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Resumo: 0 Servi<;:o Social tern vindo a assumir urn papel preponderante
em multiplos dominios de interven<;:ao que sao abrangidos pela ac<;:ao das
autarquias !ocais, entre os quais a habita<;:ao social. Procurando responder ao
desafio de partilhar experiencias que possam de algum modo contribuir para
firmar a identidade do Servi<;:o Sociat propomo-nos em primeiro lugar relatar a
experiencia recente de interven<;:ao num processo de realojamento, levado a
cabo pela Cimara Municipal de Loures, no Empreendimento da Quinta das
M6s, em Camarate. Privilegiando uma perspectiva empirica desta opera<;:ao, e
reconhecendo desde logo a importancia de equipas multidisciplinares, abordar-se-ao os diferentes niveis a que obedeceu a pratica profissionat numa equipa
constituida por uma elevada percentagem de assistentes sociais, sem descurar
uma reflexao acerca dos possiveis caminhos que reformulem e fundamentem
esta mesma pratica. Considerando que Servi<;:o Social e tambem investiga<;:ao,
por forma a que a realidade e a pratica se relacionem cada vez mais, propomo-nos igualmente dar enfoque ao processo de realojamento numa perspectiva de
territ6rio, assumido como o "chao da cidadania", que espelha a comunidade,
cultura e rela<;:6es sociais que envolvem as pessoas e as suas hist6rias de vida,
abordando desta forma a tematica alvo da tese de mestl·ado em curso, cujo
titulo provis6rio e "Dialogo entre o territ6rio e os modos de vida das familias
realojadas no Concelho de Loures". Tentar-se-a assim defender a convic<;:ao de
que as politicas sociais s6 poderao ser eficazes se adoptada uma interven<;:ao
direccionada para o contacto de proximidade corn as pessoas, que viabilize a
capta<;:ao de emo<;:6es, motiva<;:6es e interpreta<;:6es das suas pr6prias experiencias, extraindo da massa uniforme que constitui a materia prima das politicas
sociais, a singularidade dos sujeitos.
Palavras-chave: Habita<;:ao Social; territ6rio; pratica profissional; identidade do Servi<;:o Social.

Introdu~ao

"As pessoas nao sao coisas que se ponham em gavetas". Esta e uma afirma<;:ao de Isabel Guerra, que desde o inicio se constituiu como urn prindpio
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basico orientador da minha pratica profissional, na area da habita<;:ao social em
contexto autarquico.
Actualmente, pode considerar-se que a habita<;:ao e urn direito fundamental, que influencia o acesso a outros direitos fundamentais e o facto de os
indivfduos terem ou nao uma vida digna, constituindo-se essencial para requerer documentos de identifica<;:ao, para procurar urn emprego e para o fluir de
uma vida familiar dita normal.
Sao multiplos os diplomas nacionais e internacionais que reflectem e reconhecem o direito a uma habita<;:ao. Destacamos a titulo de exemplo a Declara<;:ao Universal dos Direitos Humanos, a Constitui<;:ao da Republica Portuguesa,
no seu artigo 65.Q, a Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia e a
Carta Social Europeia.
Nao obstante, o acesso a uma habita<;:ao condigna, deve compreender nao
so urn domfnio ffsico, isto e, urn espa<;:o adequado as necessidades das famflias,
mas tambem urn domfnio social, que permita a privacidade eo desenvolvimento
das rela<;:oes sociais, e ainda urn dominio legal, que proporcione a posse exclusiva e legal da habita<;:ao, atraves de uma ocupa<;:ao segura.
0 respeito por estes tres domfnios esteve presente na recente opera<;:ao de
realojamento que a Camara Municipal de Lom·es concretizou no Empreendimento da Quinta das Mos, em Camarate, experiencia que nos propomos partilhar, de forma sucinta, no que concerne objectivamente aos diferentes niveis de
interven<;:ao dos trabalhadores sociais envolvidos e que nos conduzirao a breves
reflexoes quanto a experiencias que o Servi<;:o Social tern empreendido e possiveis caminhos a desbravar pelo mesmo.

Urna experiencia da pratica: urn processo de realojarnento
0 Empreendimento da Quinta das Mos e constitufdo por 210 fogos, corn
tipologias diversificadas (de TO a T5), por forma a responderem as necessidades dos agregados domesticos que se encontravam a residir em nucleos degradados de barracas. Corn esta medida, que se insere nas linhas estrah:~gicas da
polftica de habita<;:ao do munidpio de Loures, foram realojadas famflias
recenseadas no Programa Especial de Realojamento em 1993, provenientes de
mt!ltiplas freguesias do concelho, nomeadamente Camarate, Unhos, Frielas e
Prior Velho, tendo-se cumprido tambem o objectivo de erradicar urn dos nucleos
de barracas que se situava na Quinta das Mos, em Fetais.
A equipa da area social acompanhou todo o processo de realojamento, que
teve infcio no primeiro trimestre de 2007, corn a selec<;:ao dos futuros residentes
do ernpreendimento. Na altura do arranque da vertente social do realojamento,
as novas habita<;:6es encontravam-se ja numa fase de constru<;:ao avan<;:ada, sem
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que tivesse sido passive! a inclusao do olhar dos trabalhadores sociais no que
diz respeito ao planeamento arquitect6nico, facto que nao pode ser interpretado como intencional e que ira por certo merecer novos rumos.
A fase de pre-realojamento envolveu igualmente um intenso trabalho social
junto das familias a realojar, que englobou diferentes formas de ao;:ao, designadamente atendimentos sociais, visitas domiciliarias, e um moroso tratamento
processual que visou a actualiza~ao dos agregados familiares, cuja constitui~ao,
como se compreende, foi alvo de transforma~oes desde 1993 a esta parte.
Foi igualmente da responsabilidade da area social a concep~ao e execu~ao
de diversos f6runs comunitarios, que utilizando metodos participativos, pretenderam fornecer bases facilitadoras a todo o processo de transi~ao, partindo
tambem das ideias e opinioes que a propria popula~ao transmitiu e partilhou.
Foram abordadas tematicas tao diversas como a importancia das rela~oes de
vizinhan~a, economia domestica, apropria<;:ao do novo espa~o, gestao dos espa~os comuns, esclarecimentos quanto ao calculo e aplica~ao das rendas sociais,
questoes ambientais, utiliza~ao dos recursos naturais e seguran~a.
E muito dificil descrever a carga emocional inerente ao momento de entrega
das chaves as familias e dos dias que se seguiram, que foram acompanhados
por uma equipa permanente no terreno. A primeira visita as habita~oes; a azafama das mudan~as; a frase proferida por tantos: "eu nao quero levar nada
velho para a casa nova"; a expectativa quanta aos novas vizinhos, em grande
parte devido as diferentes origens culturais; as dificuldades inerentes aos mais
idosos que sentem de uma forma mais profunda o "peso" da mudan<;:a; a esperan~a numa vida melhor ...
E quanta ao futuro?
Um primeiro apontamento, em sequencia do que acima ja foi dito, prende-se com a falta de dialogo entre as ciencias humanas, a arquitectura e a
engenharia, que deveria na nossa opiniao, ganhar um novo fO!ego. A prop6sito
deste assunto gostariamos de citar Jean-Michel Leger, soci6logo frances, que
defende que: "A evolu~ao das formas de habitar e objecto de um debate permanente: as transforma~oes demograficas e societais tem implica~oes na estrutura
e mobilidade do parque habitacional. Os modos de consumo e os gostos culturais cruzam-se comas variaveis da composi<;:ao do grupo domestico para fazer
emergir uma procura da diversidade arquitect6nica ... " (2001: 41).
No entanto, se consideramos que a interven~ao dos Assistentes Sociais e
preponderante neste panto, nao deveremos simplesmente aguardar que as
transforma<;:oes ocorram, cabendo-nos a responsabilidade de agir, de apresentar
propostas de trabalho concretas, baseadas na experiencia de terreno que e tao
rica, mas que raramente se encontra sistematizada.
0 processo de realojamento nao ira quedar-se por aqui, exigindo agora
um trabalho de fundo por parte de toda a equipa municipal, e de uma forma
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muito proxima pelos trabalhadores sociais que irao acompanhar os percursos
de vida das familias, cujo principal objectivo sera contribuir para que nao seja
atribuida ao empreendimento das M6s, a representa<;ao negativa caracteristica
dos bairros sociais.
De modo a evitar este tipo de representa<;6es, apresentamos de seguida
algumas ideias que nos podem ajudar a reflectir sobre este assunto. Urn dos
possiveis caminhos, e a consciencializa<;ao acerca dos riscos e potencialidades
do territ6rio em que aquela popula<;ao se movimenta.
Territ6rio este que nos e apresentado por Dirce Koga (2003:33), "como o
chao concreto das politicas, a raiz dos numeros e a realidade da vida colectiva".
A autora considera igualmente que o territ6rio e o palco para o exerdcio da
cidadania, onde se processam as diversas rela<;6es sociais, rela<;6es de vizinhan<;a
e tambem de poder. E da mesma forma no territ6rio que se revelarn as desigualdades sociais e que se manifestam as diferen<;as das condi<;6es de vida dos
cidadaos.
De acordo corn Milton Santos (citado por Koga, 2003:35), o territ6rio nao
constitui urn conceito, pois s6 pode ser considerado como tal a partir do momento em que e pensado no contexto do seu uso e considerando os individuos
que nele se movimentam. Isto significa que s6 e possivel construir uma no<;ao
de territ6rio se consideradas as rela<;6es existentes entre este e as pessoas que
nele vivem.
Na perspectiva de Koga (2003), o territ6rio assume diferentes "interfaces",
que demonstram a sua complexidade, e que devem ser representados nas
politicas publicas, uma vez que permitem uma visao global da questao social.
A "dimensao territorial" pode entao introduzir renova<;ao para a concep<;ao
de politicas sociais, na rnedida em que nao se restringe as necessidades dos
individuos, focando-se nas rela<;6es que os sujeitos estabelecem corn o seu
quotidiano. E importante as pessoas serem assumidas como sujeitos e nao
apenas como carenciadas, sendo que uma abordagem atraves da analise do
territ6rio vai permitir o desvendar "das manifesta<;6es de sofrirnentos, desejos, expectativas, etc." (Koga 2003:39), e a descoberta da dimensao subjectiva
da realidade.
E tambem corn base nesta dirnensao e na riqueza deste contacto de proximidade, que se poderao encontrar as ferramentas necessarias para que os profissionais possam ser cada vez mais, obreiros das politicas sociais.
Na expectativa de desvendar os contornos que assume o dialogo entre
territ6rio e os modos de vida das familias realojadas no concelho de Loures,
encontro-me actualmente a preparar a tese de mestrado em Servi<;o Social e
Politica Social, cujos resultados, se for bem sucedida, espero poder partilhar
corn todos v6s, num momento futuro de reflexao.
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Conclusoes e alguns apontamentos para uma intervenc;ao futura
Os profissionais que trabalham no terreno, e aqui nao estamos apenas a
referir-nos a area da habita<;ao social, sentem por certo 0 peso e a dureza do
trabalho diario, seja pela complexidade das hist6rias de vida corn que nos
defrontamos, seja pelas exigencias burocraticas que tao intensamente nos absorvem e tao pouco tempo nos deixam para reflectir. Justifica-se por isso, tal como
sugeriu Aldafza Sposati, na sua visita a Portugal em Man;:o deste ano 1, criar
"supervisoes de apoio e de restaurac;ao do desgaste dos recursos humanos",
que, entre outras medidas, suportem a base cientffica do Servi<;o Social.
Outro dos eixos que consideramos importante trabalhar, desta feita na
area da habita<;ao, e a expansao de habitos de avalia<;ao. Num pequeno estudo
academico desenvolvido em Abril de 2008, e tendo como referenda as dezoito
autarquias da Area Metropolitana de Lisboa, pudemos concluir que nao existe
uma cultura de avalia<;ao sistematica das politicas ou dos programas de habita<;ao. Sao desenvolvidas sim, avalia<;oes peri6dicas (trimestrais, semestrais ou
anuais), das medidas ou programas em sequencia dos pianos de actividades
municipais. As avalia<;oes existentes acabam desta forma por ser fragmentadas
e nao permitem uma visao global dos seus efeitos, que possam conduzir a uma
reformula<;ao e adapta<;ao das linhas orientadoras. Ora, esta realidade faz-nos
concluir que e necessaria mais do que uma avalia<;ao de desempenho, que
mesmo sendo imprescindivel, uma vez que nos permite o acesso a uma diversidade de informa<;oes acerca da realiza<;ao dos programas, e tambem limitada,
dado que produz um grande vazio quanto a sua efectividade e processos.
Na nossa opiniao, e recorrendo a experiencia de terreno junto dos beneficiarios de programas de habita<;ao, esta inexistencia de habitos de avalia<;ao
gera situa<;oes em que os pr6prios individuos, pese embora inconscientemente,
evidenciam sinais de que avaliam ou pelo menos reflectem e tern uma opiniao
sobre as politicas que lhes sao destinadas. Desta forma, demonstram interesse
em conhecer a legisla<;ao que fundamenta os programas, questionam pormenores praticos da aplica<;ao dos mesmos, emitem opinioes e exprimem muitas
vezes alternativas a determinados procedimentos. Esta "sede" de participa<;ao
espelha eventualmente, a necessidade de serem desenvolvidos mais mecanismos que a incentivem, podendo constituir-se como um factor conducente ao
sucesso das politicas e da ac<;ao do Servi<;o Social.
Queremos no entanto acreditar que o panorama portugues, no que
concerne a avalia<;ao de politicas de habita<;ao, podera a medio prazo ser alvo
de uma evolu<;ao positiva, no ambito do Piano Estrategico Nacional para uma
1

Conferencia subordinada ao tema "Riscos e vulnerabilidades sociais, desafios para a
proteo;iio da cidadania no terceiro mih~nio", proferida no dia 1 de Abril de 2008, na Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias.

Lusfada. Interven<;ao Social, Lisboa, n. 0 35/2009

193

Rita Megre Romeiras

Politica de Habita<;ao- 2008/2013, cuja proposta se encontra neste momento em
debate ptlblico. A proposta deste Piano EstratE~gico preve no seu Eixo 5 a implementa<;ao e monitoriza<;ao das politicas de habita<;ao e projecta urn Observat6rio da Habita<;ao e Reabilita<;ao Urbana, que pretende constituir-se como urn
"forum de debate, continuamente alimentado por informa<;6es de monitoriza<;ao das dinamicas habitacionais ptiblicas e privadas ... "(Piano Estratt~gico, Sumario Executivo:45). Este Eixo justifica-se pelo reconhecimento da necessidade
de analisar os impactes das propostas das politicas publicas, pretendendo-se
"co-produzir corn os actores locais" as estrategias das politicas de habita<;ao.
Iremos acompanhar expectantes o desenvolvimento deste projecto para
urn Piano Estrategico de Habita<;ao, que esperamos contribua para a desconstru<;ao e reconstru<;ao das pr6prias politicas.
56 atraves de uma avalia<;ao sistematica, se conseguirao "series hist6ricas"
que permitam detectar se determinado programa esta a gerar os efeitos esperados.
Assumimos algum risco ao afirmar que, se os impactos dos programas
de habita<;ao fossem avaliados hoje em Portugal, possivelmente seriamos conduzidos para a necessidade nao apenas de uma Politica de Habita<;ao Social,
mas tambem de uma Politica Social de Habita<;ao, de acordo com o que afirmou
Maria Joao Freitas 2 • Isto para que sejam abrangidas outras solu<;6es ptlblicas,
mistas e privadas que englobem nao so aqueles que vivem em barracas, mas
tambem todos os que tem vindo a entregar as suas casas aos bancos por se
encontrarem sobre endividados, e todos os que se encontram "camuflados" em
institui<;6es, pens6es, casas de familiares ou noutras situa<;6es analogas, situa<;6es estas que nao lhes conferem o direito de acesso a uma habita<;ao condigna.
E com o surgimento de grupos cada vez mais heterogeneos de popula<;ao
que necessita da interven<;ao de politicas publicas de habita<;ao, de que forma
devera ser planeada a interven<;ao no futuro? Este planeamento nao vai por
certo dispensar a pondera<;ao sobre uma reflexao de Dirce Koga (2003:243), em
que a autora afirma que " 0 risco de estigmatiza<;ao dos territ6rios excluidos e
maior quanto maior for o direcionamento de politicas pre-formuladas".
Esta focaliza<;ao das politicas devera ser alvo de precau<;6es, mas nao nos
demove da opiniao, e tendo tambem em considera<;ao a ausencia de avalia<;ao
constatada, que todos os esfor<;os devem ser encetados para que, de uma forma
seria e promovendo sempre a participa<;ao activa de todos os actores sociais
envolvidos, cada vez mais equipas, que integrem tambem assistentes sociais, se
aventurem no grande desafio que e a avalia<;ao.
Gostariamos tambem de sublinhar a importancia de os profissionais
interiorizarem a relevancia de uma ac<;ao dialectica entre investiga<;ao e pratica,

2

Entrevista ao Mensario "Solidariedade". Confederat;:ao Nacional das Instituit;:oes de
Solidariedade. (2006).
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baseada numa constrw;:ao colectiva, que privilegie o feed-back dos sujeitos
acerca das investiga<;:oes de que se constituem alvo, atribuindo-lhes poder. Este
e um factor que singulariza a investiga<;:ao em Servi<;:o Social.
Somos no entanto de opiniao, que a constru<;:ao colectiva de que falamos
s6 e possfvel se revertida a tendencia de um Servi<;:o Social "de gabinete", o que
implica a necessidade de os profissionais viverem cada vez mais o territ6rio em
todas as suas dimensoes, palco dos processos de exclusao e inclusao social.
Nesta perspectiva faz todo o sentido desenvolver uma "pratica contextualizada" e uma "pratica etica e politicamente vinculada aos interesses dos mais
desprotegidos no processo social", tal como defende Maria Jose Queir6s (2005).
Mas, para agir, os assistentes sociais tem de se questionar, mantendo-se
actualizados acerca da evolu<;:ao do conhecimento e de como o mesmo pode
integrar a sua pratica. Neste sentido identificamo-nos com a proposta do Servi<;:o Social Construtivista, que aponta para uma pratica (podemos dizer uma
arte), que valoriza a rela<;:ao entre o profissional e o utente e que reconhece
estarem nos pr6prios sujeitos os recursos que poderao abrir novas possibilidades positivas.
Uma arte que para ser revelada, reclama ainda por uma maior uniao da
comunidade profissionat e por uma constru<;:ao conjunta de solu<;:oes para as
constantes muta<;:oes, necessidades e riscos da sociedade, que desenhe e reforce
a identidade da profissao no presente e no futuro.
E porque nao influenciarmos um futuro em que se materialize a ideia de
Boaventura Sousa Santos expressa em 2001 numa das suas reflexoes: e essencial
transportar para as cidades uma nova forma de afirmar os direitos humanos,
diferente da liberal. Assim, evocamos, tal como o autor, as "onze demandas,
reivindica<;:oes", do Movimento Zapatista, no Mexico, no que concerne aos direitos humanos: terra, trabalho, habita<;:ao, alimenta<;:ao, satlde, educa<;:ao, independencia, liberdade, democracia, justi<;:a e paz. Estes direitos nao podem perdurar isoladamente. Unidos, farao por certo "um mundo novo".
Um "mundo novo" para o qual todos poderemos contribuir, construindo
uma pratica que nos permita olhar para as pessoas com curiosidade e interesse.
Curiosidade em conhece-las, investigando, e interesse em agir para transformar. Olhar para as pessoas nao com a compaixao de outros tempos, mas com
muita paixao ... Sempre!
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