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<<Falta de educac;iio civica>> e como frequentemente os tecnicos apelidam o comportamento desadequado das populac;6es que se dirigem aos servic;os onde as espera uma
burocracia contra a qual se esgrimem primaria e desajeitadamente. Niio somos contra, a que
as estruturas de servic;os societais eduquem os seus utentes potenciais no sentido de urn mais
eficaz aproveitamento dos servic;os. Mas niio esquecemos que nos dias de hoje, os paises da
p6s-industrializac;iio e da urbanizac;iio massiva tentam recuperar as noc;6es de comunidade e
solidariedade tradicionais e incluir nos cidadiios urn desejo de auto-suficiencia e responsabilizac;iio colectivas.
Entre nos importara sobretudo criar condic;oes para a expressiio organizada e integrada
desses principios ainda vivos das sociedades tradicionais, em vez de os rejeitarmos como
contraproducentes na medida em que contrariam, a primeira vista, o progresso tecnico e
especializado .
Apresenta~ao

do projecto

0 Servic;o de Saude Mental Comunitario do CSMOP compreence diferentes unidades
de intervenc;iio - hospital de dia, consulta externa, terapeutica ambulat6ria e investigac;iio .
A unidade de prevenc;iio surge corn o presente projecto no intuito de proporcionar uma
estrutura potencial de enquadramento a uma equipa trabalhando na comunidade.
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Interven~ii.o

Social em comunidades urbanas

Proposto e aceite em principios de Setembro de 1984, este projecto de uma interven<;ao
preventiva no dominio da saude mental, esta ainda na fase de esbo<;o.

Introdu~ao

Este projecto, a realizar-se, constituira a primeira experiencia no ambito do CSMOP,
de preven<;ao comunitaria da doen<;a mental. Nao dispomos por isso, a partida, de modelos
de referencia na institui<;iio que possibilitem uma programa<;ao e planifica<;ao segundo
model os pre-existentes.
Pela mesma razao, nao nos podemos apoiar em experi.§ncias comunitarias de preven<;ii.o
em saude mental a nivel nacional- se existem ou existiram, delas nao temos conhecimento.
A op<;ao por uma metodologia comunitaria para este projecto nao e contudo apenas
fruto de reflexao teorica. Experiencias diversas corn que pudemos contactar no decurso de
uma pratica de onze anos como Assistente Social deixaram-nos a convic<;ao de que ha na
sociedde portuguesa boas condi<;oes para uma actua<;ii.o de metodologia comunitaria.
Corn efeito, o passado rural das nossas popula<;oes urbanas e muito proximo no tempo,
pois que a urbaniza<;iio e, entre nos, urn fenomeno recente, e no espa<;o, uma vez que as
origens rurais se mantem vivas na pessoa dos familiares directos ainda ruralizados. Esta
recente urbaniza<;iio esta na base de uma cultura popular ainda muito marcada pelos valores
da solidariedade familiar, contr6le comunitario e sentimento de responsabilidade colectiva
na adversidade. Sao valores das sociedades tradicionais que na cidade se vao perdendo para
dar lugar a individualiza<;ii.o, isolamento nuclear e competitividade.
Desinstitucionaliza~"iw e o principio base de urn programa de saude mental cujo
objectivo e a autoresponsabiliza<;ao da comunidade. Nao se trata de descentralizar a
institui<;iio ou de !he criar ramifica<;oes satelites. Esta em causa uma redistribui<;ao dos
papeis, uma passagem de poderes onde o papel dos especialistas se subordina a vida da
comunidade.
Liga~·cio organica entre os flicnicos e a populaqiio a todos os niveis do trabalho:
identifica<;iio diagnostica das tematicas geradoras; interven<;ao na organiza<;ao das respostas
necessarias; e avalia<;iio da ac<;ao desenvolvida.
A rela<;iio tecnicos-popula<;iio corn objectivo comunitario, supoe que a inser<;iio local
dos especialistas se submeta a urn autocontrole sistematico, destinado a contrariar a
tendencia ao estimular de rela<;oes de dependencia das popula<;oes face aos tecnicos.
Constituem-se principios chave desse auto-controle: a devoluqiio sistematica do material
organizado pela rejlexclo atraves de formas diferenciadas de comunica<;ao consoante os
grupos a que se dirige a informa<;iio
popula<;iio em geral, grupos de lideran<;a local,
equipe tecnica; a popularizac;iio cientifica e tecnica das no<;oes e das tecnicas acessiveis por
forma a possibilitar a participa<;iio activa de grupos da popula<;iio na (auto-investiga<;iio).
Investigaqiio participante - a investiga<;ao produzida no confronto directo corn a
popula<;:ao e permanentemcnte estimulada pela evidencia das contradi<;oes entre a realidade
tal como se apresenta ao investigador exterior e a percep<;ao que deJa tern cm cada momento·
os individuos que a vivem. Nesse confronto c na pro.cura da sua objectiva<;ao os sujeitos-objecto da investiga<;:ao sao constituidos em parte activa do acto de investigar - processo
de consciencializa<;:ao fundamental a essencia de urn programa comunitario.

Objectivos
0 objectivo geral do programa e a prcven<;ao da doen<;a mental, prcven<;?o tomada no
seu sentido mais Iato de melhoria da qualidade de vida dos habitantes da comunidade.
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0 objectivo primeiro e assim a identificar;iio e estudo das necessidades sentidas - por
forma manifesta ou latente - pela colectividade.
Situar-se-ao a este nivel as questoes estruturais ligadas corn os servi<;os administrativos:
problemas da habita<;iio (degrada<;iio, escassez), problemas do mundo do trabalho (desemprego, subemprego, trabalho nao declarado), problemas dos transportes, do ensino, da
saude, e outros.
Concomitantemente, ao nivel dos grupos da comunidade - desde o pequeno grupo
familiar ate aos grupos definidos por categorias etarias e passando, por exemplo, pelos
grupos de vizinhos habitando o mesmo predio- o objective e a procura de um conhecimento compreensivo dos grupos existentes, nomeadamente os aspect os que respeitam a articula<;iio do grupo corn a comunidade.
E a este nivel de ac<;iio que se irao encontrar questoes como o isolamento ou a
coopera<;iio entre os nucleos familiares; a solidariedade ou a rejei<;iio entre vizinhos; o
dialogo ou a incomunicabilidade entre jovens e adultos.
Num segundo momento, o objective sera o de desenvolver as capacidades organizativas da comunidade por forma a viabilizar respostas aos problemas sociais que a afectam.
0 conhecimento obtido sobre a comunidade numa rela<;iio directa corn o seu quotidiano
devera ter criado as condi<;oes para o desenvolvimento de urn processo de consciencializa<;iio dinamizador de uma vontade de mudan<;a. Neste contexto poderao surgir como
objectiv6s parcelares: a organiza<;iio de grupos de discussiio, o desenvolvimento da «autoinvestiga<;iio » ou investiga<;iio sobre a comunidade desenvolvida pelos proprios habitantes ,
o aparecimento de formas de expressao artistica trabalhadas localmente.
Estas ou outras formas de ac<;iio local contribuirao para acentuar o sentimento de
pertenr;a a um colectivo pela identifica<;iio que permitem corn iniciativas de tipo construtivo
e actuante sobre aspectos da realidade exterior comummente vividos como fatalidades.
Num terceiro momento sera possivel visar como objective a concretizar;iw de respostas
as necessidades e problemas colectivos . Este objectivo nao sera atingido pela comunidade
isoladamente, mas devera contar corn uma cadeia de articula<;oes organicas entre os grupos
da colectividade e os organismos ou outras institui<;oes regionais .
Pretende-se assim ir alem da procura de solu<;oes aos problemas vividos pela popula<;iio. 0 objectivo final que se espera alcan<;ar e a implementar;iio de unidades locais capazes
de responder as necessidades basicas da comunidade e de estabelecer uma adequada
integra<;iio entre essas respostas locais e os pianos de ambito regional ou nacional.
Do ponto de vista mais especifico da preven<;iio em saude mental , estes objectivos
gerais atras definidos, particularizam-se aos dois niveis de :
- despiste precoce das situa<;oes de risco;
- e adequa<;iio das respostas institucionais a realidade concreta da vida da popula<;iio.
A ac<;iio assim definida vai orientar-se para os grupos de popula<;iio em situa<;oes
sociais ou familiares potencialmente desencadeadoras de crise psicologica: as mulheres em
perie>do de p6s-parto , os jovens e os idosos; as crian<;as em idade pre-escolar dada a
inexistencia de servi<;os de apoio a primeira infancia; e de urn modo geral, os desempregados , dada a crise econ6mica que actualmente atinge a sociedade portuguesa.
0 segundo nivel definido , da adequa<;iio dos servi<;os as necessidades, leva-nos a
encarar como prioritaria a analise da utiliza<;iio real dos servi<;os de saude e assistencia, pela
popula<;iio. Grupos de debate e sessoes de informa<;iio sobre temas especificos de saude ,
visarao determinar as principais necessidades locais neste dominio, do que deverao resultar
propostas concretas de realiza<;iio ou servi<;os locais, nomeadamente em colabora<;iio corn a
estrutura de servi<;os de Saude Mental.
De urn modo global, aos dois niveis previstos da ac<;iio preventiva, o objective e a
valoriza<;iio do projecto de vida, individual e colectivo, atraves do incremento das solidariedades locais.
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A perspectiva que anima o objectivo e uma visiio eco16gica de saude mental onde,
quest6es como o desemprego ou a rejeic;iio do meio habitacional (o bairro), siio encarados
como factores integrante.s do sistema adaptativo humano.

Metodologia
Numa perspectiva comunitaria o << CaSO» social e encarado como tema gerador de
motivac;iio para urn processo dinamico de grupo.
Niio isolar os problemas da comunidade significa aqui mais, do que analisar os
problemas a luz da situac;iio colectiva vivida pelo grupo onde 0 problema e identificado.
Para alem do enquadramento socio-cultural de cada situac;iio concreta corn que lida
o programa comunitario, importa sobretudo que o caso seja devolvido a comunidade.
0 tecnico de trabalho comunitario niio se apodera das situac;oes para as estudar e resolver;
o papel dos tecnicos comunitarios consiste na organizac;iio racional dos elementos observados, remetendo para a colectividade de maneira adequada, a sua anatise sabre os problemas
por ela colocados.
0 trabalho em grupo e metodologicamente privilegiado pelas suas potencialidades
dinamizadoras do colectivo e estimuladoras da reflexiio - condic;oes base a existl~ncia da
mudanc;a social.
Nesta perspectiva, o tecnico no trabalho corn grupos, tern urn papel de facilitador do
processo grupal. Esta em causa o desenvolvimento das aptidoes para a auto-organizac;iio
e auto-investigac;iio - acc;6es essas dirigidas as condic;oes de vida do colectivo em que
o grupo se situa.
Assim , globalmente definidos como metodos qualitativos da sociologia, podemos
esquematicamente separar os metodos deste projecto consoante os niveis do programa:
- a observac;iio e a entrevista individual ou de grupo contribuiriio sobretudo para o
nivel da investigac;iio sobre a comunidade;
- os metodos da dinamizac;iio de grupo e as tecnicas de comunicac;iio e/ou de
expressiio colectiva, constituiriio o principal supurte da intervenc;iio .
A acc;iio orienta-se pela procura de urn planeamento social integrado ou seja, a
coordenac;iio entre os pianos. e acc;oes que nos diwrsos sectores - meio fisico e social-econ6mico - existem em curso ou em previsiio, relatives a zona.
Esta procura da compatibilizac;iio dos diversos programas sera procurada a dois niveis:
discussiio, entre os diferentes tecnicos, dos diversos programas institucionais; colaborac;iio
nas acc;6es concretas de cada organismo ou servic;o local.

A comunidade
Na escolha da comunidade o unico critP.rio a priori estabelecido , foi o da sua inclusiio
na area urbana do Porta servida pelo Servic;o de Saude Comunitario do CSMOP.
Inerente a definic;iio do projecto e o criterio de selecc;iio de uma area de habita<;iio
popular carenciada. Deste panto de vista podem considerar-se, globalmente, dois tipos de
zonas urbanas no Porta: as zonas de << habitac;iio degradada>> que correspondem a zonas
urbanas antigas onde a sobreocupac;iio do espac;o habitacional e agravada pelo estado
degradado das construc;6es ; e os bairros da habitac;iio econ6mica de construc;iio relativamente
recente , situados na .periferia da cidade , de construc;iio em altura e ocupados por populac;oes
desalojadas do centra urbana ou recem-chegadas a cidade.
A nossa opc;iio foi por uma zona do segundo tipo apresentado - urn bairro de
habita<;iio econ6mica . De facto , intervir nu ma zona hist6rica da cidade. imnlicaria otJP. il
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partida o projecto pudesse contar pelo menos corn uma equipe de tecnicos urbanistas pois
que qualquer projecto de interven<;ao numa ,,zona historica>> passa por uma defini<;ao da
protec<;ao da zona, de uma politica habitacional e de pianos de reabilita<;ao das constru<;oes
existentes, questoes estas que , na maioria dos casos nao estao contempladas no Piano
Director da Cidade, antes se vem confrontadas a projectos de destrui<;ao do antigo para
«renova<;aO>> da cidade.
A escolha da zona do Visa foi-se delineando progressivamente a medida que avan<;ou
a discussao do projecto corn tecnicos de Servi<;o Social funcionarios da Ciimara Municipal
do Porto, no Centro Regional de Seguran<;a e na Junta de Freguesia de Ramalde , hem como ,
corn alguns dos grupos culturais da freguesia de Ramalde.
A zona do Viso e constituida quase exclusivamente por bairros de habita<;ao social que
ali foram sendo construidos a partir dos anos sessenta e cujas ultimas ocupa<;oes datam dos
finais dos anos setenta. Este tipo de ocupa<;ao prolongada pelo decorrer dos anos, esta na
base de fenomenos de hostilidade entre vizinhos, podendo reconhecer-se grupos (informais)
constituidos pelos originais moradores da zona, pelos primeiros ocupantes das
habita<;OeS economicas (0 «bairro veJhO>>), peJos ocupantes da segunda fase (0 «bairro
vermelho•• ), e pelos recem-chegados (os da «Torre>> ).
0 Viso e assim uma zona particularmente agitada no conjunto dos bairros de habita<;ao
econ6mica da cidade, sem no entanto ser uma zona limite do ponto de vista da decadencia
ou tendencia colectiva a marginalidade (como alguns outros bairros econ6micos conhecidos
por serem os «bairros de castigo>> para onde foram deslocados os habitantes afastados de
outros bairros, porque provocadores de conflito).

Etapas do projecto a curto e medio prazo
1. a etapa - Outubro a Dezembro de 1984
1nvestiga9iio diagn6stico preliminar e observw;;iio directa da populaqiio
Problemas principais detectados:
a) Rivalidades entre a popula<;ao nomeadamente a que divide «OS antigos•• e «OS que

vieram depois '', be m como a que opoe os ciganos ao res to da popula<;ao. Varias vezes, sao
os <<retornadoS>> tambem acusados de causar mas rela<;oes de vizinhan<;a.
b) Conflitos latentes devido a utiliza<;ao de garagens para diferentes usos que vao
desde a cria<;ao de animais a instala<;ao de pequenas industrias ou a habita<;ao.
c) Mal-estar generalizado devido a degrada<;ao evidente do meio , not6ria no que
respeita ao problema do lixo , a inexistencia de espa<;os ajardinados ou de arvores, de
bancos, ou qualquer outro hem publico. As queixas de destrui<;ao dirigem-se aos <<Vandalos••
em geral, ou aos ciganos.
d) Elevado grau de insucesso escolar - na escolaridade basica - apontando para a
falta de estruturas de enquadramento da infiincia , deficiente alimenta<;ao das crian<;as e de
urn modo geral, fraca qualidade de vida da poula<;ao.
e) Problemas economico-familiares graves, sobretudo entre a popula<;ao mais recente
na zona. Desemprego, alcoolismo e prostitui<;ao sao cons ideradas, pelos servi<;os publicos,
~
as <<pragas» responsaveis pela situa<;ao.
f) Problema habitacional traduzido na sobreocupa<;ao das habita<;oes e agravado pela
deficiente ou ma qualidade da constru<;ao, hem como pela demora dos servi<;os responsaveis
em responder aos pedidos de repara<;ao.
g ) Inexistencia de servi<;os locais de utilidade publica: a popula<;ao , tern de se deslocar
consideravelmente para ter acesso a urn posto de saude, escola de ciclo preparatorio ou
secundario, centro social ou jardim de infiincia - o unico da zona nao tern servi<;o de
cantina.
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h) Existem na zona instalac;:oes desocupadas previstas inicialmente para centro social,
mas que estiio em franca degradac;:iio, completamente devassadas, sem portas ou janelas.
Estas instalac;:oes siio alvo, desde ha meses , de negociac;:oes- servic;:os privados de utilidade
publica.
i) Existe na zona uma propriedade privada constituida por habitac;:iio, casa de quinta e
terrenos de cultivo, abandonada ha quatro anos e em franca degradac;:iio.
j) lm unico grupo associativo local ocupa instalac;:oes pertencentes a Ciimara Municipal do Porto - sem garantias ·de o poder continuar a ocupar - e desempenha actividade de
merito no campo desportivo, mas tambem de convivio e cultural.
l) Urn centro de convivio de terceira idade funciona desde ha cerea de urn mes nas
mesmas instalac;:oes, apoiado pela Junta de Freguesia.
m) 0 piano director de cidade do Porto preve a ocupac;:iio do tinico terreno livre no
local, por blocos de habitaciio, alguns de treze pisos o que a realizar-se , agravara
consideravelmente os problemas desta zona, niio alheios a ja alta densidade populacional e a
falta de zonas verdes.

2. a etapa -

Dezembro 1984 a Junho 1985

lnvestigac;iio geral da colectividade
Observac;iio sistematica e participada
lntervenc;iio preliminar
Nesta fa se do projecto, a investigac;iio sistematica (em curso) produziu ja os seguintes
conhecimentos sabre a zona do Visa:

Localiza~;ao

historica

0 Visa, zona de habitac;iio econ6mica e social na jreguesia de Ramalde
A freguesia de Ramalde pertenceu outrora ao antigo concelho da Maia. Em 1839
aparece no concelho de Bouc;:as (actualmente no concelho de Matosinhos) e deste foi
desanexada para o Porto por decreto de 21 de Novembro de 1895 que estabeleceu ao Porto
os seus limites actuais.
Em 1933, desanexada a freguesia da Senhora da Hora, a freguesia de Ramal de ficou
limitada as povoac;:oes que possuia dentro da Iinha da cintura do Porto.
«Segundo o relat6rio da subcomissiio de inquerito as indtistrias, de 1881 , Ramalde era,
nessa altura o principal centro de fiac;:iio do antigo concelho de Bouc;:as. Cerea de 300
operarios trabalhavam nas suas oficinas de tecelagem de cotins e riscados , pois era em
Ramalde que se encontravam grande parte dos 200 teares existentes no concelho, (1).
A freguesia de Ramalde , situada na parte ocidenta:I do Porto e distante cerea de 5 km
do centro da cidade, e uma freguesia periferica cujos limites a norte confinam corn os
limites (a nordeste) do concelho do Porto .
A area da freguesia e atravessada por urn eixo rodoviario de ligac;:ao entre o norte e o
sui do pais (a A venida Marechal Carmona que Iiga a ponte da Arrapida ao porto de Leixoes
e ao aeroporto de Pedras Rubras) . A localizac;:iio desta via de acesso que se cruza corn a via
de cintura externa da cidade (estrada da Circunvalac;:iio - limite norte da freguesia)

{

1
)

«Estudo da Comunidade de Ramalde .. , relatorio de estagio de alunas da EEFMNS , 1984, p. 9
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constltUIU urn dos p6los de desenvolvimento desta area do Porto. A quase totalidade das
unidades industriais existentes na freguesia estiio concentradas junto a esse ponto de liga<;iio,
no extremo nordeste da freguesia.
A mancha industrial constituida por esta localiza<;iio ao longo de uma via de circula<;ao
nipida, estabelece a separa<;iio entre a parte norte da freguesia - onde a anterior fun<;iio
agricola
ainda not6ria e existente - e a parte sui - marcadamente residencial.
<<A titulo de sintese poderemos dizer que na area de Ramalde, a coexistencia de
terrenos agricolas e terrenos expectantes, e resultado das transforma<;oes ali introduzidas
corn o fim de modificar a fun<;iio que aquele espa<;o havia desempenhado (sobretudo
agricola) substituindo-a pelas fun<;oes industriais e de consumo (corn especial relevo para a
habita<;iio, nomeadamente a habita<;iio social)>> (2).
A partir de meados do seculo XIX a fregl!esia de Ramalde apresenta sempre uma taxa
de crescimento populacional positiva. Ramalde regista, entre 1900 e 1981 , uma varia<;iio
relativa de popula<;iio muito maior que o concelho do Porto no seu conjunto: 23% e 13,4%
respectivamente.
0 aumento populacional foi sobretudo significativo nos anos sessenta: entre 1960
e 1970 Ramalde teve uma varia<;iio relativa de populaciio de cerea de 48, I% . Fen6meno
semelhante se verificou corn as freguesias Iimitrofes de Ramalde (Aldoar, Lordelo do Ouro,
Cedofeita , Paranhos e Matosinhos).
Ao contnirio, as freguesias situadas no centra da cidade apresentaram, nesse periodo de
tempo, uma diminui<;iio sensivel do seu numero de habitantes. As freguesias do centra
urbano, que nas decadas anteriores tinham atingido o seu panto de satura<;iio, viram a sua
popula<;iio diminuida como resultado de uma politica municipal de cria<;iio de bairros de
habita<;iio social nas zonas mais perifericas da cidade.
Muito embora alguns bairros de casas econ6micas remontem aos anos trinta , e sobretudo a partir dos anos sessenta que se verifica urn incremento da habita<;iio social no Porto,
na sequencia do Piano de Melhoramentos da cidade do Porta, de 1956.
Entre 1935 e I 965 foram construidos no Porta 12 bairros de casas econ6micas nu m
total de 2378 habita<;oes (3).
Entre 1956 e I 964 foram construidos 13 bairros de habita<;iio social num total de 6072
habita<;oes; numa segunda fase, 1966-1975, foram construidos 11 bairros num total de 2858
habita<;oes (4 ).
De acordo corn os Servi<;os Municipais de Habita<;iio existem hoje no Porto 40 bairros
de habita<;iio social num total de 12 180 fogos. Ramalde e a segunda freguesia do Porto
(depois de Campanhii) em numero de bairros - 9 bairros num total de 2470 fogos.
Ramalde apareceu como urn espa<;o privilegiado para a implanta<;iio de habita<;iio social
ja que se encontravam grandes extensoes de terrenos agricolas .
A zona do Viso - que administrativamente pertence ao lugar de Requezenda - e uma
zona bem delimitada: a norte pela estrada da Circunvala<;iio, a oeste pela via ferrea, a sui
pela A venida Fontes Pereira de Melo e a leste pelos terrenos do Quartel de Infantaria 6.
E assim uma zona que se pode considerar isolada a leste, a norte e a oeste, no que respeita ·
a outras zonas residendais. E uma zona de habita<;iio econ6mica e social que compreende
3 fases de constru<;iio:
- Em 1967 foi ocupado o bairro da habita<;iio econ6mica constituido por 16 blocos de
3 an dares cada e 24 moradias, nu m total de 29 1 habita<;oes.

e

(2) Relatorio e estagio de alunos do ISSSP, !984, na Junta de Freguesia de Ramalde, p. !8

(') GROS, M.C. , «0 alojamento social sob o fascismo .. , p. !63
4
( )

Idem p. !99 e p. 20!
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Em 1978 foi ocupado o bairro de habita<;iio social constituido por 16 blocos num
total de 464 habitac:;oes.
-Em 1979 foi atribuido o predio de 17 andares, a «Torre>>, e uma ala continua de
habita<;oes duplex, num total de 81 habita<;oes (51 e 30 respectivamente).
Compreende ainda esta zona urn conjunto de 16 habita<;oes pre-fabricadas de madeira
que foram ocupadas em 1978 por familias desalojadas de Miragaia (zona marginal) por
ocasiiio das inunda<;oes .
Existem ainda ·constru<;oes anteriores a constru<;iio de habita<;iio econ6mica, que se
situam ao longo da Rua Direita do Viso, bem localizadas no terreno.

Infra-estruturas e equipamentos
Comunicar;oes

0 Viso e servido por uma carreira de autocarros que a liga ao centra da cidade.
Servido por uma linha de comboio, dista dos apeadeiros mais pr6ximos cerea de 1 km. Esta
linha ferrea liga o centra da cidade ao norte litoral do Pais.
No interior da zona ela e praticamente apenas atravessada pelos pr6prios moradores ; as
suas ruas e pracetas siio como que urn espa<;o semi-privado dos habitantes.
·
Num estudo realizado junto de 120 moradores desta zona (5 ) siio referidos como meios
de transporte habituais :
autocarro - 63% dos moradores entrevistados
comboio - 129t
a pe - 5%
carro proprio - 9%
outros - 119t
Servir;os

A data da inaugura<;iio do primeiro bairro - 1967 - niio havia na zona mais do que os
blocos habitacionais . <<0 bairro apresenta urn aspecto pouco cuidado ou limpo, corn grandes
espa<;os livres circundando os blocos, totalmente abandonados e esquecidos>> (6 ). <<Niio ha
zonas verdes, sendo de ini ~ iativa particular os jardins que rodeiam os blocoS >> (idem).
Podemos ainda !er que niio havia qualquer comercio para servir a popula<;iio , que as ruas
nao eram pavimentadas, que a zona niio era servida de transportes e que a linha ferrea
atravessava o bairro sem qualquer veda<;iio.
Uma capela de material pre-fabricado e uma escola funcionando em 4 <<electricos>>
irradiando de urn patio comum, eram os dois unicos servi<;os existentes em 1968 .
Uma comissao de moradores tinha sido formada, ao que parece, bastante activa na
procura de realiza<;oes locais. Foi-lhes cedida uma moradia para sede da comissiio que ai
organizou uma pequena biblioteca, urn bar e dinamizou os festejos anuais.
A comissao de moradores manteve-se ate 1978 , altura em que se extinguiu ap6s serios
conflitos corn o novo grupo de moradores recem-chegados ao Viso.
Nos dia de hoje existe ja comercio local, para o que foi destinado o res-do-chiio da ala
continua concluida em 1979. A escola funciona nu m edificio modemo. Uma igreja local
esta em constru<;ao.
( 5)

"Estudo da Comunidade de Ramalde » op cit.

(") Relatorio de estagio do ISSSP. 1968 . oe M. Concei<;iio V. Teixeira p. I
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0 abandono dos espa<;os livres mantem-se total: exceptuando alguns pequenos quintais
de urn ou dois metros quadrados , ao longo dos blocos , nao ha no Viso alguma arvore ou
espa<;o verde cuidado. As ruas sao asfaltadas mas problemas de entupimento dos esgotos sao
frequentes por defeito de constru<;iio; e os cerea de 20 contentores de lixo , sendo
manifestamente insuficientes, contribuem para o aspecto degradado e sujo da zona .
Na falta de urn projecto de utiliza<;iio das caves dos blocos de habita<;ao, estas sao
aproveitadas pelos moradores segundo as suas necessidades: garagens, armazens, comercio
ou ate pequenas unidades industriais.
Urn edificio construido para centra soc ial da zona , ainda hoje nao foi inaugurado e esta
em franca degrada<;ao . Diversos projectos tern sido apro>sentados para a utiliza<;iio deste
edificio que o Fundo de Fomento de Habita<;iio encerrou ha anos «para melhoramentos>> na
sequencia dos desentendimentos entre as duas comissoes de moradores locais.
A Comissao de Jovens de Ramalde !uta ha dois anos para que o edific io lhes seja
atribuido corn o fim de ai organizar uma Casa da Juventude de Ramalde. Aparentemente
nao existem de momento outros projectos e esta proposta tern o apoio da Junta de Freguesia
e do Centra de Seguran<;a Social do Porta.
A zona nao e servida localmente por nenhum equipamento de apoio a primeira e
segunda infilncias ou de actividades de tempos livres. Proximo, apenas o Patronato de Santa
Maria de Ramalde, corn Jardim de Infiincia e ATL mas que nao serve refei<;oes.
Funciona desde Outubro, na sede do Grupo Desportivo do Viso, urn centra de
Conv ivio de Terceira Idade. 0 grupo Desportivo e a {mica associa<;ao da zona que se dedica
a actividades desportivas e tambem culturai s.
Nao funciona na zona nenhum posto de saude devendo a popula<;iio deslocar-se a urn
dos postos das redondezas.
Para efeitos de assistencia social a popula<;iio pode dirigir-se a Junta de Freguesia onde
uma vez por semana, uma assistente social faz o atendimento directo da popula<;ao.
No Viso situam-se as sedes do Grupo de Ex-Alco61icos de Ramalde e da Associa<;ao
Portuguesa de Hemofilicos.

Estrutura e movimento da

popula~ao

Para o calculo do numero de habitantes nao dispomos de dados numericos actualizados.
Urn relat6rio de 1968 (1) fala de <<Cerea de 2000 habitanteS>> para o conjunto das 291
habita<;oes da I . a fa se. A popula<;ao seria <<essencialmente juvenih (30% dos 0 aos 7 anos,
18 o/c em <<idade de escola primaria,, e 22% «jovens >>).
Segundo o ficheiro dos servi<;os Municipais da Habita<;iio havera no conjunto formado
pelos 16 blocos de 2.a fase e pela Torre e Ala Continua , 517 agregados familiares dos quais
467 sao agregados nucleares e 60 sao agregados alargados . 0 total de crian<;as (dos 0 aos 12
a nos) e, segundo a mesma fonte ( s), de I 0 13 .
A escola primaria da zona recebeu no ano lectivo de 1983/84 , 598 crian<;as . Este foi
0 numero maxima atingido desde a ex istencia da esco la (o numero de alunos costuma
situar- se entre os 450 e os 500).

Cl

Relatorio do ISSSP op. cit.

(B) Elementos fornecidos pela Assistente Social do Centro Regional de Seguran~a Soc ial para a zona do

Vi so.
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Niveis de vida
Nivel saniuirio

Dada a dificuldade na consulta dos dados devido a dispersao dos servi<;os de saude a
que a popula<;ao pode recorrer, optamos por uma I. a consulta ao ficheiro do CSMOP - ..
servi<;o psiquiatrico especializado que serve a zona, para adultos - e do CSMIJP - idem
para as crian<;as.

Servi<;o de Urgencia:
de Fevereiro a Dezembro de 1984 consultas e 23 segundas consultas

total de consultas: 46: foram 23 primeiras

distribui<;ao por sexos: 18 homens
28 mulheres
corn idades compreendidas entre:

18
26
36
46
56

e

25 anos
35 anos
45 anos
55 anos
mais

homens

mulheres

I

6
6
4
2
6

8
7
6
0

Teoricamente, no que respeita a Urgencia Psiquiatrica, o servi<;o consultado e o unico
a que a popula<;iio recorre., 13 o mesmo nao se passa no que respeita aos servi<;os de
dispensario de saude mental pois que a popula<;ao pode recorrer aos postos de saude locais .

Nivel educacional
As duas fontes consultadas (9) apontam para uma maioria da popula<;ao corn escolaridade basica - 80% e 79,4%, segundo essas duas fontes.
Em consultas por nos realizadas pudemos apurar:

Escola Primaria do Viso
Total de alunos em 1984/85 - 507
n. 0 de alunos que ultrapassaram a idade de 10 anos n. 0 de alunos repetentes no conjunto. das classes

135

Escolas do ciclo preparat6rio
E. Maria Lamas- em consulta exaustiva do ficheiro foram encontrados 187 alunos do
V iso, representando cerea de 15% da popula<;ao esco lar desta esco la. ( 187 /1200).
0 numero de alunos diminui do 1. 0 para o 2. 0 ano (102 alunos no 1. 0 ano e 56 alunos no 2. 0
ano . Os restantes, ou sao maiores de 14 anos ou frequentam uma turma sem separa<;ao entre
o I . 0 e o 2. 0 a nos).

( 9 ) Relat6rio do ISSSP op. cit.. referente
Ramalde » op. cit.

a popula<;iio

da I. a fase e relat6rio «Estudo da Com unidade de
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social

Aos tres principais tipos de habita<;oes correspondern, grosso modo, grupos distintos da
popula<;ao pelo menos no que respeita ao sentimento dos moradores face ao colectivo.
A. popula<_;ao mais antiga, residente na zona antes da constru<;iio dos bairros, e a rnais
idosa, tern urn passado rural e rejeita abertamente a popula<;iio rnais recente corn a qual «niio
se quer misturar>>. Corresponde a urn grupo minoritario em numero, vivendo em casas
antigas, corn recorda<_;oes comuns e la<;os de vizinhan<;a e solidariedade.
No bairro de casas econ6micas a popula<;iio residente nesta zona desde 1967 tern,
sobretudo, em comum, a oposi<;iio ao novo bairro, construido no final dos anos setenta.
E uma popula<_;ao constituida por pessoas vindas de varias zonas da cidade mas
relativamente seleccionadas atraves de criterios de << boa moralidade ,,. Tem uma memoria de
problemas comuns enfrentados nos primeiros anos de ocupa<_;iio do bairro , de conflitos mas
tambem de progressiva acalmia nas rela<;oes entre vizinhos.
As habita<_;oes siio de propriedade resoluvel o que contribuiu para uma liga<;iio ao meio
e adapta<_;ao progressiva ao tipo de vida no bairro.
A 2. a e 3. a fases de constru<_;iio corresponde uma popula<;iio variada que entre si se
degladia corn os epitetos de << retornados,,, << ciganos ,,, ou os <<vindos da rua Escura>>. E a
este grupo da poptila<;iio que os outros dois grupos atribuem as causas dos conflitos entre
vizinhos, actos de vandalismo e desordens variadas.
Nos grupos formais existentes, ou ja extintos - caso das comissoes de moradores I!Sta divisao da popula<_;ao
not6ria , dificultando as ac<_;oes que se propoem.
A investiga<_;ao sobre a comunidade prosseguira de forma sistematica tendo por
objectivo urn conhecimento exaustivo dos indicadores sociais do tipo de comunidade .
A observa<_;ao sistematica e participada dirige-se aos aspectos diniimicos da organiza<;iio
sotial da popula<_;ao (nivel de inforrna<;ii.o geral, de participa<;i'w social, de percep<;iio da
mudan<_;a social e de atitudes face
mudan<_;a). 0 metodo sera a observa<_;ii.o directa e a
e ntrev ista de condu<_;ii.o nii.o-directiva mas orientada por uma grelha de oBserva<;iio de
comportamentos culturais .
No intuito de perrnitir o aprofundamento dos diversos aspectos contidos na gre lha sem
que por isso as entrevistas se tornem demasiado longas, adoptaremos como estrategia a
<< sub-divisao» da grelha por grupos de popula<;ii.o. Quer isto dizer que cada entrevistador
teni um grupo de popula<_;ao especifica a entrevistar e privilegiara urn tema especifico.
Assim, por exemplo:
Grupo de Terceira Idade- a partir de urn convite aos idosos que frequentam o centra
de convivio, para colaborarem connosco no levantamento da situa<;iio da terceira idade na
zona.

e

a

A propor<_;ao de raparigas e maior nas primeiras idades e tende a igualizar-se nas idades
mais avan<;adas 12 e 13 anos.

E. da Senhora da Hora - em consu lta exaustiva do ficheiro, foram encontrados 25
alunos do Viso- 6 no 1. 0 ano e 19 no 2. 0 2ano . Representam cerea de 29t da popula<;iio da
esco la (25/1140) . Podera haver mais alguns alunos que tenham recorrido a indica<_;ii.o de
moradas falsas para poderem frequentar est a escola.
Escolas Secundarias
Num primeiro estudo, por amostragem dos <<dossiers » das Escolas Clara de Rezende,
Rodrigues de Freitas e Garcia da Orta , calculamos em cerea de 136 o numero de alunos do
Viso que frequentam o ensino sec undario.
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A investiga~ao procurani ir ah!m do conhecimento da situa<;ao dos idosos da zona, para
abranger a hist6ria dessas pessoas no que respeita a sua mobilidade geognifica e social. Ou
seja, pretende-se conseguir o empenhamento das pessoas idosas na pesquisa da hist6ria do
Viso e das suas diferentes popula<;oes. Para ah~m dos resultados da pesquisa, procuramos o
investimento Valido de urn grupo da popula<;iio sobre quem a marginaliza<;iio social pes~
fortemente .
Corn cada urn dos grupos sera utilizada uma metodologia de trabalho do tipo da
referida para este grupo.
Os outros grupos delineados e os respectivos temas:
grupo - maes de crian~as recem-nascidas ( 0 aos 3 meses)
lema - a vida familiar
objeclivo - analise compreensiva das rela<;oes familiares nomeadamente no que respeita a
violencia (directa ou instrumental) presente nessas rela<;oes.
- consciencializa~ao sobre os mecanismos de transmissao dessa violencia de gera<;iio
em gera~ao.
- desenvolvimento da consciencia critica face a si proprio no recurso a violencia no
sistema familiar e social.
grupo - maes de crian<;as em idade pre-escolar
lema - a situa~ao da mulher na sociedade
Objectivo - desenvolver a informa<;iio sobre os direitos da mulher na sociedade e na
familia.
- tomada de consciencia dos · efeitos de uma educa<;iio repressiva e dirigida a
submissao.
- motiva<;iio para uma nova atitude educativa face aos dois sexos na infiincia.
grupo - idem
lema - a estrutura dos servi<;os de saude
objeclivo - conhecimento sobre a utiliza<;iio real dos servi<;os de saude e razoes da sua
eventual nao utiliza~ao ou da disparidade entre o real e o previsto.
- pesquisa da fun~ao subjectiva e social da doen<;a , nomeadamente da doen<;a mental.
- procura das rela~oes entre a doen~a e as condi<;oes de vida no quotidiano .
· grupo - adolescentes em idade de p6s-escolaridade basica
lema - a ocupa<;iio de tempo dos jovens e os projectos para a vida adulta
objeclivo - averiguar sobre o grau e a percep<;iio, pelos jovens, da marginaliza<;ao mutua
frequente entre jovens e adultos.
- analise das condi<;oes reais de vida dos jovens e da sua motiva<;ao e capacidade para
a procura de saidas alternativas as que lhes aparecem na sequencia normal da vida neste
bairro.
Este metodo de investiga<;iio devera permitir a passage m «natural, a grupos de
discussao informais e mesmo formais.
A interven<;ao preliminar prevista para esta etapa de trabalho mais nao sera portanto do
que o resultado previsivel deste trabalho de pesquisa participante e que se traduzira em:
apoio a forma<;iio de grupos da p6pula<;ii9
facilita<;iio de circuitos popula<;iio-institui<;oes
organiza<;ao de actividades formativas
dinamiza~ao e coordena<;ao inter-servi<;os

3. a etapa - Julho a Outubro 1985
Diagn6stico geral
Novas hip6teses de intervenr;iio
Projecto de novas fases
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Necessidades previsiveis
Recursos humanos
Este projecto conta no rnornento apenas corn uma recnica de Servi<;o Social exercendo
fun<;oes no CSMOP, e com ela colaboram, voluntariamente uma psic61oga estagiaria, sete
estudantes do curso de Servi<;o Social do ISSSP, um medico interno de psiquiatria no
CSMOP (a partir de Abril 1985).
No seu desenvolvimento, o projecto contara fundamentalmente com m, recursos da
popula<;iio, dos servi<;os locais e organismos regionais ou nacionais responsaveis pelo apoio
ao desenvolvimento social a varios niveis (econ6mico. educativo, cultural, habitacional.
entre outros).
Como colaboradores eventuais, seria necessaria que o projecto pudesse contar com a
participa<;iio de diferentes actores sociais, o que dependen:i dos meios materiais que ao
projecto forem atribuidos. Tecnicos de teatro, de cinema, de jornalismo. de jardinagem, de
animac:ao, serao necessariamente procurados.
Alem disso, e necessaria prever que os estagiarios que neste momento integram a
equipe, nao continuarao livres, em principio, para alem de Junho de 1985.
No que respeita aos permanentes da equipe, devera esta poder abarcar mais dois ou tres
tecnicos a tempo completo quer eles sejam contratados especialmente para o efeito (e entao
deveriam ter a forma<;iio de tecnicos de Servi<;o Social), quer sejam destacados de outros
organismos (caso em que a exigencia de forma<;iio especializada nao devera sobrepor-se a
vontade de participar no projecto).

Recursos materiais
0 projecto deveria poder contar pelo menos com o seguinte material (alem dos meios
possibilitados pelo Servi<;o de Saude Mental Comunitario do CSMOP - nomeadamente
instala<;oes e material de escrit6rio):
- meios de documenta<;iio fotografica e sonora
- pelicula fotografica e de video
- gravador transportavel e fita de grava<;ao
- material artesanal de composi<;ao e impressao
- suporte ambulante de exposi<;oes
- verba para aquisi<;ao de materiais diversos de anima<;iio.
Esta listagem e o minimo considerado indispensavel. Nela nao foi incluido tudo o que
se pensa poder utilizar por emprestimo de servi<;os ao nosso alcance (material de grava<;iio
video, maquinas fotograficas, por exemplo), ou da popula<;iio (utensilios de jardinagem,
maquinas de costura, por exemplo), bem como julgamos poder contar corn instala<;oes na
zona. cedidas pela Camara Municipal ou pela Junta de Freguesia, ou directamente pelos
grupos da zona.
A colabora<;ao inter-institucional ou inter-pessoal, a recupera<;ao de material ja usado, e
a imagina<;iio criativa. serao as regras directas da interven<;iio de acordo com os seus
objectivos.
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