 Servic;o que
enquadrava este Projecto era o Servic;o de·
Acc;ao Social e Cultural e pensou-se, na
discussao que se fez na Escola, que eventualmente ficaria muito pobre se se limitasse a fazer urn recenseamento da situac;ao-problema. Por isso, quando se negociou
este Projecto , tentou-se apontar algumas
pistas que levassem ja a uma certa intervenc;ao, isto e , aproveitar todo 0 tipo de
(')Idem.
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contactos que iam ser feitos em fun~ao do
recenseamento corn uma metodologia que
se viu, a partida , ter de ser tanto quanta
passive! participada pelos pr6prios intervenientes e fon;as vivas locai s. Aproveitarse- ia ess·e espa~o para uma sensibiliza~ao,
para o le vantamento e organiza~ao de actividades e m que as diferentes for~as vivas
estivessem empenhadas .
E foi assim que se iniciou este Projecto em 1981/82. Fez-se para is so todo urn
trabalho de li ga~ao as Juntas de Freguesia.
as Associa~oes de Deficientes do Concelho . as Comissoes de MOI·adores e as Escolas Primarias, no sentido de tentar identificar. nas diferentes faixas etarias, os deficie ntes existentes, o tipo e a natureza da
deficiencia e qual a situa~ao real do deficiente em termcs da sua inte g ra~ao.
Simultaneamente. foram iniciadas varias actividades de divuJga~aG dirigidas a
popula~iio . Corn os materiais que iam
se ndo recolhidos foram realizadas actividades coma exposi~oes. encontros culturais e
desportivos. un s organizados pelos proprios deficientes entre si. outros corn a
colabora~iio de grupos de esco las e ate das
proprias Comissoes de M01·adores. As exposi~oes tinham muito mai s o sentido de
mostrar como e que a crian~a, ao nivel da
esco la primaria. via o deficiente. Quanta a
outras act ividades que estavam a ser desenvolvidas. nomeadamente exposi~oes. c inema e teatro. viu-se como conseguir a participa~iio do deficiente: nao so como ouvinte
mas como participante efectivo e dai que
se tenha constituido urn grupo de trabalho
corn o objectivo de apresentar a Camara
uma serie de requisitos em rela~ao aos
parques , casas de espectaculo, aquilo que
habitualmente se designa como barreiras
arquitect6nicas. Apontou-se como hipotese
que fossem criadas, nas paragens de autocarro, nos parques desportivos, nos espa~os verdes, etc., todas as condi~oes que
possibilitassem ao deficiente estar perfeitamente integrado nessas actividades.
Simultaneamente corn este trabalho c
por proposta dos estagiarios e do tecnicn
da Camara da Amadora, come~ou a pen sar-se que . eventualmente, seria necessario
criar espa~os de reflexao e de integr~ao

deste trabalho, numa primeira fase em rel a~iio aos tecnicos dos diferentes servi~os
existentes na Amadora que, directa ou indirectamente, davam resposta aos problemas dos deficientes . Foi nesse sentido que
se come~ou a trabalhar numa sensibiliza~iio da Camara Municipal, do Centra Regional de Seguran~a Social, do Nucleo da
Amadora, na CERCIAMA, na Equipa de
Ensino Espec ial de Sintra, no Centra de
Educa~iio Especial de Lisboa corn a Divi siio e Serv iE;OS Centrais da Divisao de Ensino Especial, no SADAS da Damaia que ja
intervinha localmente e no Servi~o de Orienta~iio Educativa que tambem tinha uma
d e lega~iio na Amadora.
Simultaneamente, foi criado no ambito deste Grupo urn Sub-Grupo que iria
aprofundar a s itua~ao do insucesso escolar
no Concelho . A medida que o recenseamento ia sendo elaborado e iam sendo
apuradas. em certa medida, as situa~oes
problema, parecia prioritaria a interven~ao
ao nivel do insucesso escolar. Aqui come~ou o 2° ano de interven~ao do Instituto ,
o a no de 1982/83, e este Grupo apresentou
alguns projectos que pareciam importantes
em rela~iio
preven~ao e a situa~iio de
risco e' por outro Iado. em re l a~ao propria situa~iio-problema do insucesso escolar. Assim, come~ou a trabalhar corn os
professores, corn a Dekga~ao Escolar,
corn ·a Autarquia, corn os tecnicos das
A TL' s. corn os professores das Esco las e
da pre-primaria e apresentou uma proposta
que tinha tres grandes objectivos:

a

-

-

a

a cria~iio duma Cantina Escolar
que apo iasse as crian~as em situa~iio de niio acompanhamento familiar:
o alargamento das salas da pre-primaria;
a organiza~ao de urn grande Encontra de Forma~ao dirigido aos
Tecnicos que trabalhavam corn a
cr i an~a e aos pais dos educandos,
atraves de uma Comissao de Pais
eleita.

Este ultimo objectivo justificava-se
dado que a popula~ao em situa~ao de mai or ri sco era a popula~ao de origem cabo-
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verdeana, ·da zona Falagueira-Venda Nova,
corn problemas muito especificos que
tinham necessidade de uma interven<;iio
mais directa ao nivel da forma<;iio das proprias atitudes, da rela<;iio entre os valores
proprios desta cultura e a escola e os seus
programas.

escola, e surgiu atraves deste grupo interdiscip-linar uma proposta de cria<;iio da
Equipa de Ensino Integrado no Concelho
para dar apoio directo aos professores pri marios na resposta a encontrar e apoio
especifico e terapeutico a crian<;a em
situa<;ao-problema.

Este trabalho era dirigido, como ja
referi, as crian<;as em risco, que tinham
a ver sobretudo corn a problematica do
insucesso escolar, mas o apuramento que
ia sendo feito ao nivel dos diferentes grupos levou tambem a identifica<;iio de
situa<;oes-problema de deficiencia e dai
que houvesse da parte do Grupo a necessidade de procurar respostas para esta situa<;ao. Foi assim que surgiu uma proposta,
dirigida a Divisiio de Ensino Especial do
Ministerio da Educa<;iio, tendo-se conseguido o destacamento de professores que ,
neste ano, fossem apoiar aquelas crian<;as
em situa<;iio de integra<;iio na propria escola e que apoiassem os chamados SADAS
locais (Servi<;os de Apoio a Dificientes de
Aprendizagem.)
Por outro lado, o facto de se ter detectado urn numero significativo de crian<;as
em situa<;iio de nao integra<;iio na escola,
por isso corn uma deficiencia significativa
que nao possibilitava a sua integra<;iio na
modalidade atras apontada, levou a propria
CERCIAMA a repensar a sua organiza<;iio ,
niio so no sentido de receber as crian<;as
que eram retiradas da escola por mau
comportamento ou por urn aproveitamento
deficiente, mas em termos de responder as
crian<;as que niio tinham efectiva possibilidade de resposta na escola primaria. E
come<;ou, ao nivel deste Grupo de Reflexaq, a tentativa de encontrar 0 tipo de
resposta e o tipo de organiza<;iio mais adequados, em termos tecnicos e de apoio.
Este e urn dos projectos que esta a ser
desenvolvido neste momento.
Por outro lado, houve da parte deste
Grupo a tentativa de fazer uma interven<;iio
mais directa ao nivel das crian<;as em situa<;iio de diagnostico ja identificado e para
isso foram apresentados as escolas os dados sobre a caracteriza<;iio da situa<;iio de
deficiencia, no sentido de encontrar a
resposta que mais se adequasse a cada

Depois do apuramento final que se fez
sobre este diagnostico no Concelho, do
tipo de respostas pontuais que foram encontradas ao nivel do proprio Concelho,
algumas tambem ja corn o apoio dos Servi<;os Centrais do Ministerio, tentou-se ir
mais alem e como proposta para o estagio
deste ano apareceram tres projectos que
estiio a ser assegurados por estagiarios do
4. 0 ano. Por urn lado, a tentativa de integrar o diagnostico da situa<;iio do deficiente
num projecto que a Camara apresentou este
ano - o Projecto Integrado de Caracteriza<;iio da Infancia e Juventude no Concelho
- em que este grupo ia tentar fazer todo o
trabalho de recolha e de tratamento dos
dados do diagnostico para serem integrados neste projecto e para a Camara posteriormente encontrar, corn os outros Servi<;os, o tipo de respostas mais adequadas.
Por outro lado, a organiza<;iio dum
grande Encontro Concelhio que pudesse
reunir os varios tecnicos da educa<;iio e da
preven<;iio , integrando ja os Servi<;os de
Saude, para tentar encontrar ao nivel do
Concelho as respostas possiveis ao nivel
dos adultos, faixa que ainda niio tinha sido
«pegada>> a niio ser atraves de liga<;oes
pontuais pelas proprias Associa<;oes de Defie ientes, e encontrar eventualmente a
possibilidade de montar oficinas protegidas, de come<;ar a fazer uma sensibiliza<;iio
ao nivel das actividades produtivas da zona
para fazerem a integra<;iio do deficiente, ou
dos apoios na cidade de Lisboa a crian<;as
deficientes que estiio a ser pagas pela Seguran<;a Social, come<;arem a fazer a sua
inser<;iio ao nivel da comunidade de
residencia.
Sao estes os tres grandes projectos
deste ano.
0 que e que esta expenencia trouxe
para nos de gratificante? Niio foram so os
resultados obtidos que , no espa<;o de tres
anos, tiveram o objectivo de reduzir o
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problema sobretudo ao nivel da escolaridade, porque foi o que foi determinado prioritariamente nessa zona. Quanto a metodologia , foi efectivamente · preocupac;iio dos
profissionais que estiveram nos projectos
tentar que a propria populac;iio, atraves das
suas organizac;oes, nomeadamente as Organizac;oes de Deficientes , as Juntas de Freguesia e as Comissoes de Moradores, estivessem desde a recolha inicial e a determinac;iio do diagnostico (o preliminar e depois o mais aprofundado) ate se conseguir
encontrar algumas respostas alternativas
localmente e a nivel dos Servic;os Centrais.
Isso desde a primeira fase.
Uma outra preocupac;iio foi a integrac;ao dos Servic;os , no sentido de se complementarem atraves das suas diferentes capacidades funcionais e de estrutura a fim de
reduzirem efectivamente o problema social
que tinha sido identificado e dimensionado
ao nivel do Concelho.
Penso que foram duas grandes linhas
de metodologia que me parecem extremamente importantes: por urn lado, envolver
a populac;iio e as suas estruturas organizativas no proprio levantamento e diagnostico
e, por outro , a racionalizac;iio dos servic;os
em termos da sua integrac;iio para tentarem
estar o mais operativos possivel na reduc;iio
do problema social que tinha sido
dimensionado.
Pensamos que este projecto vai continuar. Ha da parte da Camara - e ve-se,
por exemplo atraves dos jornais publicados
na Amadora, sobretudo ao nivel de freguesia, mas tambem atraves da referencia feita
no Jornal da Amadora e no proprio programa da Camara - uma sensibilizac;iio ao
tipo de intervenc;iio que e feita, valorizando
essa intervenc;iio, acreditando que e possi- .
vel responder atraves desta via a urn problema da propria comunidade e , por outro
!ado , encontra-se grande receptividade das
diferentes organizac;oes
continuac;iio
deste projecto.
Gostaria ainda de referir em relac;iio a
esta experiencia, que niio pretende ser mais
do que uma experiencia, do que pode vir a
ser a intervenc;iio a nivel local num processo de reduc;iio de problemas sociai ~ . atraves dum p integrac;iio de servic;os e duma

a

ligac;iio permanente das associac;oes, bem
como da descentralizac;iio da propria intervenc;iio que niio fica reduzida aos servic;os
e aos tecnicos, mas pode levar a uma
efectiva intervenc;iio social corn a patticipac;ao diversificada das populac;oes afectadas
pela situac;iio, atraves das suas diferentes
estruturas organizativas.

MESA REDONDA -- DEBATE
Teresa Sa- A a experiencia da Saude Escolar tern objectivos claros e e metodologicamente bem desenvolvida. No entanto , a niio continuidade confere-lhe a
fragilidade que a Manuela Portas apontava
inicialmente. Esta circunstancia chama a
atenc;iio para o problema dos estagios no
ISSSL , problema que se traduz num dilema: quando o Instituto tern estagios em
Instituic;oes fechadas onde ha a garantia de
uma equipa institucionalizada, corn urn
program a e urn funcionamento regular,
depara-se corn a quasi impossibilidade de
levar a cabo experiencias de intervenc;:iio
autentica nas comunidades, como esta que
nos foi relatada; quando, as experiencias
siio para institucionais ou experimentais ,
mobilizadoras das populac;oes , niio encontram por vezes , o suporte de servic;os e
instituic;oes, perdendo-se rapidamente a
continuidade da experiencia . Se actuamos
numa instituic;iio pesada, niio se consegue
a intervenc;iio profunda no estagio ; se a
actuac;iio e num espac;o mais aberto,
conseguem-se alcanc;ar os objectives de
que se partiu , ou conseguem-se , por vezes,
nos outros anos lectivos. Os estagios niio
continuam porque o grupo dissolve-se , niio
ha profissionais para o devido enquadramento , niio ha verbas para suportar a experiencia , etc . Ha aqui uma contradic;iio que
era interessante aprofundar e niio so
constatar.
Manuela Portas - A experiencia que
relatei foi Ievada a cabo por uma Instituic;ao aberta num Centro de Saude , onde ate
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ha pOUCO nao eXIStiam assistentes SOCialS.
Actualmente, corn a integra<;ao dos servi<;os medico-sociais, os Centros de Saude
passam a integrar os profissionais de Servi<;O Social daqueles servi<;os medicosociais. Dentro dos cuidados primarios de
saude, podem assim vir a ser organizadas
interven<;oes devidamente acompanhadas e
corn muito interesse. Penso, contudo, que
mesmo em institui<;oes fechadas podem ser
organizadas ac<;oes de caracter colectivo,
que constituem formas de interven<;ao em
comunidades urbanas, ainda que por via
indirecta.

Odete Sa - De urn modo ou de outro, sao sempre espa<;os profissionais onde
o tecnico de Servi<;o Social - de Saude,
de Seguran<;a Social, de Habita<;ao ou de
Educa<;ao - deve ter interven<;oes qualificadas. Pm·em, a grande questao e a avalia<;ao dos objectivos dos estagios uma vez
que, para a mesma problematica, nao ha
continuidade de interven<;ao no mesmo local e no mesmo espa<;o institucional.
Quando o Instituto privilegiou a ideia de
estagios de interven<;ao inter-sectores, num
mesmo espa<;o geografico, nao era so para
perceber a rentabilidade ao nivel sectorial
mas sobretudo para procurar a redu<;ao
efectiva dos problemas sociais no que se
chamou ,,zonas de interven<;aO>>. 0 estudo
e sistematiza<;ao dessas experiencias, coordenadas e dirigidas a objectivos comuns,
poderiam contribuir para o lan<;amento das
bases tecnicas da interven<;ao. A questao
que se me poe e se ha, neste momento,
capacidade material para proceder a tais
estudos e sistematiza<;oes e se, em suma, a
forma<;ao que se da nos estagios e aquela
que pode contribuir, duma forma positiva,
para reduzir os problemas sociais.

Pedro Lojj - As interven<;oes anteriores focam aspectos importantes da forma<;ao e da politica de estagios que deveremos abordar, aprofundadamente, num proximo «Dossier>> desta revista. Quero agora
colocar uma questao mais generalizante e
que entronca num vector do pensamento da

99

Revista. Penso que urn dos principais bloqueamentos da sociedade portuguesa actual
e a ausencia de participa<;ao das popula<;oes na sua qualidade de vida, entendida,
esta como a satisfa<;ao e resolu<;ao adequada e possivel dos seus interesses e aspira<;oes. Do que tern resultado, na consciencia
colecti va, urn descredito general izado das
popula<;oes no aparelho de estado, urn isolamento dos dirigentes. a desvaloriza<;ao
do sistema democratico, a evoca<;ao cada
. vez mais insistente de regresso a urn sistema autocratico e, duma maneira geral, a
insatisfa<;ao das popula<;oes. Como superar
esta situa<;ao? Numa linha de politica dos
servi<;os e de actua<;ao dos profissionais,
poder-se-a contribuir para o desejado desbloqueamento, se se promover sistematicamente a ausculta<;ao e o fomento da participa<;ao das popula<;oes na resolu<;ao dos
problemas que efectivamente as afligem e
se os servi<;os se prepararem para uma
resposta pronta e nao burocratica, coOI·denada e nao sectorizada, as questoes que
l hes sao postas. A participa<;ao das popula<;oes abrange realidades diversas: e o caso
relatado pelo Francisco Branco., de uma
simples repara<;ao das habita<;oes desejada
pelos ffiOI'adores do Bairro; e a situa<;ao
descrita pela Odete Sa, de identifica<;ao
dos problemas; e o testemunho da Teresa
Sa, em que uma institui<;ao antiga responde
ao desafio da modernidade corn novas
form as de anima<;ao socio-cultural' para
alem da tradicional e exclusiva leitura de
livros. Esta actua<;ao, esta procura devera
constituir urn dos objectivos profissionais.
E quais as estrategias de aproxima<;ao
as popula<;oes? Como se faz a abordagem,
como se procura despoletar os interesses e
a mobiliza<;ao das popula<;oes, como e que .
os servi<;os fazem a apropria<;ao politica
dessas aspira<;oes, como as integram nos
seus proprios projectos e programas e, finalmente como vao administrar as respostas? Sao questoes a que a forma<;ao de
assistentes sociais nao pode ficar alheia.

Odete Sa - Algumas das preocupa<;oes que o Pedro Loff pos, estao subjacentes ao nosso discurso. Na profissao, e ja
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urn lugar comum considerar a «participar;ao •• como essencial. Pon:!m, leva-la a pratica e extremamente dificil, pois os Servir;os estao muito mais virados para darem
sozinhos as respostas, do que para encontrarem corn outros, as respostas possfveis.
Oaf que, na experiencia que relatei, tenha
tentado fazer sobressair a necessidade , em
todas as fases do processo , do trabalho
corn as estruturas locais e grupos estruturados , no sentido de apoiar a organizar;ii.o e
consciencializar;ao para obter as respostas
integradas e complementares para as
pessoas em situar;ao problema.
Esta preocupar;ao nao pode ser so uma
conquista do discurso dos profissionais ,
mas sim uma pratica continua que envolve
as popular;oes desde o infcio das acr;oes,
desde a auscu!tar;ao das necessidades , ao
arranque das propostas e ao proprio funcionamento dos equipamentos .
lgualmente nas diversas fases do planeamento. desde a recolha dos dados , a
propostas finais. passando pelas estrategias. se deva ter em conta as necessidades
sent idas por aqueles a quem se visa reduzir
os problemas soc iais.

Francisco Branco - Sabre esta questao haveria muito para dizer. Estou de acordo que os tecnicos de Servir;o Social e no
geral os tecnicos das Ciencias Sociais da
area de intervenr;ao , ten.ham este aspecto
como questao fundamental. E uma preocupar;ao historica e sempre presente na pratica profissional dos Assistentes sociais. Coma Mary Richmond dizia: "a funr;ao do
servir;o social e ajudar o homem a ajudarse a s i mesmo •• . Encerra-se aqui uma
perspectiva de auto-formar;ii.o que esta ligada a duas grandes preocupar;oes: por urn
!ado, o objectivo de intervir na mobilizar;ao dos recursos para responder a problemas sociais fundamentais , desde a subsistencia a outros que a evolur;ao vai colocando as soc iedades: por outro, a preocupar;ii.o
de que a intervenr;ii.o se far;a sempre corn a
participar;ao do que se convencionou chamar numa primeira fase do Servir;o Social
o «C liente •• e que posteriormente se vai
alargando a popular;oes em geral.

A participar;ao aparece como uma exigencia funcional - para que tudo possa
correr melhor - e coma uma aspirar;ii.o
humana especffica in erente a sua
dignidade.
Esta provado que ha muitos problemas que nao se resolvem fora do quadro da
participar;ao e do poder que os cidadii.os
tern de interferencia sobre as coisas. A
propria Declarar;ao Europeia sobre os Objectivos Culturais do Conselho da Europa
poe esta questao de uma forma muito clara . Se conceptualmente nada ha a aponta·r a
necessidade de participar;ii.o , o quotidiano
dos Servir;os e das Administrar;oes de monstram outra pratica. Na realidade, a
participar;ao e vista corn uma certa desconfianr;a, e problematizadora pois gera exigencias que, por sua vez geram necessidades de resposta, obrigando os Servir;os e
Administrar;oes a uma diferente diniimica
de actuar;ao . No fundo, a participar;ao e
encarada, muitas vezes, como urn estfmulo
a agitar;ao.
- Face a escassez de recursos e a morosidade das maquinas burocraticas, a participar;ao e como uma amear;a , urn problema
s upl ementar que s~ abate sobre esses
Servir;os e Administrar;oes. Tambem algumas forr;as intelectuais e politicas encaram
corn desconfianr;a a participar;ii.o , sobretudo quando ligada a intervenr;oes sociais ,
pois afirmam que os processos partlcipativos sao mais uma forma de controlo soc ial.
Por vezes , os tecnicos accionam mecanismos afins da participar;ii.o mas que
nao passam da rectificar;ii.o de decisoes
anteriormente tomadas. E pois necessaria
exorcizar todos os fantasmas que a participar;ao costuma levantar. Racionalmente,
todas as forr;as tern a ganhar corn a participar;ao mas talvez nem todas tenham clara
conscie·ncia disso .

Teresa Sa ---; E a nii.o participar;ii.o?
Constata-se frequentemente que apesar dos
apelos, as pessoas nii.o aparecem. estii.o
desinteressadas. Porque? Cumpre-se o roteiro das tecnicas participativas. faz-se tudo 0 que e possfvel e aparecem meia duzia
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de pessoas. Participar e estar de igual para
igual, e compreender e comunicar.
Num conceito vulgar e generalizado,
alfabetizar e ensinar determinados codigos
visando a leitura e a escrita. Pore m, ha
outros codigos para alem dos grafismos
escritos e que sao vulgarmente esquecidos
quando se procura a participa~ao. Os tecnicos e outras pessoas utilizam, em reunioes,
a comunicac;ao oral de uma maneira que
dificulta ou inibe a compreensao dos participantes pois muitos nao dominam todos os
codigos utilizados: 0 codigo do estar , do
saber dizer, do saber ter, etc . Participar
implica a cons iderac;ao dos limiares de comunicac;ao que sao normalmente esquecidos. Nao pode haver participac;ao em situac;oes de inferioridade.

Manue la Portas - Esta e, de facto,
uma questao importante. Por isso, no
sector da saude escolar, havendo programas diferentes corn caracteristicas especificas, visando publicos diversos, em contextos geograficos distintos, uma das acc;oes
prioritarias - como relatei - e a de
passar toda a informac;ao nao so processual
mas a que vise sobre os temas seleccionados a todas as pessoas destinatarias do
programa. Programam-se as reunioes sobre
as mesmas tematicas para alunos, professores, pais, populac;ao em geral. Corn as
necessarias adaptac;oes de linguagem, e a
partir do momento em que todos estao de
posse da mesma informac;ao, pode-se entao
questionar e programar o contributo de
cada urn dos grupos intervenientes. Por
issd
que certos projetos sao demorados .
Nao se pode estabelecer urn entendimento
comum nem acertar as linguagens e obter
as respostas em periodos curtos . So a partir
de certo tempo e que se podem avaliar os
reusltados e ver o que se conseguiu em
termos de participac;ao.
Tenho constatado , contudo, que , em
programas de saude, as actividades realizadas araves da escola encontram nas populac;oes uma adesao muito significativa. A
escola urn born veiculo para a participacao.

e

e
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Odere Sri - A estrategia da participac;ao deve ser sempre passada ·de uma forma
muito cuidada , nomeadamente saber quais
os instrumentos mais indicados para mobilizar as pessoas, quais os projectos funcionais que servem de motor de arranque de
uma participac;ao efectiva. Como envolver
os Servic;os em decisoes e programas tern
atras de si toda uma estrategia participativa . Sempre que as respostas dos Servic;os
ou das Administrac;oes nao resolvem por
completo as aspirac;oes das pessoas, este
processo conduz a desmobilizac;ao em
certos casos e noutros a urn maior reforc;o
da reivindicac;ao . Os mecanismos funcionam de forma contraditoria mas no sentido do agravamento das relac;oes socia is.

Francisco Branco - Penso que se
tern estado a falar da tecnologia da participac;ao. Mas chamo a atenc;ao para os efeitos sociais da participac;ao que se traduzem
numa efectiva partilha do poder. Ao chamar-se a populac;ao a urn processo genuino
de participac;ao, ha como corolario o reconhecimento dos seus direitos na resoluc;ao
dos pr6prios problemas e que as suas aspirac;oes deverao ser tomadas em linha de
conta na organizac;ao das respectivas
respostas. Como aqui ja foi afirmado , urn
factor contrario a participac;ao , sobretudo
a que designo por consensual e a incapacidade de resposta dos Servic;os ou Administrac;oes.
Rosario Baptista - Quando se pede a
participac;ao das populac;oes para problemas que elas consideram fundamentais, esta e total. Se, por exemplo , se auscultarem
os moradores de urn bairro de lata sobre as
caracteristicas das habitac;oes de que necessitam , sua localizac;ao , custos viaveis , etc .,
o volume das respostas atingira os I 00% .
lnfelizmente . muitas pessoas tern a amarga
experiencia de levar anos a participar em
processos que nao conduziram a nada.

a

Pedro Lojj - Gostava de abordar
questao da intervenc;ao profissiona l em
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processos participativos, em termos de
contrato. Is to e, o profissional de interven<;ao social faz como que urn "contrato,,
corn o grupo ou comunidade corn quem
contacta, aproximadamente nos seguintes
termos: o grupo ou comunidade compromete-se a assumir uma conduta em troca de certas presta<;oes e tendo em vista
a obten<;ao de resultados pre-fixados por
consenso entre as duas partes. Esta
perspectiva parece-me importante para
uma correcta liga<;fiO do Servi<;o Social e
do seu cliente. Assim, poder-se-a ultrapassar a dificuldade de participa<;iio , mesmo
quando os Servi<;os ou Administra<;oes por
conta dos quais o tecnico trabalha pouco
possam dar, em termos de beneficios. Na
rela<;iio tecnico-cliente ha que esclarecer e
determinar partida quais siio as possibilidades de cada urn e combinar de comum
acordo os objectivos e as estrategias possiveis. Assim, torna-se possivel e desejavel
a participa<;iio mesmo nas situa<;oes de inexistencia do Estado-Providencia, como de
facto actualmente acontece . E facil a participa<;iio quando ha muitas coisas ou beneficios a distribuir, mas julgo poder afirmar
que a participa<;iio ainda e mais necessaria
nas epocas de crise. A tomada de consciencia da dificuldade ou impossibilidade de
resolu<;iio dos problemas e tambem
fundamental.

a

Teresa Sa - Teoricamente estou de
acordo corn essa posi<;iio . Na . pratica niio.
E dificil encarar a participa<;iio como mera
troca de ideias para a resolu<;iio dos
problemas.

Rosario Baptista- Porem, em alguns
casos, mesmo essa possibilidade e recusada. E e pena pois as popula<;oes tern
consciencia do que necessitam e estiio .
dispostas a trabalhar para consegui-lo. E
grave tambem para pessoas que niio veem
satisfeitas necessidades ao nivel mais imediato e elementar, tendo por exemplo problemas graves de alimenta<;iio, saude ou
habita<;iio. Parece que e uma exigencia demasiado pesada, para esses, pedir-lhes que
tenham a maior consciencia das dificuldades, quando vivem em tiio pred.rias
condi<;oes. ·
Pedro Loff- Numa comunidade, importa identificar os grupos que tern as
mesmas problematicas pois siio os que participam e se mobilizam para a resolw;iio dos
problemas que os afligem e niio vale a
pena tentar solidariedades para alem do
que e normal. Penso que esta e uma questao metodol6gica importante. Niio existem
verdadeiramente comunidades. 0 que existe e urn somat6rio de pessoas que vivem
num espa<;o geografico determinado e que
tern urn difuso leque de interesses e necessidades, alguns deles em comum. A identifica<;iio minuciosa . desses grupos e seus
interesses mobilizadores e essencial para a
interven<;iio.
A recusa do dialogo por parte dos
servi<;os produz rupturas graves. As carencias niio siio reduzidas e as popula~oes
procuram resolver os problemas como podem e sabem, quase sempre corn grandes
custos sociais, provocando como se disse
condi<;oes de vida infra-humanas, grandes
bloqueios sociais e descren<;a no sistema.

