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Resumo  
A década de 1970 foi um período marcado em Portugal por múltiplas transformações políticas, sociais e económicas. 
Para garantir moradia às pessoas que não tinham condições de adquiri-la no mercado habitacional, o Estado desenvolveu 
políticas de habitação. Uma das suas expressões foi a construção do bairro social das Andorinhas em Braga, concluído 
em 1983.  
Partindo da contextualização histórica das políticas de habitação, o texto debruçar-se-á sobre as condições de vida e 
origens e trajetos sociais dos primeiros habitantes do bairro das Andorinhas. Para além do recurso a fontes primárias e 

bibliográficas, os autores explorarão os dados já proporcionados pelo trabalho de campo, nomeadamente os obtidos 
através de entrevistas a residentes deste bairro social no âmbito do projeto “Modos de vida e formas de habitar: ilhas e 
bairros populares no Porto e em Braga” (PTDC/IVC-SOC/4243/2014), financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, com coordenação de Manuel Carlos Silva. 
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Abstract 
The 1970s was a decade marked by multiple political, social and economic transformations in Portugal. In order to 
provide housing to those people who could not afford it in the housing market, the State developed some housing policies. 

One of these policies was the construction of the social neighborhood Andorinhas in Braga,which was finished in 1983. 
Starting from the historical context of housing policies, the text will focus on the living conditions and origins and social 
paths of the first inhabitants of Andorinhas. In addition to the use of primary and bibliographic sources, the authors will 
explore the data previously provided by the field work, namely those obtained through interviews with residents of this 
social area under the project "Lifestyles and ways of living: popular islands and neighborhoods in Porto and Braga 
"(PTDC / IVC-SOC / 4243/2014), founded by the Foundation for Science and Technology, with scientific coordination 

by Manuel Carlos Silva. 
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Introdução 

A década de 1970 ficou marcada em Portugal por numerosas mudanças políticas, sociais e 

económicas. A queda da ditadura em 1974, ocorrida num contexto de crise global do 

capitalismo, concorreu para o fim abrupto da presença colonial portuguesa em África e em 

Timor-Leste, provocando o regresso ao chamado “continente” de mais de meio milhão de 

pessoas em 1974 e 1975. Em concreto, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), tendo como referência 1981, o total de retornados até essa data contabilizados foi de 

505.078, sendo 309.058 provenientes de Angola e 164.065 de Moçambique, com uma forte 

fixação na área metropolitana de Lisboa. Ainda que a escassez de habitação e de emprego para 

a população recém chegada tenham constituído dois aspetos muito relevantes, os impactos 

fizeram-se sentir em outros campos da vida social, pelo que este regresso em massa dos 

chamados retornados fez com que “[...] as consequências sociais da descolonização tiveram 

maior importância e relevância no futuro de Portugal do que as consequências meramente 

económicas” (Ferreira, 1994 :92). Ao mesmo tempo, o país tinha fluxos relevantes de migração 

interna do campo para a cidade, acentuando a procura de alojamento. Em apenas uma década, 

a população passou de 8,6 milhões em 1970 para 9.8 milhões em 1981, um crescimento que 

jamais se voltaria a registar até ao presente (cf. portada.pt).  

Estas dinâmicas demográficas confrontaram o poder político com a questão da habitação, 

nomeadamente a destinada às populações mais carenciadas. Para garantir moradia àqueles que 

não têm condições de adquiri-la nem de a arrendar no mercado habitacional, o Estado 

desenvolveu políticas de alojamento nas quais assumiu lugar de destaque a construção de 

habitações sociais sob a sua total responsabilidade. Em Braga, um dos projetos concretizados 

foi o do bairro das Andorinhas, concluído em 1983. Tratou-se de um grande projeto 

habitacional, composto por 33 prédios que permitem o alojamento de cerca de dois mil 

cidadãos.  

Partindo da contextualização histórica das políticas de habitação implementadas pelo Estado, 

o texto debruçar-se-á sobre as condições de vida, nomeadamente habitacionais, e origens sociais 

dos primeiros habitantes do bairro das Andorinhas. Para além dos recursos a fontes primárias e 

bibliográficas, os autores explorarão os dados já produzidos pelo trabalho de campo, com uma 

atenção especial às entrevistas realizadas a residentes deste bairro social no âmbito do projeto 

“Modos de vida e formas de habitar: ilhas e bairros populares no Porto e em Braga” 

(PTDC/IVC-SOC/4243/2014), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com 

coordenação científica a cargo de Manuel Carlos Silva. 
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1. A habitação como questão social em Portugal e o Estado  

Desde sempre o abrigo constituiu uma necessidade humana básica, tão importante quanto a 

alimentação e a proteção do corpo contra as inclemências climatéricas. A habitação é, assim, 

uma necessidade social fundamental, imprescindível à existência pessoal e à reprodução social 

do indivíduo e da vida familiar (Silva, 2012). Ela insere-se sempre num espaço geográfico 

concreto, cada vez mais urbano, diversificado, no qual se inscrevem também as distinções 

sociais (Bourdieu, 1979) presentes nos múltiplos contextos da vida social (Remy e Voyé 1974, 

Baptista 2006). Estando já urbanizada a maioria da população mundial, as cidades continuam a 

crescer, confrontadas com a procura de capitais e de soluções para as desigualdades e exclusões 

sociais que as atingem (vd. Pereira, Baptista e Nunes 2011). 

As dinâmicas globalizadoras, com destaque para a circulação a grande distância de avultados 

capitais, muitos deles com enfoque no imobiliário, nomeadamente habitacional, condicionam 

muitas instâncias municipais e mesmo estatais, diminuindo a sua autonomia na gestão dos 

espaços urbanos. Ainda que de modo muito diferenciado, estas dinâmicas fazem-se sentir um 

pouco por todo o lado, desde as chamadas cidades globais [Sassen 2001 (1991)] às cidades dos 

países periféricos. Como foi já discutido em outro texto (Silva et al 2017), umas e outras são 

terrenos de intervenção do capital, sempre orientando para a sua busca incessante de lucro, 

incluindo o obtido através da habitação. Daí que, seja qual for a perspetiva de análise, a 

habitação coloque questões sociais e políticas, nas quais emerge o direito a habitar como 

fundamental para se concretizar o direito à cidade. Recusado ainda a muitos indivíduos, o 

acesso a uma habitação digna foi devidamente considerado em 1976 com a aprovação da 

constituição da República portuguesa, quando se fixa no artigo 65º que “todos têm direito, para 

si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 

conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.” 

Embora anterior ao capitalismo, é neste que a questão urbana ganha relevância, à medida 

que as cidades vão crescendo, impulsionadas pela industrialização, e se tornam centros 

decisivos da atividade económica, marcando já o século XIX (Harvey 2011). Em O problema 

da habitação (1975 [1887]), logo no início do livro, Engels faz uma incisiva e muito atual 

avaliação da habitação com questão social: 

Aquilo que hoje se entende por falta de habitação é o agravamento particular que as más 

condições de habitação dos operários sofreram devido à repentina afluência da 

população às grandes cidades; é o aumento colossal dos alugueres, uma concentração 

ainda maior dos inquilinos em cada casa e, para alguns, a impossibilidade de encontrar 
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um alojamento. E esta falta de habitação só dá tanto que falar porque não se limita à 

classe operária mas também atingiu a pequena burguesia (Engels 1975 [1887]: 25-26).  

 

A questão da habitação em Portugal constitui-se manifestamente num problema social e foco 

das ações do Estado a partir do século XX. É inseparável, como vimos, do desenvolvimento do 

capitalismo e das dinâmicas demográficas e sociais, nomeadamente relacionadas com as 

migrações internas, marcadas pelo afluxo de população rural a Lisboa e ao Porto, as duas 

grandes cidades do litoral português. Refletindo sobre as migrações internas, Matos (1994) 

sublinha que na segunda década do século passado se assiste a uma afluência significativa de 

população rural para as cidades de Lisboa e Porto. Para uma periodização mais ampla, Baptista 

(1999) salienta que as transformações no mercado laboral, suscitadas por uma industrialização 

incipiente, em boa medida restrita a Lisboa e ao Porto, favoreceu um número crescente de novos 

moradores nas duas principais cidades do país e nas suas áreas de dependência, alimentadas 

sobretudo por fenómenos de migração interna. Desta forma, é possível observar que a 

urbanização esta intrinsecamente relacionada com os processos de migração. Por isso,  

A expansão do capitalismo industrial tem sido marcada, em todas as partes, por um 

movimento de urbanização que tende a concentrar uma proporção crescente da 

população em grandes metrópoles industriais. A correlação entre os dois fenômenos é 

tão estreita que os índices de urbanização são frequentemente utilizados como 

indicadores do estágio relativo do desenvolvimento econômico de diferentes países 

(Durham, 1984:19).  

 

A pressão sobre as cidades aumentou sensivelmente após a segunda guerra mundial, em boa 

medida alimentada por uma expansão económica do país que, apesar de algo incipiente e 

desigual, não deixou de produzir impactos sociais (cf. Ribeiro 2017). Neste período, a migração 

da população rural não foi devidamente enquadrada por políticas públicas, nomeadamente as 

relacionadas com a habitação, levando ao crescimento marcadamente desordenado das grandes 

cidades de forma não planeada, propiciando o aparecimento de bairros clandestinos (Mendes, 

1998:26). Mais ainda, as migrações trazem modificações nos padrões de comportamento e nas 

relações sociais, refletindo-se em alterações na ordem estrutural ocasionando o aumento da 

população, construindo uma outra forma de cidade (Durham, 1984).  

A deslocação de pessoas e a expansão das cidades faz com que crie uma nova questão de 

urbanização, a saber: a quantidade de habitações possíveis de serem edificadas face ao número 

crescente de moradores (Baptista, 1999). A partir desta realidade, a população de forma não 
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planeada vai apropriando-se dos espaços urbanos evidenciando a necessidade de trabalhar esta 

nova configuração de cidade: 

Há que acorrer então, como quem vai apagar um incêndio, para integrar em bairros 

experimentais e semiprovisórios, o que as populações sem recursos tinham improvisado 

no meio da urgência da sua situação. Então, acrescenta-se uma improvisação a outra, 

somando o caos à incongruência. Com este ir e vir espasmódico, fazendo e desfazendo, 

mas ficando sempre a meio a sob a depressão de circunstância inquietantes, a cidade 

vai-se transformando com um crescimento que nem é ordenado por via técnica, nem 

pausando e orgânico por via natural (Goitia, s/d, 188). 

 

Com isso, pensar a urbanização apenas à luz da questão da habitação é minimizar um aspeto 

que abarca outras feições. Em Portugal, na segunda metade do século XIX, pensava-se a 

urbanização na perspetiva dos problemas sanitários, sendo umas das primeiras leis que 

abordava o assunto datada de Dezembro de 1864, tendo por objetivo limitar a altura dos prédios, 

com a perspetiva do controlo sanitário. Alguns anos depois, através de uma lei orgânica de 1868 

e do Código Administrativo de 1876, pontuou-se as obrigações municipais neste domínio. 

Porém, apenas em 24 de dezembro de 1901 foi criado o Regulamento Geral de Saúde que 

instituiu um sistema de vistoria que permitia a expropriação e destruição de alojamentos 

insalubres. Ainda no mesmo ano foi apresentado um projeto para que um terço dos terrenos 

pertencentes aos conventos de Lisboa e Porto fossem destinados à construção de casas 

económicas Durante a 1ª República reivindicou-se maior intervenção na questão da habitação 

social, surgindo algumas iniciativas legislativas neste campo, principalmente entre 1918-1919 

(Matos, 1994). Apesar de se tratar de um período dominado pelas ideias liberais, as lutas sociais 

acabou por forçar o Estado a definir políticas públicas no domínio da habitação, nomeadamente 

procurando dar resposta aos efeitos produzidos pela industrialização.  

Por fim, com o surgimento e o agravamento de diferentes expressões da questão social, 

impõe-se a necessidade da redefinição do papel e funções desempenhadas pelo Estado 

(Mozzicafreddo, 2000). Progressivamente foi desenvolvendo políticas que pudessem prover 

habitação com salubridade à população que necessitava e assim acabar com os aglomerados 

mais degradados que foram surgindo com a chegada de pessoas às cidades. Por outras palavras, 

“ o Estado surge em primeira instância como regulador dos mecanismos de mercado com vista 

a uma distribuição mais justa de um bem tornando socialmente indiscutível como é a habitação” 

(Baptista, 1999: 8). 
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Para garantir a organização dos espaços urbanos e a “arrumação” dos recém-chegados às 

grandes cidades (Baptista, 1999), em 1918, na Primeira República, surge pela primeira vez a 

designação de bairros sociais (Decretos n° 4415, de 28/6/1918 e n° 4417, de 22/6/1918, e a 

Portaria n°1715, de 26/4/1919). Segundo Baptista (1999), estes decretos não tiveram grande 

importância nas políticas de habitação mas serviram para iniciar um processo onde o Estado irá 

regular a produção habitacional e a intervenção sistémica do setor público no campo 

habitacional. Durante o Estado Novo foi definido o Programa das Casas Económicas (1933), 

Casas para Famílias Pobres (1945), Casas de Renda Económica (1945), Casas de Renda 

Limitada (1947), Autoconstrução (1962). Mesmo com o investimento nos programas e políticas 

habitacionais a situação continuava a se agravar havendo o crescimento dos bairros e de 

barracas nas grandes cidades de Portugal (Contributos para o plano estratégico de habitação 

2008-2013). 

As casas económicas eram promovidas pelo Estado, em parceria com as câmaras municipais, 

os corpos administrativos e os organismos corporativos. Para alcançar os objetivos foram 

criados os serviços de construção de casas económicas junto do Ministério das Obras Públicas 

e a Repartição das Casas Económicas, no Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. O 

Estado teve grande intervenção neste processo com a concessão de facilidades na aquisição de 

terrenos, isenção de impostos e empréstimos com taxas de juro baixas (Matos, 1994). 

A partir de 1938, com o Decreto-Lei n° 28 912, a intervenção do Estado passou também a 

fazer-se através das instituições de previdência social e organismos corporativos, assumindo o 

capital privado uma presença mais forte (Matos, 1994). A conceção de bairro e casas 

económicas que foram trabalhadas nos anos trinta e quarenta desse século praticamente 

desapareceu, emergindo as moradias económicas inseridas em conjuntos de habitação social de 

forma variada, havendo grande modificações na forma pública de edificar a partir dos anos 

cinquenta (Baptista, 1999). Na década seguinte, o governo inicia um plano de desenvolvimento 

nacional, o chamado Plano de Fomento, que tinha como objetivo procurar desenvolver os 

diversos setores económicos, nomeadamente a indústria, contribuindo deste modo para o 

aumento das migrações internas, com grande foco nas cidades de Lisboa e Porto, nas quais se 

dá um incremento significativo da procura habitacional (Matos, 1994). No III Plano de Fomento 

(1968-1973) a questão do alojamento da população em maior vulnerabilidade é enfatizada, 

sendo criado o Fundo de Fomento da Habitação (FFH), que tinha como um dos seus pilares a 

promoção de habitação social a esta população.   

Outro aspeto de relevância na história da habitação em Portugal são as cooperativas, que já 

tinham importância desde 1967, porém as condições políticas e económicas antes do 25 de 

Abril não as beneficiavam. Com a democratização, uma nova organização económica e social 
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estimulou o desenvolvimento das Cooperativas de Habitação (Ferreira, 1987). Assim, a partir 

de 1974 houve uma expansão do movimento do cooperativismo habitacional, havendo 

investimento não apenas na construção e qualidade das habitações mas também dos espaços 

exteriores e equipamentos sociais. (Contributos para o plano estratégico de habitação 2008 - 

2013) 

Ainda em 1974 foi instituído o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL). Tendo como 

objetivo maior apoiar a população em situações precárias de habitação, o SAAL foi decisivo 

para a construção de novas casas e infraestruturas proporcionado melhores condições 

habitacionais. Em 1976, o SAAL passa a ser de responsabilidade das autarquias, iniciando um 

trabalho que abrangia 41.665 famílias em situação de vulnerabilidade, com a construção de 

2.259 fogos e o início da construção de mais 5.741 (Bandeirinha, 2011). O SAAL foi um projeto 

ousado de pensar as políticas de habitação, tendo uma metodologia de intervenção baseada no 

princípio de democracia direta, explorando as oportunidades proporcionadas por um contexto 

político muito singular: 

Nascido da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, o SAAL desencadeou um dos 

mais empolgantes processos da arquitetura do século XX. (...) A radical criatividade do 

programa residia no envolvimento e na participação direta das populações na conceção 

das suas novas habitações. Esta arrojada aventura coletiva transformaria a perceção de 

muitos arquitetos em relação à natureza social da sua profissão e desencadearia 

mudanças intensas e profundas no entendimento não só da habitação social mas da 

própria prática arquitetônica (Vieira e Coutinho, s/d:13).  

 

Durando, a bem dizer, resistindo durante dois anos, o SAAL é extinto devido à complexa 

conjuntura política, social e histórica que produziu uma nova configuração do Estado adversa 

a experiências sociais e políticas fundadas na democracia participativa e na ação popular 

organizada (Vieira e Coutinho, s/d). A partir de 1981 é já notória também a diminuição da 

intervenção do Estado no que se refere à construção de alojamento, havendo gradativamente a 

transferência da responsabilidade para os municípios e, sobretudo para o mercado (Mendes, 

1998).  

Neste contexto é extinto o FFH sendo criado o Fundo Autónomo de Investimento à 

Habitação (FAIH). Após dois anos este instrumento financeiro foi instinto e em sequência 

foram criados o Instituto Nacional de Habitação (INH) e o Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado (IGAPHE). Desta forma, os investimentos públicos na área 

de habitação seriam realizados através da administração central e poder local, evidenciando-se 
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este processo a partir de 1987, quando a habitação deixa de ser responsabilidade do Estado 

enquanto bem público, passando a ser um bem onde a produção e comercialização caberia à 

iniciativa privada. No ano seguinte, o IGAPHE e algumas câmaras municipais iniciaram a 

venda dos fogos, basicamente para os próprios inquilinos, justificando com a impossibilidade 

de fazer a administração devido aos custos e, por outro lado, defendendo que que os próprios 

residentes teriam maior zelo por se tratar do seu próprio património (Mendes, 1998).  

Esta decisão política obviamente ignora os efeitos da privação económica e de ausência de 

perspetivas dos mais pobres, projetando nestes lógicas culturais que são específicas de outras 

classes sociais. Como demonstra a realidade concreta de muitos bairros sociais, a posse privada 

das habitações não contribuiu para a melhoria do seu estado de conservação, antes acelerou a 

sua degradação. Daqui decorre que o Estado e os governos nacional e locais não podem 

descartar o papel da pobreza e seus impactos no domínio da habitação. Sublinhe-se que a 

pobreza e sua reprodução está notoriamente relacionada também com o lugar social de 

nascimento, que é também visível em termos geográficos, ou seja, os sujeitos que já nasceram 

em situação de vulnerabilidade social e económica têm maiores possibilidades de passar por 

situação de pobreza do que famílias de maior nível económico. Entende-se esta reprodução 

nomeadamente pela falta de acesso das famílias pobres aos direitos básicos sociais (Caetano, 

Erskine, Pedrosa, 2000). Sendo a desigualdade social uma questão de múltiplos fatores faz se 

necessário pensar o papel e a responsabilidade do Estado frente a estas questões sociais, 

interpelando-se as estratégias utilizadas para combater ou perpetuar a desigualdade e a exclusão 

social. Na análise severa de Wacquant, 

Os Estados são, por direito próprio, mecanismos maiores da estratificação, e fazem-no 

sobretudo na parte inferior da ordem socioespacial: eles facilitam ou impedem o acesso 

a uma escolarização e formação profissional adequada; estabelecem condições para a 

entrada e saída do mercado de trabalho, mediante regras administrativas de 

contratação, despedimento e reforma; distribuem (ou fazem-no de modo deficiente) bens 

de primeira necessidade, tais como habitação e prestações complementares; apoiam 

activamente ou impedem certas estruturas familiares domesticas; e co-determinam quer 

a intensidade material, quer a densidade e exclusividade geográfica da miséria através 

de uma bateria de esquemas administrativos fiscais (Wacquant, 2005:64). 

 

Ou seja, mais do que políticas públicas é preciso interpelar que políticas públicas. Neste 

sentido, é imprescindível ressaltar a necessidade de as políticas públicas articularem distintos 

aspectos, uma vez que a luta contra a pobreza é muito mais ampla, como afirma Costa: 
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(...) o pobre pode ser definido como alguém totalmente destituído de poder. Daí que o 

combate à pobreza implique, além do mais, a devolução do poder ao pobre. Refiro-me 

ao poder em todas as suas formas: poder político, econômico, social, cultural, de 

influência de pressão social. (Costa 1998:30) 

 

Refletir sobre o acesso a habitação é refletir sobre as questões que permeiam a pobreza e a 

exclusão social. Por isso, garantir o acesso a habitação não é apenas um direito, sem dúvida 

relevante, mas também uma forma de intervir na luta contra a exclusão social. Seguindo Costa 

(2005: 32), a exclusão de um sistema básico acarreta na exclusão de outros sistemas sociais, 

que também influência na perda de poder, ficando o sujeito impedido de exercer a sua 

cidadania, tornando-se uma questão política. Pode ser entendida como:  

[...] em regra, a situação de não inclusão, de não-inserção e ou de não integração do 

indivíduos ou grupos sociais no acesso ao gozo de determinados direito, desde os cívico-

políticos, passando pelos sociais, até aos direitos econômicos, ou seja, exclusão situar-

se á nos antípodas do conceito de cidadania (Silva, 2005: 7).   

 

No centro das formas de exclusão social temos, quase sempre, a pobreza. Marcada por 

privações múltiplas, traduz-se na falta de recurso nos mais diversos aspetos: materiais, culturais, 

psicológicos, entre outros. Para Almeida et al (1994: 17) a pobreza tem muitos campos e se 

expressão: saúde, educação, emprego/desemprego, habitação.    

Esta articulação entre condições sociais e habitação implica que a concretização do direito a 

esta está intrinsecamente ligado às políticas públicas e à forma de organização do Estado, sendo 

necessário problematizar a questão da habitação numa perspetiva mais ampla, abarcando o 

acesso a outros direitos básicos como saneamento básico, saúde, educação. Ou seja, ainda que 

fundamental, o acesso a uma habitação digna não concretiza uma vida social decente, 

nomeadamente em contexto urbano, antes depende de outros fatores que permitem construir 

um destino desejável.   

 

2. Habitar uma casa nova: narrativas de vida sobre as origens e a condição social dos 

primeiros residentes  

Esta breve contextualização da habitação como questão social e a evolução das políticas de 

habitação em Portugal facilita a compreensão dos motivos da construção, em 1984, na zona 

norte de Braga, do bairro social das Andorinhas pelo IGAPHE, posteriormente adquirido pela 

Câmara Municipal de Braga e mais recentemente transferido para a Empresa Municipal de 
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Habitação de Braga (Bragahabit). Como foi já referido para o contexto nacional, a construção 

deste conjunto de habitações sociais procurava dar resposta ao crescimento demográfico 

ocorrido na década de oitenta do século passado, nomeadamente procedendo ao realojamento 

da população que vivia em situação de vulnerabilidade social e económica nas zonas degradas 

da cidade.  

O bairro é composto por 224 fogos, com 32 entradas, distribuídas por seis blocos de 

apartamento, predominando o tipo T3, além do conjunto de treze lojas. Em 1999 a Bragahabit 

assumiu a gestão do bairro. Atualmente, 127 habitações são da propriedade da Bragahabit e 97 

são de posse privada de moradores.i  

 

Fotografia 1 a 5 - O bairro social das Andorinhas acabado de construir (1984)  

 

 

 

Nas habitações propriedade da Bragahabit residem quase quatrocentas pessoas, sendo que 

apenas 25 são de etnia cigana. Quanto às habilitações, 8,6% são analfabetos e 9,2% não 
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conseguiram completar o 1º ciclo do ensino básico. Grande parte dos residentes (40%) possui 

habilitações ao nível do 1º ciclo e 16,3% do 2º ciclo. A população desempregada (30,2%) é 

quase proporcional à que exerce profissão (31,7%). Os reformados representam 22,2% da 

população residente e os restantes 15,9% estão na condição de estudantes. 

Através das entrevistas é possível perceber as difíceis condições de habitação das famílias 

antes de serem realocadas para o bairro social, vivendo em residências precárias e muito 

degradadas: “Nós viemos de uma casa, que eram casas velhas... Uma vez a escada de madeira 

caiu, tínhamos que por barrotes nas escadas, para segurar as escadas. [..]) Eram casas 

antigas.” (Fátima, 59 anos, 33 anos no bairro). Em outro relato também são expostas as 

condições insalubres da residência:  

[..] eu lembro-me da Sé, de varrer o chão e na cozinha, não era eu a varrer eu via varrer 

e a deitarem o lixo para dentro de um buraco que tinha dentro da cozinha. Era assim um 

buraco que parecia o desenho do mapa de Portugal. [..] Meu pai acabava por consentir 

os gatos para conseguir apanhar os ratos. […] Pessoas a viver abaixo do limiar da 

pobreza mesmo. (Mónica, 38 anos, 33 anos no bairro). 

 

Questões como a falta de acesso a saneamento básico foram pontuadas em diversas 

entrevistas: “Nem tinha... saneamento. Fazíamos num balde e depois, à noite, íamos deitar 

numa fossa lá dos vizinhos.” (Lúcia, 68 anos, 28 anos no bairro). Nos relatos sobressai 

recorrentemente outra situação que exprime a grande vulnerabilidade em que vivia esta 

população muito desprovida de recursos, em concreto, o acesso a água potável canalizada: 

Primeiro não havia [água], tínhamos que acarretar água dos cântaros” (Fátima, 59 anos, 33 

anos no bairro). Outra realidade recorrente era a inexistência de casa de banho e a dificuldade 

que encontravam para fazerem a higiene pessoal:  

Não tínhamos chuveiro para tomar banho. Tínhamos que dar na bacia. Tinha uma bacia 

grande. Só tinha sanita. Não tinha mais nada. Não tínhamos banheira. Nós aquecíamos 

a água no fogão, entravamos dentro da bacia, depois ajoelhávamos. Nós ajoelhávamos, 

as crianças botávamos dentro. Mas nós não, ajoelhávamos lavamos daqui para cima [da 

cintura para cima] e depois daqui para baixo. Era assim que lavamos. Não havia essa 

comodidade que há agora. Antigamente era assim em todas as casas. (Fátima, 59 anos, 

33 anos no bairro). 

 

Estas situações concretas de famílias bracarenses estavam longe de ser casos isolados, antes 

afetavam uma parte significativa da população portuguesa. Convocando os dados estatísticos, 
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segundo o II Recenseamento Geral de Habitação de 1981, 28% das habitações não possuíam 

sistema de água corrente; 22% não tinham retrete; e 41% das residências não tinham instalações 

sanitárias completas.  

 

Figura 1 - Notícia do jornal Correio do Minho (1983)  

 

 

Este cenário de pobreza e de carências graves estava presente também na saúde e na 

educação, acabando por interagir entre eles e multiplicar as dificuldades dos mais pobres. Tal 

repercutia-se nos indicadores sociais, nomeadamente os relacionados com a saúde, que 

colocavam Portugal no último quartel do século XX muito atrás dos países europeus mais 

avançados. Fazendo um acutilante balanço, Ferreira argumenta que:  

A inslalubridade, a promiscuidade e a desesperança afectam gravemente a vivência 

individual e colectiva, a saúde física e psicológica dos que se vêem remetidos a esta sorte. 

A mortalidade infantil, o insucesso escolar, o absentismo e o baixo rendimento no 

trabalho são fenómenos que, embora radiquem na irracional organização da sociedade, 
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se encontram directamemte associados às más condições da habitabilidade e à 

urbanização “demencial” predominantemente em países como o nosso (Ferreira, 

1987:18). 

 

Desta forma, a habitação enquanto problema social permeia os diferentes aspetos da vida 

destes indivíduos, produzindo impactos em muitos outros campos da vida social, 

momeadamente na saúde, no emprego e na educação. Também aqui as entrevistas permitem-

nos aproximar das histórias de vida dos sujeitos, possibilitando compreender o percurso pessoal 

e familiar até à chegada ao bairro das Andorinhas. De entre as questões expostas, um número 

elevado de entrevistados relatam um histórico de vivência de vulnerabilidade social e 

económica desde a infância, evidenciando que a geração dos pais também viviam neste mesmo 

contexto, suscitando reflexões a respeito da reprodução da pobreza, onde de geração em geração 

é passada a “herança” da desigualdade social: 

Foi [uma infância] difícil, claro que sim. Meus pais não tinham muitas posses, nós 

éramos cinco, foi difícil, claro que sim. [..] Meu pai na altura era trolha e minha mãe 

trabalhava num café. Depois também minha mãe ficou doente e teve que deixar de 

trabalhar. (Helena, 38 anos, 32 anos no bairro). 

 

Para compreender a reprodução social destes indivíduos, “amarrada” à pobreza, tanto como 

as dificuldades de mobilidade social, é possível pontuar diferentes aspetos. Durante as 

entrevistas um dos fatores recorrente observado foi o do fracasso escolar, seja sob a forma de 

abandono precoce, seja sob a forma de insucesso, a primeira sempre imposta pela necessidade 

de auxiliar financeiramente os genitores: “Meu pai aos dez anos tirou-me da escola, me pôs 

para olhar pelos meus irmãos, porque minha mãe trabalhava, meu pai era muito doente e não 

podia trabalhar e minha mãe tinha que trabalhar para sustentar.” Neste trecho da entrevista é 

possível perceber a vulnerabilidade social e económica na qual está família estava inserida, 

sendo necessário abdicar da continuidade dos estudos da filha para que esta pudesse auxiliar 

nas múltiplas tarefas requeridas pela economia doméstica. Esta necessidade era também 

amparada e, certo de modo, nutrida pelo baixo nível de escolarização, ou mesmo a ausência 

total de escolaridade (cf. figura 2), dos genitores que não deixa de concorrer para as reduzidas 

expetativas em relação ao destino escolar dos filhos: “[..]) a minha mãe era analfabeta e meu 

pai era analfabeto.” (Fátima, 59 anos, 33 anos no bairro). 
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Figura 2: Escolaridade dos primeiros moradores do bairro social das Andorinhas  

 

A análise das entrevistas deixou claro que o não acesso à educação ou a impossibilidade de 

dar continuidade ao percurso académico permeia o trajeto de vida destas pessoas, atravessando 

várias gerações. Procurando-o explicá-lo, Almeida et al (1994) argumentam que há um aspeto 

recorrente nesse fenómeno que advém da intenção individual ou familiarmente induzida para 

ingressar no mercado de trabalho, sendo possível notar a sua presença mais frequente nas 

classes sociais que têm menor poder aquisitivo, alimentando e reproduzindo o trabalho infantil:  

Ora bem, a minha infância foi... agora tou reformando [...]) mas, minha infância foi 

trabalhar, casa.... trabalho casa... [..]) eramos doze irmãos. Doze irmãos e meu pai 

velhote a trabalhar, não dava. Até que um dia eu comecei a girar. [...] Depois comecei 

quase, tinha 14 anos, fui para construção civil. Da construção civil segui algumas coisas, 

depois parei por aqui pelas minhas tias, também para dar do que comer e tudo mais. Foi 

assim. Eu pouco lidei com meus pais. Sempre assim (Alfredo, 67 anos, 30 anos no bairro). 

 

Reproduzindo e tornando improvável a mobilidade social evidenciada pelos entrevistados, 

este destino de vida está também espelhado no dos familiares próximos, também baseados em 

vivências de trabalhos precários, algo há muito já observado por Almeida et al (1994), 

nomeadamente quando sublinham que as condições de trabalho dos sujeitos e dos outros 

membros familiares irá associar-se diretamente com a inclusão ou exclusão social, com os 

modos de vivência em comunidade e nas práticas sociais, bem como o acesso a recursos 
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financeiros para a sobrevivência, emergindo a precariedade dos vínculos laborais como um 

fator de agravamento da própria situação de pobreza: 

[..] meu pai ficou desempregado, minha mãe nunca teve um emprego certo, minha mãe 

por exemplo... minha avó trabalhava durante o dia, minha mãe ficava com o meu avô e 

a tomar conta dos meus irmãos e da casa e depois ela esperava que minha avó viesse e 

ia trabalhar, ela muitas vezes ia fazer umas horinhas na limpeza, assim nós fomos criados 

uns com os outros, a gente ia se ajudando a se criar uns aos outros (Mónica, 38 anos, 33 

anos no bairro). 

 

Assim, o papel do trabalho nas variáveis que envolvem a mobilidade social está 

intrinsecamente relacionado com as políticas económicas e sociais propostas pelo Estado. Para 

o contexto histórico analisado, a partir da década de 1980, estas são severamente condicionadas 

pelas opções neoliberais:  

A nova marginalidade urbana é o subproduto de uma dupla transformação na esfera do 

trabalho. A primeira é quantitativa e gera a eliminação de milhões de postos de trabalho 

de baixas qualificações, devido à pressão combinada de automação e da competição de 

mão-de-obra estrangeira. A outra é a qualitativa e envolve a degradação e dispersão das 

condições básicas, e em principio universais, de emprego, remuneração e segurança 

social, uma degradação que apenas poupa os trabalhadores mais protegidos (Wacquant, 

2005:63). 

 

Fazendo-se sentir nos mais diversos campos da vida social, agravando-se mesmo por via da 

sua interação uns com os outros, foi possível observar como a reprodução social da pobreza nas 

famílias do bairro das Andorinhas se produziu, dando pleno sentido aos argumentos de Costa 

(2005). No seu conhecido livro sobre as exclusões sociais, o autor sublinha que a intensidade e 

o tempo de permanência em situação de pobreza e exclusão podem afetar a personalidade dos 

sujeitos, havendo “desvantagens” ou “perdas” no domínio das condições de vida e interação 

com a sociedade e nas relações sociais, tanto quanto no domínio psicológico, podendo atingir 

até a própria identidade pessoal, deteriorando-a no sentido goffmaniano (Goffman, 1988). Estas 

perdas podem servir como fatores de amarração dos indivíduos à pobreza, parecendo existir 

uma relação entre a sua intensidade e o tempo de permanência nela, fatores que dificultam a 

alteração da situação, sendo a luta contra a pobreza de longa duração muito mais complexa e 

difícil do que a erradicação da pobreza recente: 

 



Políticas de habitação e o alojamento de populações pobres: O caso do bairro social das Andorinhas (Braga) 
 
 

17 
 

Eu saí da escola com nove anos e fui servir para São Martinho de Candoso, para os lados 

de Guimarães, para um tasco. Mas quando fui para essa casa era pra, pra... para olhar 

por uma menina de cinco anos, olhe, eu tinha nove, ainda ia fazer dez. [..]) Eu vim para 

a cidade com 19 [anos] (...) Eu era empregada de limpeza, mas a limpeza de antes era 

muito má, não era como agora, andar de esfregona. (Vera, 74 anos, 30 anos no bairro). 

 

Enfim, fechando a análise das narrativas, o destino de vida marcado pelo sofrimento, pela 

privação e a doença traduz-se também na própria ausência de sonhos: “Não, eu não... [pausa] 

eu não tive muito tempo para ter sonhos... não tinha...” (Fátima, 59 anos, 33 anos no bairro). 

Exprimindo a ausência brutal e dolorosa de expetativas, esta ausência não deixa de marcar de 

modo sombrio vidas sem projeto outro que não seja o da luta quotidiana por conseguir o mínimo 

necessário à existência, enfim, para permanecerem vivas. 

 

Notas conclusivas 

Através dos relatos é possível perceber que as pessoas viviam em situação de grande 

vulnerabilidade social e que as políticas de habitação proporcionaram a essas famílias melhor 

qualidade de vida através de moradias em condições dignas. Porém, apesar dos indiscutíveis 

avanços, aliás reconhecidos pelos inquiridos, subsistem algumas dúvidas sobre se os bairros 

sociais são a forma mais adequada para combater as múltiplas exclusões sociais a que estas 

camadas populacionais estão sujeitas, uma vez que os próprios bairros podem se converter em 

mais um modo de produção da exclusão, nomeadamente por via segregação em relação ao resto 

da cidade, aliás bem elucidado por Wacquant: 

A pobreza atualmente apresenta-se mais persistente, se não permanente, desligada das 

tendências macroecomicas e fixada em bairros segregados e mal afamados onde o 

isolamento social e a alienação se alimentam mutuamente, à medida que se aprofunda a 

cisão entre os que estão aí confinados e o resto da sociedade. (Wacquant, 2005:60) 

 

Desta forma, para trabalhar as questões de desigualdade e exclusão social, é necessário 

pensar o acesso ao direito à habitação como um dos pilares fundamentais para uma vida digna. 

Porém, nos relatos é exposta também a necessidade de inclusão de outros direitos básicos como 

educação, saúde e emprego. Entendendo a o combate à pobreza nesta perspetiva, além da 

necessidade de problematizar o sistema económico, as políticas de habitação contribuem 

também para permitir aos cidadãos a possibilidade de uma maior autonomia e, 

concomitantemente com outras estratégias, possibilitar a mobilidade social dos mais pobres. 
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As políticas sociais de habitação necessitam de uma multiplicidade de agentes e de um 

grande financiamento que pode interferir nos setores económicos e sociais. Para isso, é 

necessária uma rigorosa avaliação e definição de objetivos, considerando os instrumentos em 

meios de execução e disponibilidade dos recursos na produção habitacional (Ferreira, 1987). O 

não acesso à habitação é mais uma expressão da questão social que abarcam outros fatores 

como a baixa escolaridade, rendimentos escassos, não acesso à saúde, traduzida em doenças e 

insegurança de vida. Enfim, como certamente terá ficado claro, o mercado é manifestamente 

incapaz de assegurar a todos a concretização do direito à habitação, cabendo ao Estado um 

papel de grande relevância.  

 

Nota: 

Por decisão pessoal, os autores escrevem seguindo o novo acordo ortográfico 

 

 

i Informação disponível em www.bragahabit.pt/pt/parque-habitacional-bragahabit (consultado a 15/6/2018). 
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