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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é de natureza científica, apesar de algumas motivações a nível profissional 

terem influenciado a escolha do tema, pelo menos de parte dele. A questão do alojamento, 

principalmente traduzido em carências e necessidades, a par das dificuldades no seu acesso de 

largas camadas da população com menor estatuto sócio-económico tem acompanhado um 

pouco a minha actividade profissional. 

"Ter uma habitação" é um objectivo importante e central na vida das pessoas, assume uma 

posição basilar tanto ao nível político, económico, como social. Contudo, há segmentos da 

população que encaram o tema do alojamento com elevado interesse: a juventude, na medida 

em que, de uma forma geral, os anseios associados a esta fase de vida - tais como a 

independência, a autonomia face aos laços tradicionais da família de origem - só podem 

tornar-se realidade mediante o acesso a este bem, ou seja, uma habitação. 

O acesso a uma habitação é um processo difícil, é uma tarefa complexa. O mercado 

habitacional é frágil, limitado e incapaz. Por sua vez, vários acontecimentos têm agitado o 

contexto habitacional nos últimos anos, nomeadamente, a decisão do governo de terminar, a 

partir de 1 de Outubro de 2002, com o crédito bonificado para aquisição de habitação; o 

aumento e normalização do valor das rendas, no início de 2003 e as restrições ao crédito das 

autarquias para a construção de habitação social. Através deste panorama não será difícil 

antever que as condições de acesso à habitação passam a ser iguais para toda a população, o 

que poderá causar dificuldades acrescidas a segmentos da população, em particular, os jovens 

que passarão a enfrentar cada vez mais obstáculos, no acesso à habitação. 

Todos estes aspectos serviram de motivação para desenvolver uma dissertação de mestrado na 

área do Planeamento Urbano e Regional subjacente ao tema do acesso à habitação relacionado 

com a juventude. Verifica-se uma falta de informação sobre as estratégias desenvolvidas pelas 

políticas das cidades e o ordenamento do território, no sentido de promover a oferta 

habitacional. A habitação é um elemento essencial para o processo de urbanização de uma 

área geográfica. Os diversos sectores envolvidos na promoção habitacional desempenham um 

papel importante no desenvolvimento local. As políticas das cidades e o ordenamento do 

território implementam, de facto, respostas de forma a que os jovens, que pretendem sair de 

casa, consigam resolver o seu problema de procura de habitação? 
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O principal objectivo deste trabalho é analisar as estratégias habitacionais que os jovens 

recorrem no acesso a uma habitação independente. Consideramos pertinente enquadrar essa 

relação no processo de transição para a vida adulta. Nos tempos modernos o processo de saída 

de casa da família de origem assume contornos diferentes do que se verificava 

tradicionalmente; os motivos subjacentes a ele podem já são ser os mesmos, mas a 

necessidade de uma habitação independente desponta como uma decisão natural à sucessão 

dos ciclos de vida. 

Focalizaremos, assim a nossa análise no impacto que as estratégias habitacionais promovidas 

pelo Estado, de forma directa e indirecta, têm sobre o segmento jovem da população. Neste 

sentido, privilegiamos cinco estratégias habitacionais distribuídas entre os dois modelos de 

ocupação do alojamento - arrendamento ou aquisição - e analisamos o número de jovens 

oriundos do concelho de Aveiro que, no ano de 2001, recorreram a elas, de forma a resolver o 

seu problema de habitação. Tendo por base uma caracterização dos beneficiários de cada 

política de habitação procuramos desenhar o perfil sociográfico dos jovens subjacente a cada 

estratégia habitacional. Os jovens que optam pela aquisição de casa própria mediante crédito 

bancário que actividade profissional exercem? E os jovens que recorrem ao sector 

cooperativo, que níveis de escolaridade apresentam? São a tipo de questões que pretendemos 

responder, dando a conhecer quem são os beneficiários das políticas de habitação. 

Por outro lado - o da oferta habitacional - pretendemos caracterizar os vários instrumentos 

de intervenção do Estado no sector da habitação, para além dos que são privilegiados na 

análise, fazendo realçar também os aspectos positivos e negativos inerentes à opção pelo 

arrendamento ou pela aquisição. Neste sentido, pretendemos evidenciar as principais 

particularidades da promoção habitacional aliada à população juvenil. A intervenção do 

Estado no sector habitacional, nomeadamente no que concerne à promoção directa, foi quase 

sempre escassa e irrelevante enquanto verdadeira política social. As marcas da intervenção 

pública fazem-se, por essa razão, sentir quando o limiar de carência habitacional é flagrante. 

As políticas de promoção ou apoio directo a um sector específico de 

procura nunca encararam os jovens como um segmento a apoiar, salvo o 

Incentivo ao Arrendamento Jovem (IAJ). Na perspectiva do apoio indirecto, a política social 

de estímulo ao alojamento jovem decorre, essencialmente, das oportunidades abertas pelo 

crédito jovem bonificado, que constitui, assim, uma intervenção indirecta do 
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Estado dirigida a este segmento da procura. Ou seja, a preocupação com o 

alojamento das camadas jovens surgiu muito recentemente em termos de 

política habitacional à escala do Estado central: o IAJ e o crédito bonificado constituem os 

únicos sinais expressivos de orientação política para responder a esta procura. 

Se a maioria dos jovens encara a questão habitacional com dificuldades, o que dizer daqueles 

jovens que não apresentam apenas uma "menor capacidade de solvência" , mas encontram-se 

em situação de insolvência e são excluídos do mercado habitacional? Tal como salienta a 

autora Isabel Guerra (1997: 165) "(...) a habitação é um bem heterogéneo, durável e essencial 

à sobrevivência quotidiana, constituindo um indicador indirecto das desigualdades sociais na 

cidade". 

Ao nível da recolha de informação, as estatísticas sobre o alojamento elucidam pouco como 

decorre o processo de acesso ao alojamento. Os números captam o resultado de uma 

trajectória habitacional, evidenciando o seu lado quantitativo. No entanto, as estratégias 

subjacentes às várias experiências habitacionais vividas pelos jovens são pouco divulgadas. 

Este parte do trabalho privilegiará o lado qualitativo da habitação, ou seja, pretende-se estudar 

em profundidade a relação que um grupo de jovens que acederam a uma estratégia 

habitacional concreta têm com a questão habitacional, num contexto em que se reclama a 

urgência "(...) de oferta pública de habitação como alternativa à oferta privada, em que a 

especulação prejudica o acesso de largas camadas da população com menor estatuto socio

económico ao bem em questão" (Mucha, 2002: 54) 

Apoiando-nos na medida de "Habitação Social", promovida pela autarquia de Aveiro, 

procedeu-se à realização de um estudo de caso, junto de 16 indivíduos, em que se procurou 

analisar, através de uma entrevista semidirectiva, as várias experiências de alojamento desde a 

saída de casa da sua família de origem até a obtenção da habitação actual. A questão 

habitacional é resolvida de forma imediata ou os jovens ensaiam várias tentativas para a sua 

resolução? E quando parece que a conseguem resolver, quais as razões que os levam a optar 

por uma medida habitacional concreta? Pretendemos, acima de tudo, conhecer como os 

jovens com baixos recursos se relacionam com a questão do alojamento. Através das opiniões 

concretas dos beneficiários da oferta pública de alojamento pretendemos identificar as razões 

que os levam a optar por esta medida e não por outras; conhecer o seu grau de conhecimento e 

opinião crítica acerca das outras medidas habitacionais, aqui em análise; as dificuldades 
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sentidas ao longo de todo o percurso de espera de uma habitação até à sua efectiva atribuição 

e sobretudo as expectativas destes jovens quanto ao domínio habitacional. 

Enunciada a problemática e os principais objectivos subjacentes a este trabalho, invocaremos 

de seguida, as principais razões que serviram de motivação para a realização de uma 

dissertação de mestrado na área do Planeamento Urbano e Regional, aliada a esta temática. 

A pertinência deste estudo, aliado a esta área do mestrado justifíca-se ainda pela importância 

da juventude, enquanto segmento de procura de alojamento, no planeamento urbano e 

regional. Justamente, um problema que hoje se coloca - e Lisboa é elucidativa a este respeito 

- é o do envelhecimento dos centros urbanos, em larga medida decorrente da incapacidade 

dos jovens em aceder às áreas urbanas centrais devido à especulação fundiária; a questão das 

rendas antigas; as estratégias de "pousio" especulativo com vista a melhor obter dividendos 

da venda de imóveis; a escassa adesão aos programas de reabilitação, etc. É recente o esforço 

de combate à desertificação e degradação do centro das cidades, nomeadamente através de 

iniciativas que procuram criar condições para que os jovens possam ocupar estas áreas. 

Dever-se-ia conceder importância ao alojamento jovem nas dinâmicas territoriais à escala 

urbana. A mais óbvia é, de facto, a do desejável rejuvenescimento dos centros das cidades. 

A questão do alojamento jovem pode igualmente colocar-se ao nível do desenvolvimento 

regional, nomeadamente tendo em conta a Região Centro. Sabemos como persiste a tendência 

para que os jovens desta região a abandonem, nomeadamente para os núcleos urbanos de 

Lisboa e Porto. Sabemos que é aqui - sobretudo em Aveiro e Coimbra - que são formados 

muitos dos quadros superiores do país. E sabemos que não há capacidade para fixar 

regionalmente muitos dos jovens que aqui concluem os seus cursos superiores. 

Com esta pesquisa esperamos chamar a atenção para a importância de se planear e 

incrementar políticas de apoio ao alojamento jovem de menor escopo. A juventude não 

enfrenta os mesmo problemas no acesso a uma habitação, as diferentes condições sociais 

juvenis influenciam o acesso ao bem em questão. As entidades responsáveis pelo 

planeamento urbano têm um papel importante no sentido de influenciar o Estado a criar as 

condições indispensáveis para que a iniciativa privada se sinta interessada na promoção de 

habitação social. Consideramos que se trata de uma estratégia com efeitos ao nível das 

economias urbanas e regionais, imprescindível para pensar o desenvolvimento dos territórios. 
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Por fim, resta mostrar de forma sucinta a estrutura deste trabalho. 

Numa primeira parte desenvolve-se o enquadramento teórico que incide nas temáticas centrais 

que sustentam a análise. No primeiro capítulo, apresenta-se uma abordagem conceptual da 

juventude. É nosso objectivo caracterizar, analisar e debater o conceito de juventude no 

presente momento histórico de modo a compreender o que é «ser jovem» na actualidade. 

Contudo, privilegiaremos duas dimensões de análise distintas: uma retrospectiva, de carácter 

mais superficial, que incidirá sobre o desenvolvimento histórico da juventude e outra actual, 

baseada nas teorias, mais recentes, da condição juvenil contemporânea. 

Na relação entre juventude e habitação, consideramos importante abordar o processo de 

transição dos jovens para a vida adulta. Neste sentido, a juventude é entendida, no segundo 

capítulo, como uma «fase de vida». A reflexão teórica será orientada para a análise das 

mudanças verificadas na passagem de uma (juventude) para outra (adultez) fase de vida. O 

processo de transição é influenciado por dois tipos de factos: os acontecimentos históricos 

marcados pelas dinâmicas sociais globais - e neste sentido incidiremos a nossa análise sobre 

as principais transformações registadas na sociedade contemporânea - e os acontecimentos 

individuais relacionados com os contextos de vida concretos vividos pelos jovens (classe 

social de origem, género e território). A este nível pretendemos discutir as implicações destas 

variáveis sobre o actual processo de transição para a vida adulta. De imediato, passaremos a 

analisar as várias esferas (a da escola; a do emprego e formação profissional e a da família) de 

transição para a vida adulta e os distintos posicionamentos dos jovens numa conjuntura em 

que a instabilidade e incerteza ditam os tempos modernos. 

Numa lógica de afunilamento progressivo da problemática, o terceiro capítulo do quadro de 

referência conceptual discute a produção habitacional tendo por base a relação entre o Estado, 

as políticas sociais e as estratégias de habitação. As particularidades da dimensão providencial 

do Estado português, associadas à sua condição enquanto país sul europeu, caracterizado por 

níveis de desenvolvimento intermédio, pela sua condição semiperiférica e pela presença forte 

e complexa de uma Sociedade-Providência conferem especificidades institucionais e sócio-

espaciais à promoção do bem-estar em geral e à promoção habitacional em particular. Será 

sobre estas questões que a discussão contida neste capítulo terá lugar com o objectivo de 

compreender as lógicas do Estado na promoção habitacional. A partir deste esclarecimento, 

caracterizar-se-ão as várias estratégias de habitação do Estado (que serão objecto de 
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investigação através do impacto que apresentam sobre o segmento jovem da população). Por 

fim, concedermos um olhar atento às modalidades de promoção de alojamento inscritas no 

contexto sócio-espacial da sociedade portuguesa. 

No quarto capítulo apresentam-se e justificam-se as opções metodológicas tomadas para a 

comprovação das hipóteses de trabalho - que foram levantadas ao longo do quadro de 

referência conceptual - bem como as diversas técnicas de investigação usadas. 

Na segunda parte do trabalho apresenta-se a investigação empírica: por um lado, analisam-se 

os resultados da recolha quantitativa de dados junto das instituições promotoras de habitação 

selecionadas e avalia-se o seu impacto junto do segmento jovem da população; por outro lado, 

caracteriza-se sucintamente o contexto sócio-espacial onde foi realizado o estudo e apresenta-

se, de forma breve, a programação habitacional constante no Plano Director Municipal; por 

outro lado, analisam-se os resultados da entrevistas realizadas junto de um grupo de jovens 

que optaram por uma determinada estratégia habitacional. A análise das suas trajectórias 

habitacionais; o confronto com outras estratégias de acesso ao alojamento (aquelas que são 

privilegiadas neste estudo) a avaliação da sua satisfação em relação à estratégia acedida e ao 

alojamento atribuído, bem como as suas aspirações e expectativas em relação ao acesso ao 

bem em questão são as principais questões que pretendemos abordar com esta pesquisa. 

As conclusões relativas à avaliação da investigação empírica, entre conclusões mais 

genéricas, rematam a pesquisa e ditam novos pontos de partida. 

Antes de avançarmos à leitura da tese, gostaria de agradecer a todos aqueles que, de uma 

forma ou de outra, directa ou indirectamente, contribuíram para a concretização do presente 

trabalho, em circunstâncias, muitas vezes, tão delicadas. 

Um agradecimento especial ao Nuno Serra, pelas preciosas orientações, ideias e reflexões que 

enriqueceram muito este trabalho, e à Helena Galante, pelo seu precioso contributo. 

Paralelamente, gostaria de manifestar o meu apreço ao orientador Prof. Doutor Teixeira Lopes 

pela sua disponibilidade e encorajamento constantes. 

E ainda, o meu MUITO OBRIGADA às minhas amigas Olga Bastos, Cláudia Azevedo, Paula 

Silva, Mavilde Martins, Anunciação Bastos, que sempre me apoiaram em tudo. 
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Por último, e porque os últimos são os primeiros, quero manifestar o meu reconhecimento à 

minha coordenadora, Prof. Doutora Liliana Sousa, por ter acreditado na concretização deste 

trabalho. Penso que se tivesse que dedicar esta tese a alguém, seria a ela, não podendo deixar 

de referir todas as condições que me ofereceu e possibilitaram a realização do mesmo. 
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Capítulo I 

JOVENS... JUVENTUDE... 

REFLEXÕES TEÓRICAS EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DO OBJECTO CIENTÍFICO 

O principal objectivo desta dissertação é analisar a expressão que as políticas sociais de 

habitação acarretam na vida dos jovens que pretendem aceder a um alojamento. 

Antes de passarmos a esta análise propriamente dita, julgamos ser necessário, em primeiro 

lugar, operacionalizar o conceito de juventude, para isso, importa analisar algumas teorias 

sobre o que é, de facto, «ser jovem» na sociedade contemporânea. 

Como deveremos interpretar a condição juvenil? Poderemos afirmar, à luz do século XXI, 

que a juventude tem existência enquanto geração social ou afirmação social? O conceito de 

juventude é visto como um grupo social homogéneo, pertencente a uma cultura unitária, ou 

como uma categoria heterogénea, sendo várias as formas de se ser jovem consoante a origem 

social, a idade, a etnia, o sexo e o território (meio rural ou urbano) em que o indivíduo está 

inserido? Será possível a existência de uma juventude global ou cada sociedade cria o seu 

próprio conceito de juventude? 

Estas são, de uma forma geral, as interrogações a que este primeiro capítulo pretende, se não 

dar resposta, pelo menos contribuir para um conhecimento empírico mais adequado do 

conceito de juventude. Julgamos que no actual momento histórico das sociedades ocidentais o 

conceito de juventude deve ser revisto e esclarecido na medida em que ele já não transporta o 

mesmo significado que há umas décadas atrás. 

Neste primeiro capítulo centraremos a nossa análise na discussão sobre as várias teorias e 

abordagens desenvolvidas em torno do conceito de juventude. Apesar de, frequentemente, 

este conceito aparecer associado à fase de transição para a vida adulta, o nosso principal 

objectivo, agora, é desenvolver uma reflexão sobre o conceito em si. 

Com efeito, esta análise privilegiará duas dimensões distintas: uma, retrospectiva, de carácter 

mais superficial, que colocará a ênfase numa uma análise do desenvolvimento histórico da 

juventude; e outra, actual, em que se desenvolverá uma análise mais profunda sobre as teorias 
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mais recentes da condição juvenil. Estas apresentam-se como uma nova forma de encarar e 

interpretar a juventude contemporânea. A delimitação destas duas dimensões de análise 

pretende demonstrar que a noção de juventude complexificou-se e adquiriu um novo 

significado. 

O debate, desenvolvido neste capítulo, sobre como interpretar o conceito de juventude, fixa-se 

no presente momento histórico da nossa sociedade. Naturalmente que, quando colocamos em 

perspectiva os factos ocorridos a uma certa distância temporal, há tendência em agrupar, 

homogeneizar, homologar uma realidade, neste caso a realidade juvenil, num todo, ou seja, 

numa geração. Estamos de acordo com Coleman e Hursén (1985) quando afirmam que as 

gerações só se definem em função de determinados acontecimentos marcantes assistidos por 

um determinado grupo populacional, neste caso, os jovens. E de facto, este breve olhar 

retrospectivo que iremos de seguida desenvolver, mostra que a juventude da década de 50, 60 

e 70 pode ser contextualizada actualmente numa geração, no entanto, não podemos afirmar o 

mesmo da juventude contemporânea. Tal como afirma Lopes (1997), no presente momento 

histórico da sociedade portuguesa, os jovens não fazem parte de uma geração social; no 

entanto, o autor reconhece que esta constatação pode vir a alterar-se. 

1. A JUVENTUDE COMO RESULTADO DE UM PROCESSO HISTÓRICO - UMA FALSA IDEIA DE 

HOMOGENEIDADE CONCEPTUAL 

A visibilidade social da juventude, enquanto grupo com características sociais específicas 

relacionadas com uma fase de vida, tornou-se objecto de consciência social, por volta da 

segunda metade do século XIX, mediante o (re)conhecimento dos problemas e das tensões a 

ela associados. 

Vários estudiosos da condição juvenil (Nunes, 1969; Braga da Cruz et ai, 1984; Coleman e 

Hursén, 1985; Grácio, 1990; Kenneth e Glennys, 1990; Martins, 1990; Sousa, 1990; Pais, 

1996; Lopes, 1997) começaram por explicar o processo de surgimento da juventude como 

estando intimamente relacionado com acontecimentos sociais importantes e com a 

emergência de problemas sociais concretos. 

Esta análise, de cariz retrospectivo, que evidencia o contexto histórico a partir do qual se 

começou a reconhecer a importância desta fase designada por juventude, assim como as 
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ideias correntes que lhe estão associadas - uma fase vulnerável caracterizada por vários 

problemas sociais - garantem à juventude uma caracterização a partir dos seus traços 

exteriores e dessa forma tendem a homogeneizá-la como se de uma «geração» se tratasse. 

Tentaremos demonstrar que esta forma de encarar a juventude não se coaduna com o olhar 

que lhe é reservado na actualidade. 

Coleman e Hursén (1985) afirmam que foi após a Segunda Guerra Mundial que se começou a 

distinguir, nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico), uma fase de vida designada por juventude, que se situava entre a adolescência e 

a idade adulta. No entanto, foi só nos finais da década de 50 que começou a surgir a ideia de 

uma «sociedade de adolescentes» ou de uma «cultura de jovens» como importante agente de 

socialização. Kenneth e Glennys (1990: 167) também defendem que nessa época marcada 

pela prosperidade, os teddy boys e o rock'n roll influenciaram uma corrente designada por 

«culturas de juventude1», o que segundo alguns comentadores, a sua difusão encontrava-se 

relacionada com o aumento da delinquência juvenil, do número de adolescentes grávidas e, 

posteriormente nos anos 60, com a crescente popularidade das novas drogas de lazer. O 

fenómeno de agregação entre os jovens actuava "(...) como um factor de multiplicação e 

propagação (...) de atitudes contestativas da sociedade" (Braga da Cruz et ah, 1984: 286). A 

juventude de então era frequentemente associada ao poder reivindicativo. 

O progresso técnico, económico e a correspondente difusão da escolaridade que se verificava 

nos anos 60, provocaram um aumento dos níveis de vida e uma rápida difusão das aspirações 

sociais. Os mais novos reconheciam que a posição social estava intimamente relacionada com 

o nível de escolaridade. A complexificação do desempenho das funções sociais e o 

correspondente aumento da procura de educação e qualificação (que por sua vez originava o 

aumento da oferta estatal de ensino) permitiam, cada vez mais, o prolongamento da 

aprendizagem social ou socialização dos actores (Braga da Cruz et ai, 1984; Grácio, 1990). 

Tal como refere Nunes, as «gerações juvenis» passaram a estar libertas da obrigação de 

trabalhar, na media em que o tempo era cada vez mais amplo e os recursos também mais 

abundantes, daí "(...) as possibilidades crescentes de convivência entre os jovens, isto é, de 

1 Segundo Coleman e Hursén, a importância dada à «cultura de jovens» gerou controvérsia, entre os sociólogos: 
por um lado, afirmam que ela tem importância primordial e que "(...) pode impedir ou modificar o processo de 
transição para a vida adulta (...)" (Coleman e Hursén, 1985: 33), por outro lado, admitem que "(...) não passa de 
um epifenómeno que reflecte valores e deriva directamente da cultura dos adultos (...)" {Ibidem). 
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uma convivência juvenil à margem dos grupos dos adultos (...)" (Nunes, 1969: 79) que 

permitiram a formação de «sociedades de jovens» e «meios sociais juvenis» (Ibidem). A 

idade adulta era cada vez mais adiada o que possibilitava a formação e constituição da 

juventude (Braga da Cruz, 1984). Aries (1973) salienta que esta «fase da vida» generalizou-se 

a todos os estratos sociais, situação que foi, durante muito tempo, privilégio das classes 

sociais detentoras de riqueza, poder e cultura. 

A implantação e difusão da escola e o contínuo aumento de escolarizados registados nessa 

altura enquadrava os jovens numa "(...) condição serial, dispersa (...)" (Grácio, 1990: 105); 

reforçava as objectivações linguísticas - «os jovens», a juventude - e identificava a categoria 

a partir do «exterior» (Ibidem). 

Em Portugal, terá sido por volta da década de 1960 que a juventude começa a emergir como 

questão social e, consequentemente, como objecto de consciência social. Revoltados 

directamente contra o regime político de então e indirectamente contra as gerações mais 

velhas, os jovens portugueses terão chamado a atenção para determinados problemas que os 

afectariam, nomeadamente a fraca capacidade de resposta por parte das universidades 

portuguesas e a própria imposição da guerra do Ultramar, entre outros (Pais, 1996). Desde 

então, o reconhecimento da existência de problemas sociais específicos que afectam 

particularmente a juventude em Portugal tem sido uma constante na cena científica nacional. 

Foi com a revolução do 25 de Abril de 1974 que foram criadas as condições indispensáveis 

para a emergência da juventude. O seu aparecimento não foi imediato, mas essencialmente 

através da acção das juventudes partidárias e organizações juvenis (Grácio, 1990). No 

entanto, Sousa afirma a este respeito que "(...) a anomia, mais que a anarquia, estabelecida 

pulverizou a juventude em centenas de grupúsculos desconexos, activos e militantes cada um 

afecto ao seu suposto quadro de ideias, utopias ou vazios" (Sousa, 1990: 287). Foi apenas nos 

anos 80 que a categoria se afirma com maior eficácia (Grácio, 1990). A emergência da 

juventude também é apontada como uma consequência da sociedade de consumo. Segundo 

Sousa (1990), foi através da juventude que a própria sociedade de consumo adquiriu 

consistência e afirmação. 

Como acabamos de verificar o aparecimento da juventude é, tal como vários autores 

reconhecem, resultado histórico do processo de industrialização e escolarização de massas 
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(Braga da Cruz et al, 1984; Martins, 1993). Lopes (2000) argumenta também que a juventude 

é uma invenção das sociedades pós-industriais, pois nas sociedades tradicionais não existia a 

categoria social de juventude. Deste modo concordamos com Pais quando afirma que "a 

juventude é uma categoria socialmente construída, formulada no contexto de particulares 

circunstâncias económicas, sociais ou políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao 

longo do tempo" (Pais, 1996: 29). De facto, e tal como afirma Nunes "(...) não é possível a 

análise sociológica das atitudes, comportamentos, grupos e movimentos sociais sem 

previamente romper com o pressuposto ideológico de tal discurso: o pressuposto de que, em 

cada sociedade, em cada momento histórico, a juventude é só uma" (Nunes, 1980). 

O aparecimento da juventude é também explicado através das condições da sua invenção 

social e neste sentido Grácio afirma que "A juventude é um caso particular de naturalização 

dos universos sociais" (Grácio, 1990: 103). O problema do aparecimento da juventude só 

pode ser eficazmente compreendido se o remetermos para a criação de instituições juvenis ou 

dirigidas para os jovens. Este autor explica que é através da proliferação de práticas, 

representações e discursos que os jovens e a instituições adquirem objectividade e espessura 

"(•••) aproximando-os do mundo natural pela aquisição de um estatuto e evidências 

partilhadas" {Ibidem). É através dos estudos desenvolvidos pelos especialistas das áreas das 

ciências sociais e humanas que a temática juvenil se tem difundido, favorecendo, assim, a 

"naturalização da juventude" (Ibidem: 104). Segundo este autor, esses estudos têm provocado 

um efeito de "homologação científica" da juventude, tal como ocorre na esfera da acção 

política à sua "homologação estatal" (Ibidem: 105). Lopes critica esta "alquimia social" 

(Bordieu 1980, cit.in Lopes, 1997) que tende a "(...) naturalizar uma condição social, 

diluindo-a arbitrariamente numa falsa identidade homogénea e unificada que sob formas mais 

sofisticadas, como o não menos curioso e discutível de «geração social»" (Lopes, 1997: 26). 

A juventude também tem sido relacionada com uma "(...) fase de vida2 marcada por uma certa 

instabilidade associada a determinados «problemas sociais»" (Pais, 1996: 26). De facto, 

2 Pais (1996) afirma que as «fases de vida», enquanto tranches de idade, têm variado ao longo da história. O 
desafio que se coloca à Sociologia é, por um lado, conhecer os factores sociais que determinam, em certos 
períodos históricos, a construção social de determinadas fases de vida e, por outro lado, explicar as 
transformações que têm afectado a juventude entendida enquanto uma «fase de vida». Segundo o autor, as «fases 
de vida» só são reconhecidas, enquanto tal, quando são socialmente encaradas como geradoras de «problemas» 
sociais. O autor sublinha que quando isto acontece, a atenção do poder público é atraída, surgindo medidas que 
ajudam a resolver esses problemas. Pais reconhece que "Essas medidas interferem na vida dos indivíduos 
podendo influenciar o «timing» das transições de uma para outra fase da vida" (Pais, 1996: 29-30). 
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tende-se a relacionar este conceito a uma certa vulnerabilidade social patente em vários 

domínios: os jovens são alvo de problemas de inserção profissional com as suas 

consequências ao nível do acesso a uma habitação; problemas de falta de participação social; 

problemas de droga; problemas de delinquência; problemas escolares; problemas com os pais, 

etc3 (Pais, 1999). 

Actualmente, a juventude vivência, essencialmente, problemas relacionados com o 

prolongamento desta fase de vida e com o subsequente retardamento na transição para o 

estado adulto. O prolongamento da escolaridade ; as dificuldades na obtenção do primeiro 

emprego e a consequente entrada cada vez mais tardia no mercado de trabalho; as 

dificuldades na obtenção de habitação; o prolongamento da estada na casa dos pais e o 

casamento e fecundidade tardios, constituem apenas alguns dos exemplos que ocorrem na 

realidade actual. O fenómeno juvenil aparece associado às profundas transformações 

ocorridas nas sociedades contemporâneas. Essas alterações sociais prolongaram, de tal forma, 

a condição juvenil que os seus tempos e seus modos de vida encontram-se cada vez mais 

dilatados (Conde, 1990; Sousa, 1990; Lopes, 2000). Lopes (2000) designa esse fenómeno por 

"dilatação do período moratória". Sousa (1990) também refere que muitos jovens são 

obrigados a «prolongarem» a sua juventude devido aos problemas relacionados com a sua 

emancipação económica relativamente à família de origem (Sousa, 1990: 282). Tendo em 

conta o exposto, avançamos, sob a forma de hipótese, que a coabitação dos jovens em 

casa dos seus pais perdura por mais tempo devido às dificuldades que encontram no 

acesso à primeira habitação. 

" Na obra do autor, "Traços e Riscos de Vida", editada em 1999, esta questão, da juventude ser associada a uma 
fase de vida marcada por determinados problemas sociais, também é abordada. O autor enquadra os problemas 
associados à juventude num fenómeno mais abrangente, o da exclusão social. Neste sentido, Pais (1996) 
reconhece que os jovens vivem várias situações de risco, sendo vários os contextos de exclusão. 
Frequentemente, estes aparecem associados às condições precárias de vida e às suas novas formas de vivência e 
experimentação sexual. O autor analisa as trajectórias de vida dos jovens de forma a contrariar as teorias de 
estigmatização centradas na noção de juventude enquanto «desvio», «desenquadramento»,yaçe de vida marcada 
pela «intolerância», «excessos», «transgressões» (Pais, 1999: 9). Outros autores, nomeadamente, Marília Sposito 
(1997), Raymond Montemayor (1986) também referem que no quotidiano contemporâneo tende-se a encarar a 
juventude como uma fase de vida associada à noção de crise, desordem, irresponsabilidade, enfim, problema 
social a ser resolvido. 

É curioso verificar a importância que deteve e ainda hoje detém a escola e a consequente difusão do sistema de 
ensino, quando se fala na juventude. Se na década de 60, como vimos, um dos principais factores para se 
começar a falar no fenómeno juvenil foi o processo de "procura" de escolarização, na década de 90 vários 
autores (entre outros, Conde, 1990; Pais, 1996; Lopes 1997) procuram explicá-lo como estando associado ao 
"prolongamento" dessa escolarização. 
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A caracterização actual da sociedade moderna e as suas implicações no processo de transição 

para a vida adulta, serão temáticas a analisar, com maior profundidade, no segundo capítulo 

deste trabalho que versará sobre a juventude entendida como uma fase de vida, como, de 

resto, já foi referido. 

A noção de juventude tem sofrido flutuações conceptuais ao longo das três últimas décadas. 

Inicialmente encarada como uma fase de vida própria e, por conseguinte, detentora de uma 

aparente unidade, a juventude era vista num contexto de homogeneidade em que prevalecia a 

procura dos aspectos mais uniformes que caracterizariam esta fase de vida, traços que fariam 

parte de uma cultura juvenil específica. Normalmente este conceito aparecia associado a 

acontecimentos sociais importantes, a transformações sociais concretas e a problemas sociais 

específicos. De acordo com estas perspectivas, a juventude era caracterizada pela sua acção 

colectiva e identificada pelos seus traços exteriores e, por isso, mais facilmente visíveis e 

generalizáveis. 

Segundo a nossa opinião, é impossível conceber a juventude, em pleno século XXI, sob o 

prisma que temos vindo a apresentar. A postura sociológica que se impõe é de procurar não 

apenas as possíveis ou relativas similaridades entre os jovens ou os grupos de jovens, mas 

sim, e fundamentalmente, as diferenças sociais que entre eles existem. 

2. JUVENTUDE - ALGUNS ESCLARECIMENTOS CONCEPTUAIS 

DA ABORDAGEM TRADICIONAL À ABORDAGEM ACTUAL: UMA PANORÂMICA GERAL 

O significado do termo juventude tem mudado ao longo do tempo, obedecendo a grandes 

variações culturais (Kugelberg, 1998), e tal como ele é hoje sociologicamente entendido, 

corresponde a uma realidade social recente (Braga da Cruz et ai. 1984: 286). Só actualmente, 

"(...) os jovens apareceram na ribalta das sociedades com uma idade sociológica" (Sousa, 

1990: 280). 

Ser jovem já não é, como antigamente se pensava, uma questão biológica e/ou cronológica, 

mas acima de tudo social. E é devido ao carácter sociocultural de que se passou a revestir o 

conceito de juventude que a sua problematização tornou-se objecto de questionamento por 

parte de vários investigadores, particularmente em pesquisas pluridisciplinares (Santos, 1991: 

1005). No balanço da UNESCO sobre o Ano Internacional da Juventude, em 1985, abordou-
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se a questão multidimensional que deve ser desenvolvida em torno da questão juvenil e de 

modo sugestivo designaram o conceito de juventude por «mosaico compósito» (Ibidem: 996). 

Na linguagem corrente quando falamos na juventude, referimo-nos a uma fase que já não 

pertence à infância, mas também que ainda não faz parte da fase adulta (Sousa, 1990: 281). 

Esta forma de encarar a juventude traduz, de facto, uma certa ambiguidade e talvez seja por 

esta razão que este termo tem recebido de uma forma passiva ideias pré-estabelecidas, pré-

construídas pelo senso comum. Martins afirma, a este propósito, que "Estas discrepâncias de 

entendimento aumentam quando provenientes do senso comum para quem o nosso conceito 

tanto pode significar uma categoria concreta como um estado de espírito" (Martins, 1993: 8). 

De facto, a maioria dos estudiosos da condição juvenil partilha, por um lado, a ideia de que a 

juventude não é um conceito pacífico adquirido, pelo contrário, assume inúmeras acepções e, 

por outro lado, que tanto a comunicação social como os debates políticos concedem-nos, 

através dos seus discursos, uma falsa «ilusão de homogeneidade» sobre este termo (Francisco, 

1983; Braga da Cruz et ai. 1984; Coleman e Hursén, 1985; Sousa, 1990; Conde, 1990; Pais, 

1996; Almeida et ai. 1996; Lopes, 1997; Gonçalves, 1997). Palhares reconhece que os 

programas públicos, a nível nacional, assim como os discursos políticos e institucionais 

destinados à juventude são importantes agentes "(...) na cristalização de um ideal tipo juvenil 

e de juventude" (Palhares, 2000: 3). Este autor chama a atenção para um aspecto interessante 

e bastante realista da relação do conceito de juventude com os programas públicos juvenis 

promovidos a nível político e institucional. Apesar dos discursos políticos reconhecerem a 

pluralidade social da categoria juventude, na realidade, a sua tradução em medidas/programas 

não encontra expressão substantiva, na medida em que privilegiam a mera delimitação etária; 

têm como objectivo principal satisfazer os interesses culturais do indiferenciado público-alvo; 

procuram soluções padrões para eventuais problemas-padrão, normalmente imputados à 

condição juvenil actual (Ibidem). 

Lopes salienta que quando analisamos a problemática juvenil estamos a pisar num «terreno 

movediço», na medida em que congrega uma "(...) série de símbolos, rituais e significados 

(...)" (Lopes, 1997: 10). O autor reconhece que "(...) a sociedade ocidental contemporânea 

cria uma série de rótulos e estereótipos para definir as qualidades da juventude" (Ibidem). 
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Esboçando uma análise crítica às classificações do termo juventude que se inserem numa 

visão mais clássica, poderemos afirmar e concordando com a autora Ann Nilsen que "A ideia 

de que o trajecto de vida é um conjunto de discretas etapas sequenciais, definidas de acordo 

com a idade (...) [tem sido] central no modo como tradicionalmente se tem problematizado o 

conceito de juventude" (Nilsen, 1998: 59). Tem-se enfatizado, excessivamente, a variável 

idade quando se fala na juventude. Daí a sua frequente homogeneização baseada em aspectos 

de natureza biológica e físico-psicológica. São esses traços comuns que têm contribuído para 

a cristalização do termo na linguagem corrente e no discurso político-institucional (Almeida 

et ai., 1996: 34) levando-nos a encarar a juventude, basicamente, como um grupo dotado de 

características semelhantes. A tendência para a "(...) unificação simbólica (...)" (Grácio, 1990: 

107) da juventude tem conduzido a análises quantas vezes redutoras de qualidades, de 

condições, de situações e vivências «juvenis». 

Embora os critérios biológicos e etários sejam também socialmente articulados para a 

configuração da juventude, os seus limites são determinados, essencialmente, pelas condições 

socioculturais, sendo, por conseguinte, bastante fluídos, arbitrários, ambíguos e variando de 

sociedade para sociedade (Braga da Cruz et ai. 1984: 287- 289; Kugelberg, 1998: 41). Ao 

analisarmos o fenómeno juvenil não podemos conceder autonomia e primazia à variável idade 

face a outras variáveis que também se revelam importantes (Lopes, 2000: 100). 

Por isso, a juventude não pode ser definida unicamente em termos de uma determinada faixa 

etária, mesmo porque não existe "(...) uma correspondência absoluta entre a idade e o estilo 

de vida" (Coleman e Hursén, 1985: 14). Em vez de uma delimitação puramente etária, é 

nosso objectivo mostrar que a noção de juventude recobre uma pluralidade de condições 

sociais que decorrem, por um lado, das condições de partida herdadas das famílias de origem 

e, por outro lado, das trajectórias sociais dos próprios jovens nomeadamente no plano escolar 

e profissional. 

Vários autores, tais como Braga da Cruz et a/.(1984), Pais (1996) e Lopes (1997) recorrem a 

Bourdieu, para mostrar que todos os atributos e classificações impostos sobre o conceito de 

juventude, tornam, já por si "(...) esta categoria social como manipulada e manipulável (...)" 

(Bourdieu, 1980, cit.in Braga da Cruz et ai, 1984: 288; cit.in Pais, 1996: 23 e cit.in Lopes, 

1997: 10). A predominância conferida à variável idade na definição de juventude parece 

confirmar essa manipulação, sendo "(...) um abuso de linguagem subsumir sob o mesmo 
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conceito de juventude, universos sociais que não têm entre si praticamente nada de comum" 

(Pais, 1996: 23), muitas vezes, apenas o nome (Gérard cit.in Lopes, 1997: 40). 

A Sociologia confronta-se com a necessidade de abolir com as opiniões espontâneas e 

infundadas - situação a que Pais (1996: 22) apelida por «doxa dominante» - e adoptar perante 

o conceito de juventude uma outra «doxa» mais firme, nem que esta seja paradoxa. Este 

termo tem sido encarado por vários sociólogos, e pela própria Sociologia, como um objecto 

pré-construído, como um «mauvais object» "(...) que se tem prestado a generalizações 

arbitrárias" (Pais, 1990: 149). Torna-se necessário «destruir» e «construir»/«reconstruir» 

socialmente (e sociologicamente) o conceito de juventude (Gérard, cit.in Pais, 1996; Lopes, 

1997: 38). 

"Não há, de facto, um conceito único de juventude que possa abranger os diferentes campos 

semânticos - que toma a juventude como unidade e como diversidade - que lhe aparecem 

associados" (Pais, 1996: 37). Assim, o termo juventude não passará de uma simples palavra 

que, segundo a opinião de vários autores, deveria ser substituído por "juventudes" (Bourdieu 

1980, cit.in Braga da Cruz et ai, 1984; cit.in Pais, 1996 e cit.in Lopes, 1997); ou por "tempo 

de espera" - que intercede até à obtenção de uma casa, de um trabalho e de uma relação 

conjugal estável (Enrique Gil Calvo cit.in Pais, 1996: 93) - ; ou por «pós adolescência» 

(Lopes, 1997); ou por «entrada na vida», ou por «passagem à idade adulta» (Galland, 1987 

citin Lopes, 1997:45). 

O conceito juventude reveste-se de complexidade e relatividade social. O atributo de ser 

jovem varia de acordo com certas funções sociais - se é, e não se é, jovem, em absoluto, mas 

em relação a certas funções sociais - e com determinados estratos sociais - a juventude acaba 

mais cedo para uns do que para outros, consoante o acesso ao trabalho ou a continuação dos 

estudos (Braga da Cruz et ai, 1984: 287-289; Lopes, 1997). A juventude é, assim, 

socialmente heterogénea na sua composição social e nos seus limites etários. 

No entanto, há autores (Braga da Cruz et ai. 1984) que defendem que a questão juvenil é 

encarada com especificidade própria, daí ser minimamente homogénea, na medida em que a 

expressão colectiva "condição juvenil" exprime uma determinada maneira de estar em 

sociedade. Estes autores defendem que é a existência de interesses colectivos de geração, 

independentemente dos interesses sociais globais contrastantes, que se identifica socialmente 
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a juventude {Ibidem: 289). Outros autores associam esta fase do ciclo de vida a traços comuns 

"(...) quer ao nível do estatuto social, quer no plano simbólico-cultural" (Almeida et ai, 1996: 

34). Conde, por sua vez, entende que uma análise sobre a juventude portuguesa tem de incidir 

"(...) não apenas sobre as evidentes descontinuidades (...) mas sobretudo sobre a proximidade 

de práticas e valores em si mesmo dotados de suficiente centralidade para conferirem 

congruência e solidez à identidade juvenil (...)" (Conde, 1990: 676). Contudo, esta autora 

recusa "(...) uma imagem homogénea, heróica ou triunfalista da juventude (...)" (Ibidem: 692) 

mobilizada em configurações globais emergentes e características de conjunturas sociais, mas 

rejeita igualmente uma visão "(...) dispersiva e casuística da identidade (...)" (Ibidem). A 

condição e o estatuto juvenil são caracterizados pela sua natureza heterogénea daí que a 

identidade juvenil apresenta "(...) uma figuração híbrida e fragmentária (...)" (Ibidem). 

Mais à frente, neste capítulo, iremos demonstrar que, pelo prisma das práticas culturais 

juvenis, somos levados a homogeneizar a juventude numa cultura juvenil com identidade 

própria. De forma iludida, encaramos as práticas culturais juvenis, principalmente aquelas que 

se situam na esfera do lazer, por exemplo ao nível musical, como uma forma de afirmação de 

uma geração inteira. Temos a tendência em generalizar e agregar as mesmas condutas, os 

mesmos valores e representações como se de uma geração se tratasse. Normalmente não 

raciocinamos sobre a realidade, mas sobre representações comuns em torno de uma ideia que 

leva a conceber a juventude sob uma designação abrangente entendida como uma geração que 

vive essa realidade partilhando condutas, comportamentos e práticas idênticas e coerentes. Tal 

como afirma Lopes, somos levados a imputar "(...) a realidades diversas as mesmas 

características tal como um movimento estático" (Lopes, 1997: 49). Esta forma de olhar a 

juventude vai ao encontro dos pressupostos desenvolvidos pela corrente geracional sobre esta 

noção, como veremos seguidamente. 

No actual momento histórico da nossa sociedade, é uma ilusão pensar que a juventude diz 

respeito a um conjunto que se afirma numa "condição", num estado que determine e 

caracterize sociologicamente indivíduos de um mesmo grupo de idade (Sousa, 1975: 635). A 

juventude, enquanto categoria sociológica, não se apresenta homogénea, antes "(...) acusa as 

diferenças de posição que, no jogo das relações sociais, os jovens ocupam através dos 

respectivos vínculos familiares" (Ibidem). Há muitas maneiras de se ser jovem envolvendo 

processos sociais e culturais que podem ser muito contrastantes (Almeida et ai, 1996: 34). 
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Lopes também reforça a ideia de que a juventude é heterogénea e sincrética, e desta forma 

considera-a "(...) um mosaico de diferenças e que não constitui, por si só, uma condição 

social" (Lopes, 1997: 46). Como veremos ao longo deste capítulo poderemos reconhecer 

alguma autonomia juvenil apenas ao nível das práticas culturais. No entanto, Lopes explica, 

recorrendo à "teoria geral ou de síntese" de Giddens, que esse eventual mínimo denominador 

comum potencia a capacidade de afirmação social - e não de afirmação geracional - embora 

a níveis diferenciados, inerente apropria condição de «agente social» {Ibidem: 45). 

Desta forma, será difícil falar dos efeitos geracionais exercidos sobre as práticas culturais, no 

entanto, admite-se que o factor idade exerce, sob vários domínios, uma forte influência sobre 

essas práticas, apesar desta variável não ser autónoma face às demais (Lopes, 2000). 

3. TEORIAS SOCIOLÓGICAS DA JUVENTUDE: A VISÃO GERACIONAL E A VISÃO CLASSISTA 

O significado do termo juventude tem sido analisado a partir de dois quadros teóricos de 

referência, duas correntes tradicionais da Sociologia que interpretam a condição juvenil de 

uma forma distinta - a corrente geracional e classista - que como veremos encaram o 

conceito de juventude de uma forma contraditória. 

A corrente geracional, de mais longa tradição na Sociologia da Juventude, entende a 

juventude como unidade, como uma. fase de vida. Esta corrente assenta nos vários sentidos da 

noção de geração: em termos biológicos, geração biológica, em que se fala de um intervalo 

de idade entre a puberdade e o fim do crescimento; em termos da psicologia social, em que 

refere os processos de crise identitária também designada por crise de originalidade juvenil; e 

em termos sociais em que se define geração "(...) como um conjunto de indivíduos situados 

homogeneamente numa mesma fase de vida e socializados, por conseguinte, de acordo com 

padrões normativos muito semelhantes que os constituem como um grupo dotado de uma 

situação social específica" (Lopes, 1997: 36). 

A corrente classista recusa o próprio conceito de juventude - a cultura juvenil é heterogénea, 

disforme e está dependente das determinações da estrutura de classes. Para esta corrente a 

reprodução social dos jovens não decorre das relações intergeracionais, mas da relação entre 

as classes sociais, na qual a passagem para a vida adulta é pautada por desigualdades sociais, 
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quer ao nível da condição social dos jovens, quer da própria divisão sexual do trabalho 

(Lopes, 1997). 

Uma análise sobre a interpretação que cada abordagem apresenta sobre a juventude permite-

nos constatar que ambas encaram de forma contraditória e paradoxal o fenómeno juvenil: se, 

por um lado, observam as eventuais similaridades entre os jovens, ou grupo de jovens, por 

outro lado, privilegiam as diferenças sociais existentes entre eles. Relativamente a esta 

controvérsia gerada por estas duas correntes, Pais afirma que "A própria Sociologia participa, 

por vezes, nesta construção heterónima ao enfatizar as representações do senso-comum que 

predominam sobre a juventude" (Pais, 1996: 27). O conceito de juventude é heterónimo na 

medida em que lhe são impostos diversos significados, mas que no fundo procuram 

transmitir, erroneamente, uma única ideia, de grupo homogéneo caracterizado por condutas 

comuns (Pais, 1996). Aos diferentes significados atribuídos ao conceito de juventude e às 

suas manifestações diversas em termos de comportamento, modos de pensar e agir, 

perspectivas em relação ao futuro, representações e identidades sociais, o autor designa, em 

sentido lato, por «paradoxos da juventude» (Ibidem: 23). 

Alguns autores (Pais, 1996; Gonçalves, 1997) reconhecem a existência de um conflito teórico 

entre os dois modelos sociológicos interpretativos da condição juvenil. E de facto, ele existe, 

pois se, por um lado, a visão geracional admite que a juventude assume um carácter 

homogéneo, autónomo e unitário, por outro lado, a visão classista defende que a juventude é 

um grupo heterogéneo daí a existência de diferenciações entre os jovens, intimamente 

relacionadas com a sua origem social, género, etnia, etc. 

Há autores que defendem que essa visível tensão acentua-se na esfera do lazer, pois se por um 

lado, as práticas culturais nesse domínio oferecem à juventude um vasto leque de acções 

generalizadas, tais como a convivialidade, a moda, o consumo, a sexualidade, o desporto, a 

música, entre muitas outras, em que a «livre escolha» do público juvenil assume-se como um 

direito inerente a esta forma de afirmação social, por outro lado, assiste-se na realidade a 

campos de possibilidades socialmente diferenciados baseados no género, na classe social, ou 

mesmo na etnia (Pais, 1996 cit.in Lopes, 1997: 38; Gonçalves, 1997). Kenneth e Glennys 

também afirmam que nos momentos de lazer "(...) as classes sociais nunca foram a única 

causa de divisões entre os jovens" (Kenneth e Glennys, 1990: 168). As divisões étnicas, 

sexuais e religiosas {Ibidem), as realizações ao nível da educação e as perspectivas de 
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emprego (Ibidem: 189) deverão ser também acrescentadas, na medida em que continuam a 

dividir os jovens nos momentos de lazer. Relativamente a este processo de divisão existente 

entre os jovens, Grácio refere, no entanto, que ao nível escolar a natureza das diferenças 

sociais existentes são idênticas "(...) apenas estão «deslocadas» relativamente umas às outras 

pela diversidade de origens sociais e das trajectórias escolares e profissionais" (Grácio, 1990: 

107). 

Na opinião de Lopes (1997), o conflito teórico existente entre a corrente geracional e classista 

complexificou-se com os autores Nunes (1969) e Pais (1996). Apesar de cada um deles 

desenvolver a sua própria teoria relativamente ao conceito de juventude, e mesmo tendo em 

conta que Nunes (1969), na altura em que desenvolveu a sua pesquisa sobre o fenómeno 

juvenil, não conhecer estas correntes tal como elas se apresentam hoje (quer ao nível das suas 

designações, quer ao nível da sua maturidade científica), estamos de acordo com Lopes 

(1997) quando afirma que estes dois autores entendem o conceito de juventude como "(...) 

uma variante complexificada do olhar geracional" (Lopes, 1997: 49). Vamos, então analisar 

as razões que levam este autor a considerar tal hipótese e de que forma também concordamos 

com ela. Socorreremo-nos ainda da opinião de outros autores que se aproximam da visão de 

Nunes (1969) e Pais (1996), de forma a defendermos a nossa perspectiva. 

Nunes (1969) desenvolve, no III capítulo do seu livro Sociologia e Ideologia do 

Desenvolvimento, uma análise sobre as Gerações na Sociedade Moderna e refere que o 

fenómeno social juvenil enquadra-se "(...) no âmbito do conceito de geração social (...)", 

entendendo-se como tal "(...) um conjunto de indivíduos etariamente próximos, com uma 

consciência relativamente consistente de pertença a um grupo ou quase-grupo distinto das 

restantes gerações e partilhando, mais por oposição do que por identificação, uma série de 

«referências sociais e culturais (informação, valores, interesses, problemas, projectos, etc.)» 

(...) que, em geral, se formam durante a juventude" (Nunes, 1969 cit.in Lopes, 1997: 36). O 

autor não determina a juventude como uma geração demográfica - "(...) simples agregado 

estatístico de indivíduos cujas idades se situam dentro de certos limites (...)" (Nunes, 1969: 

77) - mesmo porque segundo este autor este tipo de geração não é um grupo social. A 

juventude é apenas uma entre as várias gerações demográficas existentes, por isso tende a dar 

origem a uma realidade sociológica específica ou, como o autor afirma, "(...) a um conjunto 

de grupos específicos (...) uma série de «gerações sociais» (...)" (Ibidem: 78). Como as 
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condições de vida dos jovens variam profundamente com o estrato, a classe ou o meio social, 

Nunes propõe a diferenciação de situações típicas de juventude {Ibidem: 99) na medida em 

que é inadequado apontar uma situação única como sendo legítima entre os jovens em geral. 

Nunes confirma a tendência oscilante da Sociologia da Juventude afirmando que é impossível 

"(...) englobarse numa mesma geração  e, por conseguinte num mesmo grupo  indivíduos 

que, apesar de coetâneos e portadores do sentimento comum de se encontrarem 

colectivamente em presença de outras gerações na sociedade, se identificam a si mesmos 

como pertencendo, por exemplo, a classes sociais, grupos ideológicos ou grupos profissionais 

diferentes" {Ibidem: 91). Neste sentido, o autor considera haver não uma juventude, mas 

simultaneamente múltiplas juventudes, na medida em que a "(...) diferenciação da estrutura 

social em distintas fracções de classe, estratos e meios sociais implica profundas clivagens 

entre os jovens" {Ibidem: 86). 

Após apresentação, em traços gerais, da proposta de interpretação do fenómeno juvenil 

defendida por Nunes (1969) podemos concluir que, de facto, a sua abordagem se aproxima 

bastante dos pressupostos essenciais da corrente geracional, partindo do princípio que o autor 

começa por definir e agrupar a juventude como uma «geração social». A juventude ao ser 

associada a uma «realidade sociológica específica», a «meios sociais juvenis», à noção de 

grupo, ou «quase grupo» parece ser rotulada de «quase raças sociológicas», «colecções de 

outros» (estas expressões são de Lopes, 1997: 11). Todas estas classificações impostas sobre 

o conceito de juventude estão patentes na teoria de Nunes, na medida em que defende que os 

jovens tendem a formar um "(...) sector sociologicamente diferenciado dentro da estrutura 

social  um «mundo próprio»" (Nunes, 1969: 85) oposto e à margem da sociedade de adultos. 

Relativamente a esta questão, também Sousa defende que existe o «mundo» do jovem, na 

medida em que a maioria deles "(•■•) é receptivo e movido pelos mesmos problemas que 

afecta os seus iguais de qualquer parte do mundo" (Sousa, 1990: 285). Mesmo tendo em 

conta as várias diferenças existentes entre os jovens, Nunes (1969) acaba, mais uma vez, por 

agrupálos em várias «gerações sociais». Tal como afirma Lopes (1997: 37) este último 

conceito, da forma como está problematizado, parece confundirse com o de «subculturas 

juvenis», ou seja, heterogéneas entre si, mas homogéneas no seu seio. Esta forma de encarar a 

juventude é também defendida, como veremos, por Pais (1996). 
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Acerca do modelo de interpretação do fenómeno juvenil, desenvolvido por Nunes (1969), o 

autor Lopes (1997) levanta a seguinte questão, no segundo capítulo do seu livro "Tristes 

Escolas": "Poderemos continuar a falar da existência de uma geração social enquanto grupo 

ou quase-grupo de indivíduos etariamente próximos, que compartilham um sentimento 

comum de posse de um leque de «significativas diferenças nas respectivas referências sociais 

e culturais» face às demais gerações?" (Lopes, 1997: 43). A resposta de Lopes a esta questão 

afigura-se negativa. No entanto, antes de analisarmos a sua proposta de análise, - que defende 

como alternativa relativamente aos escassos estudos disponíveis sobre a realidade portuguesa 

da condição juvenil contemporânea - que podemos já adiantar, que não se enquadra nem na 

perspectiva geracional, nem na classista, nem tão pouco na perspectiva apresentada por Nunes 

(1969) e Pais (1996) (Lopes, 1997) - vejamos como certos aspectos do modelo teórico de 

Pais (1996) são também desenvolvidos em torno de factores que pretendem homogeneizar o 

conceito de juventude. 

Pais na sua obra Culturas Juvenis (1996) procura também construir o seu modelo explicativo 

sobre a juventude. O seu método de investigação toma o quotidiano dos jovens como objecto 

de análise. O autor afirma que esta perspectiva lhe "(...) permitiu descobrir a diversidade de 

comportamentos entre os jovens" (Pais, 1996: 60). Ele seleccionou três culturas juvenis 

distintas situadas na grande Lisboa, que correspondem a meios socialmente distintos, onde foi 

possível encontrar "(...) jovens com origem predominante numa dada condição sociaF6 (Pais, 

1996: 67). Através de métodos e técnicas de origem etnográfica o autor procura penetrar nas 

territorialidades de origem dos jovens para assim poder construir sociologicamente o 

conceito de juventude (Ibidem: 14). A ideia de que o conceito de juventude deve ser analisado 

«por dentro» (Pais, 1996) através da «narrativa do quotidiano» (Lopes, 1997) é uma ideia 

defendida tanto por Pais (1996) como por Lopes (1997). Ambos autores defendem que se 

continuarmos a privilegiar unicamente o lado exterior e mais visível da juventude - que nos 

leva a pensar num grupo específico, homogéneo, com características comuns - sem 

aprofundar os seus aspectos essenciais, este conceito jamais encontrará uma definição 

5 Nunes, 1969 cit.in Lopes 1997:43. 
A fragmentação da juventude em diferentes culturas juvenis é uma metodologia desenvolvida também pelos 

autores Kenneth e Glennys (1990). Estes autores iniciaram, em 1986, uma investigação que pretendia comparar 
os progressos dos jovens em condições diferentes do mercado de trabalho local e simultaneamente por distintos 
estilos de vida e práticas de lazer. Assim, seleccionaram quatro zonas distintas da Grã-Bretanha e em cada uma 
delas definiram quatro amostras representativas de jovens. Uma das conclusões a que estes autores chegaram foi 
que apesar de existir "(...) muitas modas, sons e estilos nas culturas de juventude actuais (...)" (Kenneth e 
Glennys, 1990: 189) elas se agrupam em três categorias principais: a tradicional, a académica e a classe inferior. 
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correcta. Apenas recorrendo a esta técnica é que se poderá "(...) desmontar e desmistificar 

fábulas, rótulos e mitos (...)" (Lopes, 1997: 50) acerca do conceito. 

Pais focaliza a sua análise, sobre a juventude, na cultura juvenil, que em sentido lato, "(...) 

abarca o sistema de valores atribuídos à juventude enquanto fase da vida, valores a que 

aderirão jovens de diferentes meios e condições sociais, olhada através do seu quotidiano e 

não relativamente a uma cultura dominante de gerações ou de classes" (Pais, 1996: 54). 

Segundo o autor, a noção de cultura juvenil não corresponde a uma entidade homogénea. 

Essa ideia é falsa, não passa de "(•■•) um mito, ou seja, uma construção social que existe mais 

como representação social do que como realidade" {Ibidem: 28). O trabalho empírico 

desenvolvido por Pais {Ibidem) revela que podemos verificar duas situações distintas entre os 

jovens: ou se reconhecem como parte integrante desse mito e transformamno, parcialmente, 

em realidade, originando uma espécie de consciência geracional que provoca diferenças em 

relação a outras gerações; ou não partilham desse mito e reconhecem que ser jovem é uma 

experiência diferente daquelas que outros jovens vivem. 

Pais afirma que a juventude deve ser encarada sob duas perspectivas: por um lado, como 

aparente unidade e neste sentido é entendida como uma fase da vida que todos um dia 

partilhamos (segundo o autor, neste caso a juventude é homogénea comparativamente às 

outras gerações) e por outro lado, como diversidade, tendo em conta os diferentes atributos 

sociais e modos de vida que distinguem os jovens uns dos outros {Ibidem: 33). No entanto, o 

autor considera que apenas "(...) em certo sentido, a juventude não é, com efeito, socialmente 

homogénea (...) aparece socialmente dividida em função dos seus interesses, das suas origens 

sociais, das suas perspectivas e aspirações" {Ibidem). Essa diversidade, que torna heterogénea 

a experiência de ser jovem foi explorada, pelo autor, no domínio do lazer onde "(••■) as 

semelhanças morfológicas ou de superfície da juventude mais se fazem sentir (...)" (Pais, 

1996: 189) e onde se encontra mais enraizado o mito da juventude enquanto entidade 

7 Pais afirma que são vários os factores que tem proporcionado aos jovens uma maior abertura à satisfação das 
suas necessidades de lazer, através da esfera do consumo juvenil: o menor poder de influência dos agentes 
tradicionais de socialização tais como a família e a escola em favor "(••■) de contextos mais informais ou 
subterrâneos de socialização (...)" (Pais, 1996:90) nomeadamente os grupos de amigos; o desenvolvimento 
económico, o alargamento da escolaridade e a preponderante influência dos mass media. De acordo com esta 
hipótese, o autor admite que a cultura juvenil está interdependente da cultura de massas tal como uma "(■) 
extensão ou apêndice (...) pouco ou nada dependentes da estrutura de classe" {Ibidem). 
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homogénea. Ao analisar as práticas culturais juvenis o autor conclui que estas apresentam 

uma particularidade comum: "Todas ocorrem no domínio do lazer" (Ibidem:\88) sendo nesta 

esfera "(...) que as culturas juvenis adquirem uma maior visibilidade e expressão" (Ibidem: 

132). 

Pais contrariou a tendência que encara a juventude como uma realidade homogénea através de 

um método, que segundo o autor consiste em "(...) minar os mitos nos seus próprios terrenos 

- parto do pressuposto (ou hipótese) de que as culturas juvenis onde mais significativamente 

se diferenciam será naquilo em que mais se assemelham, passe o paradoxo" (Ibidem). Ao 

estudar algumas práticas culturais e sociais, ao nível do lazer, o autor descobriu uma 

diversidade de situações entre os jovens: eles não participam nas mesmas práticas; não as 

vivem da mesma forma; existem diferentes culturas juvenis de acordo com as diferentes 

práticas de lazer e vice-versa; os fundamentos de constituição, instituição e legitimação 

variam de contexto para contexto social; as práticas culturais e sociais apresentam diferenças 

quer ao nível intrageracional, isto é relativamente às outras gerações, quer ao nível 

intergeracional, ou seja, no seio da mesma geração. 

O autor conclui que "(...) a socialização dos jovens, no domínio do lazer, origina diferentes 

culturas juvenis" (Ibidem: 189). Estas, por sua vez, desenvolvem-se no âmbito de 

determinadas redes grupais e estão associadas a identidades juvenis opostas umas em relação 

a outras, isto é, Pais defende que "(...) as imagens que os grupos de jovens formam de si 

mesmos e dos outros parecem orientar as relações que se estabelecem entre esses grupos" 

(Ibidem: 93). Este autor reconhece em cada grupo juvenil uma coesão interna manifesta em 

traços de identificação compartilhados entre os seus membros, sendo essas marcas específicas 

de cada grupo que diferenciam as várias identidades grupais (Ibidem: 97). Com efeito, as 

práticas culturais juvenis garantem uma certa especificidade unitária, sendo caracterizadas 

pelo seu «tipicismo» ou «singularização», de modo que podem ser consideradas como 

essencialmente e tipicamente juvenis e normativamente marginais relativamente à cultura 

dominante, específica das gerações adultas (Ibidem: 193). 

Após esta breve exposição da teoria de Pais (1996) sobre a juventude, podemos reconhecer, 

tal como outros autores (Lopes, 1997), o seu carácter original e preciso. No entanto, de que 

forma esta interpretação do fenómeno juvenil não é mais do que uma versão complexificada 

do olhar geracional concedido à juventude, tal como enunciamos anteriormente? Como 
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vimos, Pais (1996) entende que a juventude, ou seja a cultura juvenil (e neste sentido, e em 

nosso entender, o autor já está a homologar e a massificar a juventude) é, apenas em certo 

sentido uma entidade heterogénea, e demonstra essa diversidade no domínio do lazer, prática 

cultural onde, tal como o autor refere, se encontra mais visível a ideia da juventude 

homogénea. E, de facto, em termos ideológicos, somos levados a pensar que é, por exemplo, 

na esfera da música que se verifica uma forte integração e participação juvenil. Contudo, o 

autor ao fragmentar a cultura juvenil, em vários «sub-grupos», ou seja, «sub-culturas» de 

acordo com as várias práticas culturais desenvolvidas, garante-lhes uma especificidade 

tipicamente juvenil. Segundo a nossa perspectiva, é neste aspecto que reconhecemos na 

proposta de Pais (1996) uma «ilusão de homogeneidade» que no fundo a juventude não 

apresenta. Até nos atreveríamos a afirmar que o autor, ao tentar demonstrar que a juventude é 

caracterizada pela diversidade, concede-nos, não mais do que uma «ilusão de 

heterogeneidade». Lopes ilustra muito bem esta ideia afirmando que Pais (1996) não faz mais 

do que decompor "(...) o descontínuo em contínuo, o múltiplo em uno, mesmo que 

reafirmando que do descontínuo e do múltiplo se trata" (Lopes, 1997: 44). 

Conde (1990) reformula o conceito de «subcultura» juvenil [que tal como já afirmamos 

parece estar subjacente à teoria de Pais] e adverte que esta noção não deve ser utilizada 

desenfreadamente, na medida em que não expressa um sistema cultural propriamente dito, 

caracteriza-se apenas por elementos particulares de um dado grupo social. Segundo esta 

autora, a noção de «subcultura juvenil» deve ser entendida de forma cautelosa pois pode-se 

confundir com um subsistema autocentrado e descontínuo ao sistema cultural envolvente 

(Conde, 1990: 693). Esta autora defende que a «subcultura» não é um sistema fechado em si 

mesmo, deve ser entendida como uma forma de participação, de determinados segmentos 

sociais, neste caso os jovens, "(...) em estruturas simbólicas globais, isto é, pelas 

«modalidades de interacção e de intercomunicação» com o sistema cultural dominante, neste 

caso representado pelas gerações mais velhas" (Ibidem). Para Idalina Conde a juventude nem 

é portadora de um «subsistema cultural restrito», nem está privada de identidade, "(•••) a sua 

identidade social forja-se no quadro de complexas sobreposições, continuidades, 

descontinuidades com valores, atitudes e comportamentos definitórios da cultura e dos modos 

de vida da sociedade portuguesa em geral" (Ibidem). 
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Tal como Pais (1996), Conde também reconhece que é na esfera dos gostos, consumos e 

concepções culturais que se encontra a espessura de uma efectiva «identidade juvenil» 

(Ibidem: 683). Esta autora salienta que é através de «expressões identitárias» específicas que 

se reconhece a «identidade juvenil» (Ibidem: 692). Relativamente à «coesão juvenil» referida 

por Pais (1996), ou seja, à imagem que os jovens elaboram de «si para si», Conde admite que 

se verifica uma consciência da heterogeneidade social que os divide, e neste sentido, esta 

autora conclui que "Está, pois, longe deles uma representação unitária da juventude 

portuguesa" (Conde, 1990: 691). Grácio emite uma opinião contrária e esta e recorrendo ao 

exemplo da prática escolar admite que «largos segmentos» da juventude não escolarizada, 

principalmente aqueles que abandonam a escola e que são vítimas de exclusão social são "(...) 

genuinamente mais jovens que os outros jovens (...)" (Grácio, 1990: 107) na medida em que 

as suas circunstâncias são reforçadas por "(...) disporem (necessariamente) do capital 

simbólico que lhes permite exprimir, nas mais diversas circunstâncias, os anseios e aspirações 

dos jovens" (Ibidem). Segundo este autor a representação que esses jovens têm «de si» é 

proposta e imposta como modelo para a generalidade dos membros da categoria (Grácio, 

1990). Não concordamos com este olhar sobre a juventude, na medida em que tal como 

Conde afirma, os modelos de identificação social são cada vez mais difusos e a imagem que a 

juventude dá «de si para os outros» circunscreve-se numa "(...) representação incerta de si 

mesma (...)" (Conde, 1990: 691), na medida em que "(...) essa mesma juventude passara 

agora a confrontar-se com a experiência da sua endógena heterogeneidade" (Ibidem). 

Concluímos, então, que o conceito de «identidade» pode não indicar unidade, 

homogeneidade, constitui antes "(...) uma manifesta «convergência» dos jovens, polarizada 

em torno de dimensões e domínios que consideram nucleares na sua vida" (Ibidem: 676). 

Contudo, em outras esferas poder-se-á verificar acentuadas discordâncias entre os jovens. 

Lopes também reconhece que as identidades juvenis são "(...) plurais, ambivalentes e 

sincréticas (...)" (Lopes, 1997: 45). A «identidade juvenil» também não se coaduna com os 

limites etários que normalmente definem a juventude, "(...) mesmo depois, podem perdurar 

modos de vida e sistemas de valores juvenis" (Conde, 1990: 676). 

A questão da existência de uma cultura jovem, defendida por Pais (1996) é criticada por 

Lopes (2000; 1997) de uma forma clara e pertinente. Por um lado, este autor não nega a 

existência de uma certa juvenilização das práticas culturais, se - e aqui, o autor revela-se 
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bastante peremptório - atendermos que a juventude se refere a uma certa fase da vida do 

indivíduo, baseada em características comuns, face às demais gerações, poderemos admitir 

que a cultura juvenil obedece a uma especificidade geracional (Lopes, 2000: 244). Por outro 

lado, Lopes (2000; 1997) reconhece que não existe uma cultura jovem, pois são poucos os 

indivíduos, de uma mesma faixa etária, que se comportam culturalmente da mesma forma, 

pois apenas certos segmentos da categoria social juventude adoptam comportamentos e 

atitudes característicos (Lopes, 2000: 246). Essa especificidade juvenil também acaba por 

diluir-se na presença de determinados estratos de outras gerações ou grupos etários {Ibidem; 

Lopes, 1997: 11). 

Lopes demonstra, na sua obra A cidade e a cultura: um estudo sobre práticas culturais 

urbanas (2000), que as práticas culturais dos jovens são distintas e diversificadas, tendem a 

acentuar clivagens e desigualdades. Poderão existir modos «especificamente juvenis» de 

construção social da realidade, embora continuamente cruzados por elementos estruturais 

diversos, desde logo os meios sociais de pertença (Lopes, 2000: 229). Torna-se um desafio 

para a análise sociológica analisar a natureza e «funcionamento» dessa diversidade (Lopes, 

1997: 44). 

Defendemos que não se deve entender a cultura juvenil enquanto um universo homogéneo. 

Apesar do factor idade influenciar as práticas culturais, estas são caracterizadas por 

indivíduos que partilham experiências diferentes, daí elas serem heterogéneas. Aparentemente 

observam-se coincidências nos públicos das práticas culturais, ou seja, "(...) essas 

semelhanças apenas existem à superfície (...)" {Ibidem). No congresso realizado em 2001 na 

Universidade de Plymouth subjacente à temática "Global Youth? Young people in the 

twenty-first century" também foi abordada a questão de que as práticas e identidades juvenis 

são semelhantes no que concerne aos padrões de consumo e à utilização dos novos «media», 

contudo as desigualdades nas formas de apropriação e consumo e as assimetrias de recursos 

asseguram "(...) todo um universo de diferenças, mesmo onde aparentemente se observam 

coincidências" (Abrantes, 2002: 153). 

Sob o impacto do «boom» da cultura juvenil e de uma «juvenialização» simbólica de todo o 

tecido social, escondem-se «universos culturais» distintos (Lopes, 2000: 101). "Daí resultam, 

aliás, as nossas dúvidas sobre a pertinência heurística de uma auto e heterodenominada 
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cultura jovem, designadamente no que se refere à ilusão de homogeneidade que fomenta" 

{Ibidem: 229). 

3.1. A CORRENTE GERACIONAL E A CORRENTE CLASSISTA: UMA BREVE ANÁLISE CRÍTICA 

Tanto a corrente geracional como a classista foram alvo de várias críticas. Relativamente aos 

pressupostos gerais que a corrente geracional desenvolve sobre a juventude, os autores Pais 

(1996) e Lopes (2000; 1997) parecem partilhar a mesma opinião: a abordagem geracional 

apresenta uma visão generalizante da juventude encarando os jovens como um todo uniforme, 

coerente e homogéneo (Lopes, 1997; Pais, 1996). 

Já referimos, neste capítulo, que se tem concedido demasiada primazia à variável idade 

quando se fala na condição juvenil. Ora, a visão geracional considera essa variável tão ou 

mais importante que outras variáveis socioeconómicas, daí que a juventude seja usualmente 

entendida como uma categoria etária (Pais, 1996). Esta teoria não encara a realidade juvenil 

na sua diversidade, mas elabora representações comuns em torno de uma ideia que leva a 

conceber a juventude, sob uma designação abrangente, entendida como uma geração. Pais 

(1996: 43) defende que a relação entre faixa de idades e universos de interesses culturais 

comuns não se apresenta tão linear como faz supor a visão geracional sobre a juventude. Este 

autor também critica a corrente classista, no sentido de que esta não explica a convergência 

aos mesmos valores de jovens de diferentes condições sociais {Ibidem: 48). 

Pais afirma que não se prende nem à corrente geracional, nem à classista8, considera antes 

"(•••) ambos os quadros teóricos em pé de igualdade (...)" e coloca-os à prova, observando a 

8 Na primeira parte da obra de Pais (1996), "Culturas Juvenis", o autor dedica um capítulo às Correntes 
Sociológicas da Juventude (Vd. pp. 37-57), desenvolvendo com maior exaustão o quadro teórico dominante da 
corrente geracional no que diz respeito à continuidade/descontinuidade dos valores intergeracionais, baseada nas 
teorias da socialização desenvolvidas pelo funcionalismo [a partir dos trabalhos de Parsons (1964), Eisenstadt 
(1956) e Coleman (1961)] e na teoria das gerações (a partir da obra já citada de Nunes, 1969). Tendo em conta 
que este quadro teórico, pelo menos da forma como tão minuciosamente se encontra desenvolvido, não se revela 
pertinente para os objectivos definidos para este capítulo, mesmo porque em termos gerais já enunciamos, por 
intermédio das palavras do autor Lopes (1997), o essencial de cada teoria, não o faremos constar nesta análise. 
Pais procurou saber se as culturas juvenis se configuravam como culturas geracionais ou classistas. O autor 
afirma que enquanto que "Para a corrente geracional as culturas juvenis são culturas específicas de uma geração, 
a «geração jovem» oposta às outras gerações; para a corrente classista, as culturas juvenis têm pouco significado 
sociológico, daí que devem ser entendidas como culturas de classe'' (Pais, 1996: 89). O autor não determina se as 
culturas juvenis se configuram com uma ou outra corrente teórica, considera antes que "umas vezes elas 
aparecerão como culturas de geração, outras como cultura de classe, outras vezes ainda, como culturas de sexo, 
de rua, etc." {Ibidem). Elas variam "(...) consoante os ângulos de observação analíticos com que se as considere" 
(Ibidem: 92). 
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sua reacção em diferentes situações ou campos de análise {Ibidem: 327). O autor afirma que 

se atentarmos à exclusividade e determinismo de cada uma dessas teorias, ou seja, se a 

analisarmos em si, isoladamente, independentemente de outros factores, as suas opções 

ideológicas não fazem sentido. Desta forma, Pais afirma que "(•••) em cada época, há 

poderosos factores que tendem a manter as classes separadas, tendendo, por conseguinte, a 

manter separadas as respectivas juventudes. Mas também há factores que tendem a 

homogeneizar as diversas juventudes" {Ibidem). O autor explica que a predominância de 

factores de homogeneização e de diferenciação varia de acordo com o tipo de sociedade em 

que a juventude se encontra e mesmo num determinado tipo de sociedade podem prevalecer 

numa fase factores de homogeneização e em outra fase factores de diferenciação (Pais, 1996). 

De acordo com a linha de pensamento teórica defendida por Lopes (1997), que temos vindo a 

apresentar ao longo deste capítulo, não será difícil antever que o autor manifesta-se 

totalmente contra a visão geracional da juventude. Concordamos com a opinião deste autor 

quando afirma que a abordagem geracional destrói os atributos que definem habitualmente 

uma geração social juvenil e cria uma dupla «ilusão da homogeneidade» (expressão de 

Bourdieu, 1980 cit.in Lopes, 1997: 38) sobre o conceito de juventude: primeira ilusão no 

sentido de que generaliza o conceito de juventude como uma geração autónoma e 

especificamente diferente face às demais gerações (Lopes, 2000: 244); segunda ilusão porque 

independentemente de se verificar uma agregação entre os jovens em práticas culturais 

comuns este facto não é suficiente para afirmarmos que existe uma cultura jovem com 

consciência de si ou uma identidade colectiva, porque "(...) mesmo nos «alvéolos» 

pretensamente subculturais, não existe uma coerência de significações e experiências (...)" 

(Lopes, 1997:178). 

Concordamos com Lopes (1997) quando afirma que não podemos mais desenvolver um 

discurso sobre a juventude com base em representações geracionais. A camada etária jovem 

não apresenta características homogéneas, pelo contrário, demonstra uma ".(..) pluralidade de 

modelos normativos e sistemas simbólicos de referência" {Ibidem: 11). Com efeito, o autor 

procura "(...) desmistificar as metáforas biológicas e geracionais (...)" que esta corrente 

invoca {Ibidem: 10), reafirmando "(...) a inoperância de um conceito de geração social 

baseado numa sequência cronológica de passagens e paragens institucionais" {Ibidem: 40). 
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4. O S ATRIBUTOS DA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA 

UMA VISÃO ALTERNATIVA AOS ESTUDOS JÁ EXISTENTES 

Todas a ideias já desenvolvidas, ao longo deste capítulo, acerca da condição juvenil 

contemporânea permitem-nos, antes de mais, concluir o seguinte: "A juventude não deve ser 

encarada de acordo com a sua natureza biológica, determinismo etário, ciclo de vida ou 

«estado de alma colectivo, meio espiritual original» possuidor de uma mentalidade distinta e 

distintiva face às demais gerações (Ibidem: 49). 

Quando pensamos na juventude enquanto um todo colectivo, dotado de características 

comuns esquecemo-nos de que as divisões de base social - tal como a pertença de classe e o 

género - e de base territorial - meio rural ou urbano de origem - determinam distintas 

condições de existência dos jovens (Lopes, 1997). Ou seja, a pluralidade de condições sociais 

juvenis afirma-se nas diferenças sociais entre os dois sexos e na diversidade de situações e 

experiências dos vários escalões etários que integram o que consensualmente se designa por 

juventude (Almeida et ah, 1996). É neste contexto de diferenciação social que Lopes afirma 

que "A juventude, numa primeira instância deverá ser analisada «classe social por classe 

social, sexo por sexo», idade por idade, etnia por etnia (...)" (Gérard cit. in Lopes, 1997: 49). 

A juventude contemporânea deve ser entendida, sem generalizar os seus atributos, como um 

«agente social» dotado de competências e pressões como qualquer outro agente (Giddens, cit. 

in Lopes, 1997). Determinados atributos juvenis estão dependentes das características do 

«espaço-tempo» em que são referenciados, o mesmo será dizer, e citando Lopes, que "(...) a 

condição juvenil dos agentes deverá (...) ser interpretada de acordo com o enquadramento 

sócio-institucional das suas práticas (...)" (Lopes, 1997: 49), "(...) consoante os cenários de 

interacção e dentro destes, consoante as suas regiões, os agentes juvenis actuarão de forma 

distinta e construirão de maneira plural a sua identidade, porque distintas e plurais serão as 

suas disposições e os seus operadores simbólicos, isto é, utilizarão diferenciadamente as 

«regras e os recursos das estruturas»" (Ibidem: 50). 

A juventude portuguesa enquanto forma de «afirmação social» é uma realidade dinâmica e 

está ajustada à sociedade actual. Como actualmente, a nossa sociedade é caracterizada por 

espaços-tempos precários e instáveis, a condição juvenil está cada vez mais marcada por um 

estatuto híbrido e reversível, constituído por experiências e vivências diversas (Ibidem: 38). 
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Com efeito, a principal característica da condição juvenil contemporânea é possuir um "(...) 

«estatuto indefinido e indefinível» (...)" (Galland, cit. in Lopes, 1997: 45). A juventude 

contemporânea já não é entendida como um espaço de tempo, mas como "(■••) «um espaço de 

vida» (...)", ou melhor: "(...) «um espaço social precário» (...)" (Jean François René, 1993, cit. 

in Lopes, 1997: 45). Assim, a tal tipicidade ou especificidade juvenil, ao nível das práticas 

culturais, de que falávamos anteriormente, existe mais em função da procura de identidade e 

autonomia, sendo que essa singularização assume "(...) formas de afirmação social e não de 

afirmação geracional (...)" (Giddens, cit. in Lopes, 1997: 45). 

No segundo capítulo, defenderemos que os diferentes posicionamentos dos jovens face às 

instituições da sociedade contemporânea "(..) organiza paradoxalmente uma categoria 

homogénea" (Lopes, 1997: 40). Essa "(•••) constelação de diferenças, (...) conjunto de 

clivagens e hierarquias sociais (...)" {Ibidem: 43) fragmenta os jovens e influencia as suas 

decisões e formas de estar relativamente às mais variadas esferas de suas vidas, 

especialmente, como defenderemos ao longo deste trabalho, no domínio habitacional, mais 

especificamente no que concerne às estratégias desenvolvidas no acesso ao primeiro 

alojamento. 

No que concerne à relação entre os jovens e o acesso à habitação, tema central desta 

dissertação, avançamos com as seguintes hipóteses: o estrato social de origem do jovem 

influencia as estratégias accionadas no acesso a uma habitação; a oferta de habitação 

promovida pelo Estado, através de políticas de promoção directa e indirecta, beneficia 

de forma diferenciada a população jovem que procura a primeira casa. 

Esta linha de pensamento que assenta nas especificidades da juventude contemporânea que 

apresentámos e defendemos através do fundamento teórico desenvolvido por Lopes (1997) 

parece ir ao encontro da opinião de Sousa que lembra que já Ortega y Gasset afirmara que o 

Homem, em qualquer momento e em qualquer lugar identificouse a si próprio como um «Eu 

e a minha circunstância» (Sousa, 1990: 279). Assim, também o «Eu» de "(..) cada jovem ou 

cada estrato de jovem comportase e deve ser entendido como um «Eu e as minhas 

circunstâncias»" {Ibidem: 280). Com efeito, está sujeito às variáveis das suas respectivas 

condições de vida {Ibidem). 
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TRANSITANDO ... PARA A IDADE ADULTA NUMA SOCIEDADE MARCADA PELA 

COMPLEXIDADE «LABIRÍNTICA»9 

O conceito de juventude encontra-se intimamente associado ao processo de transição para a 

idade adulta, na medida em que o seu principal atributo é o de ser constituído por indivíduos 

pertencentes a uma dada fase de vida (Pais, 1996: 57). Uma análise atenta à bibliografia 

disponível sobre a temática da juventude revela que na própria definição deste conceito está 

subjacente, de uma forma mais ou menos implícita, a relação com a idade adulta. 

Neste capítulo abordaremos a juventude "(...) como uma fase de vida, caracterizada por uma 

determinada posição face à sucessão de ciclos de vida definidos por uma dada situação 

institucional" (Lopes, 1997: 38). A luz da argumentação teórica deste autor reforçaremos que 

já não se pode pensar a juventude, enquanto fase de vida, sem a contextualizar nas principais 

transformações ocorridas na sociedade contemporânea. Se as instituições sociais são um 

importante revelador sobre o que é a juventude actual {Ibidem: 50) se a sociedade 

contemporânea e as estruturas sociais são caracterizadas pela «complexidade labiríntica» 

(Pais, 2001), se a juventude tem também face a elas um determinado posicionamento social, 

então essa interacção não pode deixar de afectar as trajectórias de vida dos jovens, a sucessão 

de ciclos de vida e de determinar diferentes caminhos de acesso à vida adulta (Lopes, 1997; 

Pais, 2001). 

É no contexto da sucessão das «fases de vida», da juventude para a idade adulta, que se insere 

a análise deste capítulo. Os objectos de análise, por excelência, desta abordagem são a 

evolução das trajectórias juvenis ao longo da fase de vida, designada por juventude, e do 

processo de transição para a vida adulta. É nosso objectivo demonstrar, sobretudo, as 

alterações que estes dois objectos têm sofrido ao longo dos tempos, tornando-se cada vez 

mais difícil delimitar os aspectos que caracterizam as «fases de vida». Já não se pode 

operacionalizar, como há umas décadas atrás, um conceito de transição linear composto por 

9 PAIS, J. Machado, 2001, "Ganchos, Tachos e Biscates - Jovens, Trabalho e Futuro". Lisboa, Âmbar. 
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uma série progressiva de fases identificáveis, estáveis e previsíveis em direcção recta à fase 

adulta (Pais, 2001: 11; Kenneth e Glennys, 1990). 

Neste capítulo pretendemos mostrar, recorrendo à argumentação teórica de vários autores, que 

uma trajectória de vida é influenciada por dois aspectos distintos, mas relacionados entre si: 

por um lado, pelas dinâmicas da sociedade actual - «acontecimentos históricos»; por outro 

lado, pelas situações concretas vividas pelos jovens «acontecimentos individuais» (Pais, 

1996). 

A actual transição para a vida adulta possui características específicas que a distingue da 

forma tradicional como era encarada. Dentro de cada ordem de acontecimentos, anteriormente 

referidos, vamos analisar, neste capítulo, determinadas problemáticas que influenciam as 

trajectórias juvenis e por conseguinte o processo de passagem à vida adulta: as 

transformações ocorridas nas dinâmicas sociais globais, nas estruturas sociais e nos modelos 

pré-estabelecidos fazem com que os modos de vida modernos sejam dominados pelo 

«princípio da reversibilidade» e pelo «princípio da incerteza» (Pais, 2001); por conseguinte, 

a condição juvenil alonga-se (Pais, 1996; Pais, 2001; Lopes, 1997; Lopes, 2000; Grácio, 

1990; Kenneth e Glennys, 1990) pois se assiste ao prolongamento das trajectórias escolares, à 

entrada tardia, sinuosa, flexível e precária no mercado de trabalho e à consequente dilatação 

do «período de moratória» (Lopes, 2000: 226) junto da família de origem; por conseguinte, a 

previsão do futuro é difícil, obscura, deixa de ser influenciada pelo tempo presente e passado, 

ou seja, a própria definição do «tempo» altera-se, o que impossibilita conhecer a orientação 

de uma trajectória; os projectos dos jovens são «desestandardizados», não lineares e 

múltiplos, apesar das estruturas sociais institucionalizarem trajectos de vida dominados por 

«padrões estandardizantes» e lineares até à vida adulta (Pais, 2001). 

Apesar da juventude enfrentar, nesta fase de vida, problemas similares, o processo de 

transição para a vida adulta é encarado, por ela, de forma muito diferente (Pais, 1996: 194). 

As variáveis, de nível microssociológico originam diferentes modelos de passagem à vida 

adulta. Os contextos de vida dos jovens envolvem situações diversas, condicionando as suas 

representações sobre o futuro {Ibidem: 33; Pais, 2001: 410) e sobre a vida adulta. 

Neste sentido, pretendemos dar conta de algumas ambiguidades no processo de transição para 

a vida adulta, que ilustram acima de tudo aspectos específicos de trajectórias sociais (Pais, 
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1996: 326). É difícil operacionalizar o conceito de «trajectória de vida» - aqui entendida 

como um caminho, um percurso - para àqueles jovens que não têm projectos definidos para o 

seu futuro. Para estes jovens oriundos de classes sociais mais desfavorecidas torna-se muito 

problemático, inclusive, falar de "transição" para a vida adulta nos tempos contemporâneos, 

na medida em que a precariedade e vulnerabilidade das suas condições de vida conferem ao 

futuro uma ideia muito vaga e indeterminada (Pais, 2001: 80). A ausência de projectos de 

futuro leva muitos jovens a desviarem-se das "rotas" ou caminhos normais das estruturas 

sociais institucionalizadas e a optarem pelos caminhos de aventura e risco, extravagantes ou 

"desviantes" {Ibidem.) "O que entre os jovens parece estar cada vez mais em jogo é o jogo 

com a própria vida, é uma ética de vida que a toma como aventura" {Ibidem: 22) 

Independentemente do sentido político ou oficial de «transição», sociologicamente não 

podemos falar de um modelo único, irreversível e instantâneo de passagem para a vida adulta. 

Um olhar atento às trajectórias biográficas dos jovens revela que a fase de vida designada por 

juventude já não é, como tradicionalmente acontecia, objectivamente delimitada, por isso já 

não faz mais sentido, procurar "modelos mecânicos" {Ibidem) que determinam 

antecipadamente as transições dos jovens para a vida adulta. O que se verifica actualmente é 

que "Os umbrais tradicionais de transição para a vida adulta - abandono da família de origem, 

casamento, obtenção de emprego - são manifestamente reversíveis" {Ibidem: 72). As 

vertentes de passagem para a vida adulta deixam de ser facilmente identificáveis e lineares. Já 

não se consegue fazer a diferenciação entre um jovem estudante ou não estudante; entre 

trabalhador ou não trabalhador; entre solteiro ou casado, na medida em que o que hoje vigora 

é "(...) uma multiplicidade de estatutos intermédios e reversíveis, mais ou menos transitórios 

ou precários" (Pais, 2001: 73; Pais, 1996: 322). 

Analisar a transição para a vida adulta nos diferentes campos da vida dos jovens será um 

outro objectivo definido para este capítulo. Para a sua concretização exploraremos vários 

«terrenos» onde as transições têm lugar, nomeadamente o do emprego, o do ensino, o da 

formação profissional e o da família e demonstrar, tal como fundamenta Pais que as 

trajectórias de vida dos jovens são "labirínticas" e deste modo se movimentam como um "yô-

yô" (Pais, 2001). 

A juventude contemporânea vive uma conjuntura instável e incerta, de conflito entre o 

presente e o futuro (Pais, 2001: 7) Os contextos de vida juvenis são cada vez mais instáveis e 
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variáveis, por conseguinte os seus «cursos de vida» são cada vez mais "(...) bifurcados e 

baralhados (...)" {Ibidem: 29). 

1. AS FASES DO «CURSO DE VIDA» - UMA APROXIMAÇÃO CONCEPTUAL OPERATIVA DAS 

TRAJECTÓRIAS DE VIDA DOS JOVENS 

Em primeiro lugar, pretendemos reflectir de que forma se deverá operacionalizar o conceito 

«juventude» quando é assumido com o sentido de «fase de vida» e analisar as alterações que a 

tem afectado. Salientamos que todas a vezes que nos referirmos à «fase de vida» estamos a 

fazer referência à juventude, caso contrário identificaremos em que sentido estamos a falar. 

Tal como já enunciamos no primeiro capítulo, a «juventude» enquanto fase específica do 

«curso de vida» não passa de uma construção social (Pais, 1996; Lopes, 1997). Apesar de já 

existir, "(...) a noção de juventude somente adquiriu uma certa consistência social a partir do 

momento em que, entre a infância e a idade adulta, se começou a verificar o prolongamento 

(...) dos tempos de passagem que hoje em dia continuam a caracterizar a juventude, quando 

aparece referida a uma.fase de vida" (Pais, 1996: 31). 

Se repararmos, a fluidez do conceito de juventude apresenta diferenças quando partimos do 

confronto entre culturas distintas e dos seus ritos de passagem à condição de adulto. Em 

outras sociedades, os ritos de passagem não se efectuavam entre a fase da infância e da 

juventude. Na realidade, não se assistia à diferenciação do ser, ou não ser, jovem. 

Actualmente, "A dicotomia social é estabelecida entre adulto e não-adulto (...)" (Sousa, 1990: 

282), pelo facto de já não existir, nas sociedades modernas ocidentais, "ritos de iniciação" que 

possam distinguir o ser jovem, do ser adulto. Nos tempos modernos é mais fácil identificar o 

início da fase da juventude do que o seu fim, por passar a adulto, devido às dificuldades em 

estabelecer critérios objectivos e consensuais a esta transição. Não sendo fácil também definir 

o que é «ser adulto» {Ibidem). Pais contrapõe os ritos específicos de transição para a vida 

adulta que existiam em outras sociedades, com o modo de encarar esse processo nos tempos 

modernos e afirma que "(...) hoje em dia é todo o quotidiano e suas práticas inconsistentes e 

inconscientes que adquirem o valor da ritualidade" (Pais, 2001: 80). 

As indefinições a nível conceptual são pouco relevantes quando esta fase de vida é, tal como 

nas outras, assumida apenas como uma categoria definida em termos etários, ou seja como 
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um estado ou categoria (Pais, 1996: 34). Nos tempos actuais, verifica-se que a variável idade 

enquanto categoria etária tem perdido influência. O valor estratégico da juventude como um 

grupo de idade é raro. Hoje em dia não há limites etários definidos para se pertencer a uma 

determinada fase de vida, essa variável tem sido relegada. Na última década, em termos 

demográficos e a nível europeu, a população jovem, em geral, diminui. Ao nível geográfico 

continental a população dos 18 aos 30 anos de idade, concretamente, deteve uma variação de 

apenas 4,7% . O peso desta faixa etária da população sobre a população residente total 

baixou 0,6% . Ao nível do concelho de Aveiro, área geográfica que recairá o estudo de caso 

desta dissertação, verifica-se uma diminuição de 2,3%12. Assiste-se a variações na idade e por 

conseguinte na forma como se sucedem as transições (Kugelberg, 1998: 42), por conseguinte, 

e tal como afirma Pais, "(...) as fronteiras simbólicas que acentuavam a passagem a etapas 

mais avançadas da vida perderam a sua razão de ser" (Ibidem). 

E importante reter que quando o conceito de «juventude» é entendido como uma fase de vida 

resiste a uma "(...) certa estabilidade operativa (...)" (Ibidem: 33). Os contornos das fases de 

vida têm sofrido alterações e prolongaram-se indefinidamente, estando já desactualizada a 

ideia que leva a associar a juventude a um processo de transição entre estádios seguros e 

definidos até à idade adulta. As dificuldades em delimitar aspectos concretos que 

caracterizam as fases de vida, para além do seu indeterminado prolongamento são as 

principais alterações constatadas pelos vários estudiosos - Buchmann 1989, cit. in Nilsen, 

1998: 63; Pais, 1996: 33; Pais, 2001; Lopes, 1997: 40; Lopes, 2000; Sousa, 1990; Kugelberg, 

1998; Esteves, 1995 cit. in Gonçalves, 1997 - que se dedicam às questões da juventude, 

quando entendida com este sentido. 

Pais chama a esse alongamento existente entre a adolescência e a juventude, de um lado, e a 

idade adulta, de outro lado, «folga intergeracional» (Ibidem: 323). Segundo este autor, é 

neste espaço de tempo que os jovens se envolvem em novas e múltiplas formas de transição 

para a vida adulta (Ibidem). Lopes (2000: 226) designa-o por «dilatação do período 

moratória», invocando a maior disponibilidade à condição social juvenil. 

10 Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Portugal, Censos 1991 e 2001. 
11 Ibidem. 

Ibidem. 
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O prolongamento da juventude é um fenómeno fortemente visível na sociedade 

contemporânea. A própria configuração da sociedade actual colabora para a indeterminação 

desta fase de vida, ora vejamos: os jovens estudam por muito mais tempo; a inserção no 

mercado de trabalho é cada vez mais demorada e oferece condições indefinidas; o acesso à 

habitação própria é difícil; as atitudes e modalidades face ao casamento são cada vez mais 

heterogéneas e quando ocorre é tardiamente (Lopes, 1997: 38-39; Pais, 2001: 81; Schimidt, 

1990: 646). Estes autores reconhecem que a coabitação com os pais é quase que compulsiva, 

conduzindo muitos jovens a viver em "(...) estatutos intermédios entre a condição filial e a 

condição matrimonial (...)" (Lopes, 1997: 39). Nos tempos modernos, uma nova causa 

colabora para o prolongamento desta fase de vida: "(...) a crescente desactivação dos jovens 

do mundo do trabalho (...)" (Pais, 2001: 74). 

Este fenómeno da juventude prolongada confere ao processo de transição para a vida adulta 

um tempo interminável e indeterminado. Vários poderão ser os caminhos para atingir a idade 

adulta, ou nunca chegar a ela de forma definitiva. Tal como afirma Ken Roberts "(...) muitos 

indivíduos parecem despender toda a sua vida num complexo processo de transição" (cit. in 

Pais, 1996: 33). Actualmente, "(...) não existe um caminho linear para atingir a vida adulta 

(...)", muitos jovens ultrapassam os 30 anos e ainda encontram-se em fase de transição 

(Kugelberg, 1998:41). 

Esta fase de vida reveste-se de instabilidade conceptual operativa quando é definida como um 

processo, como uma sequência de trajectórias biográficas entre a infância e a idade adulta 

(Pais, 1996: 34). Uma trajectória biográfica é aqui entendida e será analisada "(...) como um 

conjunto de percursos ao nível de diferentes quadros institucionais, de diferentes espaços 

sociais, eles mesmos em constante mudança" (Ibidem). G. Mauger (cit. in Pais, 1996: 34) 

afirma que a delimitação de uma «trajectória» envolve dois aspectos distintos, mas 

dependentes: por um lado, é determinada pelas dinâmicas sociais globais, ou seja, pelas 

estruturas sociais e modelos pré-estabelecidos que o autor designou por «acontecimentos 

históricos»; por outro lado é pautada pelos modos de vida concretos dos jovens que delimitam 

os diferentes caminhos de um percurso individual - que o autor aponta como 

«acontecimentos individuais». 

A perspectiva metodológica adoptada para analisar as formas de transição dos jovens para a 

vida adulta é a do «curso de vida» (Pais, 1996). Esta orientação metodológica permite, de 
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certa forma, atenuar a instabilidade operativa do conceito de juventude quando aparece 

associado a uma fase de vida. Com esta abordagem as «trajectórias» juvenis não são 

consideradas isoladamente, mas relacionadas com determinados contextos de socialização 

que possibilitam perspectivar «campos possíveis» dos percursos sociais dos jovens {Ibidem: 

57). É nosso objectivo cruzar as trajectórias juvenis com as instituições sociais presentes na 

sociedade actual, nomeadamente a família, a escola e o emprego (Pais, 2001: 401). Desta 

forma poder-se-á definir várias trajectórias, - escolares, profissionais, familiares - cruzá-las 

entre si - por exemplo, as trajectórias escolares com as trajectórias profissionais - e encontrar 

determinados aspectos em comum entre elas mantendo-as, porém, indiferenciadas {Ibidem: 

402). Tal como afirma Pais através desta perspectiva torna-se possível constituir «conjunturas 

biográficas», de certa forma, singulares, que "(...) estão na base de trajectórias específicas, 

pessoais, familiares e sociais, e de formas específicas de transição para a vida adulta (Pais, 

1996: 59)". Encarar as trajectórias juvenis desta forma é entendê-las no seu sentido dinâmico. 

As vidas dos jovens não seguem percursos lineares, contínuos, não são compostas por 

«experiências isoladas» (Shultz, 1977, cit. in Pais, 2001: 93). A própria desagregação do 

conceito de «trajectória» em diferentes grupos de trajectórias condensadas entre si é segundo 

Pais (2001: 402) "(...) uma característica definitória da consistência interna (...)" deste 

objecto, minorando a instabilidade operativa do conceito de fase de vida. 

1.1. TRAJECTÓRIAS DE VIDA JUVENIS: SUAS CARACTERÍSTICAS 

As trajectórias dos jovens devem ser encaradas, por um lado, como um movimento, e por 

outro lado, como um processo. 

Enquanto movimento de transição entre a infância e a idade adulta, as trajectórias dos jovens 

são caracterizadas pela agilidade e flexibilidade dos seus «cursos de vida»: ora são obscuras; 

ora em constante crescimento; ora oscilantes; ora inscritas por projectos súbitos e precários 

(Pais, 1996: 60). Ou seja, as trajectórias de vida dos jovens movimentam-se como um «yô-

yô». É neste sentido que Pais (2001: 20) defende que os jovens da década de 90 estão 

inseridos numa «geração yô-yô». 

Não é por acaso que o autor recorre a esta metáfora. A própria configuração da nossa 

sociedade actual, as mudanças ocorridas ao nível das instituições sociais e o posicionamento 
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social dos jovens face a estes «acontecimento históricos» (Pais, 1996) contribuem para esta 

constatação (Pais, 1996; Lopes, 1997). Pretendemos mostrar que essa relação é um 

importante revelador das trajectórias juvenis e da sucessão dos ciclos de vida (Lopes, 1997: 

50). Como os jovens interagem com as instituições sociais, acabam por se enredar em 

trajectórias «yô-yô» (Pais, 1996: 68), caracterizadas por «inconstâncias», «flutuações», 

«descontinuidades», «reversibilidades», «movimentos autênticos de vaivém» de «voltas e 

mais voltas» {Ibidem: 69; Lopes, 1997: 39). Por conseguinte, as transições dos jovens para a 

vida adulta "(•••) são complexas e ziguezagueantes, sem rumo fixo ou pré-determinado" (Pais, 

2001: 406). É nesta dinâmica que se reconhece "(...) como as trajectórias dos jovens se 

encontram crescentemente em jogo" (Pais, 2001: 30). 

Vários são os factores que colaboram para a instabilidade das trajectórias de vida dos jovens. 

Primeiro, as vivências juvenis desenvolvem-se numa lógica "experimentalista", em que tudo 

é permitido, principalmente o que poderá chocar com a moral e os valores dominantes 

(Ibidem: 70). São, principalmente os jovens oriundos de classes médias que recorrem à 

experimentação de novos modos de vida e de novas formas de transição para a vida adulta 

(Pais, 1996: 321). Segundo, os quotidianos juvenis regem-se por uma filosofia que Pais 

designa por «vida de inconstâncias» (Pais, 2001: 70) em que tudo é relativizado. O autor 

recorre a um exemplo concreto para ilustrar esta situação: os jovens são conscientes que nem 

sempre os elevados níveis académicos correspondem a situações profissionais estáveis e 

regulares, por isso preferem não conferir muita importância a esta descoincidência e relegam 

esse problema. Pais entende que esta forma de viver ajuda os jovens a alterar o sentido que 

dão aos seus problemas, tanto ao nível do emprego, como da educação e das relações 

familiares (Ibidem). 

Esta relação dinâmica entre as trajectórias juvenis e a sociedade actual e as suas implicações 

ao nível da transição para a vida adulta, anunciada, de momento, de forma breve, será 

analisada de forma mais aprofundada , mais adiante neste capítulo. 

As trajectórias dos jovens são também processo de socialização ejuvenilização. Quando os 

jovens estão de passagem para a vida adulta são socializados a reproduzir e adaptar o sistema 

de relações e valores sociais que a sociedade produz - é neste sentido que se afirma que a 

"(...) a sociedade produz a juventude (...)" (Pais, 1996: 60). Contudo os jovens também 

produzem o seu próprio sistema de valores e influenciam a sociedade, provocando a mudança 
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social, daí que as suas trajectórias são também processo de juvenilização (Pais, 1996: 60). 

Sobre este processo de socialização e juvenilização, Pais (2001: 71) constata que nos 

quotidianos juvenis, metaforicamente retratados como um "yô-yô" e por "voltas e mais 

voltas", o processo de socialização de pais para filhos - "movimento (yô)" - volta atrás -

"volta de retorno (yô-yô)" - e faz com que sejam os filhos a socializarem os seus pais, ou 

seja, estes passam a receber como referência os modelos culturais dos seus filhos (processo de 

aculturação//wvew7zzação), principalmente ao nível da moda e da valorização do corpo, e a 

mudarem os seus. 

As trajectórias de vida não são lineares, não se limitam à mera linearidade de um curso de 

vida. É curioso verificar que este conceito leva-nos, muitas vezes, a representar a vida como 

uma linha de limites contínuos, homogéneos e pré-determinados. As sociologias "lineralistas" 

procuram uma construção lógica da continuidade dos «cursos de vida» através do conceito de 

casualidade. Uma "causa" determina um "efeito" e garante uma continuidade temporal entre 

um "antes" e um "depois". Pais (2001: 85) reconhece que mesmo tendo em conta que "(...) 

toda a vida seja composta de mudanças e descontinuidades, há uma ansiedade em abarcar a 

continuidade dessa real descontinuidade". As imagens sobre o tempo foram tradicionalmente 

elaboradas em torno da ideia de "linearidade" e "ciclitudé\ pois dantes a existência do tempo 

não incluía o futuro, apenas era tido em conta como uma repetição cíclica {Ibidem: 75). 

Nos tempos modernos, a noção de tempo também se alterou: já não se pode prever o futuro 

em função do presente e do passado pois o tempo já não segue uma linha contínua que 

possibilite conhecer a orientação de uma trajectória {Ibidem: 75). A "continuidade histórica" 

{Ibidem: 78) e a linearidade biográfica são, nos tempos actuais, contrafeitas: "(...) entre 

qualquer antes e depois dá-se um entretanto de imprevistos, de acontecimentos, de sucessos e 

insucessos à margem da continuidade temporal das sucessões previstas" {Ibidem: 9). A 

complexidade dos modos de vida juvenis agrava as "(...) descontinuidades entre o passado e o 

futuro, dificulta o estabelecimento de vínculos de casualidade e de finalidade (...)" {Ibidem: 

All). Cruzam-se tempos fortes com fracos e surgem os contratempos. Tal como o autor 

defende, "São muitos destes contratempos que caracterizam a condição juvenil 

contemporânea" {Ibidem: 76). 

Os tempos modernos são "ziguezagueantes" e céleres {Ibidem: 76), por conseguinte os 

quotidianos juvenis são compostos de uma "plasticidade virtuaF {Ibidem: 78), movem-se ao 
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sabor da corrente. Os jovens parecem que só vivem em função dos tempos do presente, sendo 

estes elevados sobre os tempos do passado e do futuro. Tudo aquilo que parece ter uma 

projecção no futuro é vivido no imediato, no agora. E no presente vivem-se vários 

sentimentos - "(...) esperança, expectativas, temores, anseios, desejos e inquietações (...)" 

{Ibidem: 79) - e mesmo que estes recaiam sobre ilusões, os jovens preferem recorrer a 

estratégias que visem a preservação e alargamento do espaço dado à experiência, ou seja aos 

tempos do presente (Pais, 2001: 79). Contudo o autor alerta que esta forma de encarar o 

quotidiano não indicia sentimentos de passividade ou de rotina, mesmo porque o autor 

mostra que o tempo do presente é caracterizado por "(...) rotas de ruptura, rotas de desvios 

múltiplos" (Pais, 2001: 79). 

Pais (2001: 105) sugere que qualquer aproximação às trajectórias de vida da juventude 

contemporânea deve pressupor a aplicação de métodos pós-lineares "(...) que nos permitam 

dar conta das rupturas de vida - vividas ou relatadas - plenamente indiciadas pela sua 

fragmentatividade (Pais, 2001: 105). Em face desta realidade, o autor sugere a redefinição de 

novos paradigmas nos estudos da juventude (Pais, 2001: 406)". 

1.2. OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA A TRANSIÇÃO À VIDA ADULTA: A MUDANÇA 

HISTÓRICA REGISTADA 

"O significado de idade adulta está culturalmente ligado a ideais de independência e 

autonomia, à capacidade de se sustentar economicamente e de iniciar relações donde 

advenham responsabilidades para com outras pessoas, incluindo outras gerações, como os 

próprios filhos" (Nilsen, 1998: 67). Há umas décadas atrás, associava-se o processo de 

transição para a vida adulta a acontecimentos referidos como importantes que normalmente 

determinavam quando um jovem alcançava o estatuto social de adulto: o deixar a escola; a 

obtenção de um emprego; a independência económica face à família de origem; o casamento 

ou união conjugal similar; a posse de filhos e o acesso a uma habitação própria. A 

independência económica era adquirida previamente à maioridade, sendo a entrada na vida 

activa uma etapa decisiva para o casamento (Sousa, 1991; Nilsen, 1998: 63; Kugelberg, 1998: 

41). 
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Vários estudiosos procuravam explicar o processo de transição apontando critérios objectivos 

e consensuais através de uma ordem sequencial e linear até à vida adulta. Esteves (1995) fala 

do processo de «transições individuais» composto pelo calendário em que se dá a 

entrada/saída nas diferentes instituições (família de origem, escola, família dita de procriação, 

trabalho, parentalidade); pela interacção entre os diversos papéis assumidos e pelo impacto 

que cada uma das transições tem sobre as seguintes. Galland considera que a passagem dos 

jovens à vida adulta se efectua sob dois eixos principais, o da escola ao trabalho e o da família 

de origem à formação de uma nova unidade familiar. Contudo, este autor já alerta que essa 

passagem não é linear, antes marcada por uma série de etapas transitórias e alternativas. A 

passagem à vida adulta é caracterizada mais por um processo de transição do que de 

"inserção" instantânea (Galland, 1991 cit. in Gonçalves, 1997:16). Quanto a esta mutação de 

conceito, o autor explica que "Há trinta ou quarenta anos atrás, esse ajustamento era 

automático, quer por efeitos de mecanismos de socialização antecipatória que asseguravam à 

partida uma posição social através do meio familiar, quer por efeito do diploma, que dava 

essa imagem social clara da profissão futura, quer por acesso precoce ao trabalho (...) Hoje, a 

juventude é um período durante o qual a definição adulta se constituiu por aproximações 

sucessivas experimentadas pelo próprio indivíduo e não apenas construídas do exterior pela 

família e pela escola" (Ibidem). 

Nos países europeus ocidentais as noções e padrões de «juventude» e de «idade/vida adulta» 

têm vindo a alterar-se ao longo dos tempos. Como já referimos anteriormente um dos 

principais impedimentos à delimitação da fase de vida, a que corresponde a juventude, 

conferindo-lhe instabilidade conceptual operativa, é o seu prolongamento. A idade adulta 

deixa de ser considerada como um dado adquirido, como há umas décadas atrás, devido à 

insegurança que esta mudança tem operado na vida das pessoas (Nilsen, 1998: 74). Como 

também já tivemos oportunidade de verificar e como veremos seguidamente, as dinâmicas 

sociais globais das sociedades contemporâneas propiciam o alongamento da juventude e, por 

conseguinte, criam incertezas no acesso à vida adulta. Como destaca Montemayor (1986), o 

fim da juventude já não é simplesmente estabelecido com a conclusão dos estudos, com o 

tempo integral no trabalho ou simplesmente com o casamento. 

As formas de transição que assentam num «trajecto de vida padrão» (Nilsen, 1998: 63) são 

postas em causa nas sociedades ocidentais. A realidade de vida dos jovens é cada vez mais 
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complexa, por isso essas formas não assumem uma ordem sequencial, não são simples, nem 

uniformes. Pais (2001) dá vários exemplos dessa instabilidade nas formas de transição: nos 

tempos actuais, a decisão do jovem sair de casa dos seus pais nem sempre se ajusta com a 

conclusão da escolaridade, ou com o casamento, ou mesmo com a obtenção de um emprego 

estável, mesmo porque o início de uma ocupação profissional pode acontecer quando o jovem 

ainda estuda. 

Tal como verificamos no primeiro capítulo, a principal característica da juventude 

contemporânea é a diversidade das suas situações sociais e modos de vida marcados "(...) por 

uma série de rupturas e percursos bastante diferentes (...)" (Pais, 1996: 35). Neste sentido, não 

será difícil antever que também "(...) os processos de transição são francamente heterogéneos 

e marcados por apreciáveis descontinuidades e rupturas" {Ibidem). Não há apenas uma forma 

de transição para a vida adulta, pelo contrário, "(•••) haverá várias, como várias serão as 

formas de ser jovem (segundo a origem social, o sexo o habitat, etc.) ou de ser adulto" 

{Ibidem). Tal como afirma Lopes (1997: 40) "Não mais se conseguem identificar transições 

ritualizadas de um estatuto (o de estudante por exemplo) para outro (o de trabalhador por 

exemplo); pode-se ser simultaneamente várias coisas em vários espaços e transitar com 

grande fluidez de uma situação para outra". Os jovens passam à fase de adulto com a mesma 

rapidez que voltam a ser jovens: tão depressa abandonam a escola, conseguem um emprego e 

se casam como ficam desempregados e se divorciam. Este «princípio da reversibilidade» 

(Pais, 2001: 29) também é visível quando os jovens decidem abandonar a escola para obter 

uma ocupação profissional, mas por dificuldades na obtenção de um emprego a ela regressam 

{Ibidem: 73). 

"Ser jovem no presente momento histórico das sociedades ocidentais é estar 

permanentemente de passagem e, em certa medida, ser prisioneiro das condições sociais dessa 

mesma passagem" {Ibidem). Tal como este autor explica "(...) as formas de «estar» nessa 

permanente passagem agrupam um conjunto de práticas fortemente diferenciadas e que 

«frequentemente apenas têm em comum o nome» (Gérard, cit. in Lopes, 1997: 40). 

Seguidamente pretendemos analisar como se processa essa passagem para a vida adulta e de 

que forma a sociedade contemporânea através das instituições sociais aprisiona os jovens 

nessa passagem. Os jovens são aprisionados pela ordem institucional, pelas estruturas 

«prescritivas» (Pais, 2001: 22), que promove medidas concretas de acesso à vida adulta, 
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apontando os «caminhos apropriados». Essas medidas influenciam o tempo em que se dá a 

transição e tornam as modalidades de passagem uniformes e rígidas, no entanto como 

verificaremos os trajectos de vida dos jovens são flexíveis e não se ajustam à lógica de 

linearidade criada pelas instituições {Ibidem). 

Os jovens de diferentes classes sociais de origem têm distintos posicionamentos face às 

mudanças ocorridas nas principais instituições sociais da sociedade portuguesa actual. O 

fenómeno das «transições prolongadas» (Kenneth e Glennys, 1990: 172) já abordado 

anteriormente, parece ocorrer de forma mais acentuada entre os jovens oriundos de classes 

médias e elevadas que reagem mais favoravelmente ao alongamento do processo de transição 

para a vida adulta; as dificuldades de inserção no mercado de trabalho não afectam, de forma 

idêntica todos os jovens; as diferenças ao nível do género são mais concretas nas jovens do 

sexo feminino oriundas de classes elevadas em que a entrada na vida adulta se processa mais 

pela esfera do casamento do que através da obtenção de um emprego (Pais, 1996: 319; 324). 

Actualmente, o processo de transição reveste-se de um "(...) carácter crescentemente 

performativo (...) acentuando a sua aleatoriedade e diversidade1,1 (Pais, 2001: 22). A transição 

para a vida adulta passa a ser qualificada, por muitos sociólogos da juventude, como um 

processo caracterizado por "(...) trajectórias alongadas, fracturadas, adiadas, frustradas (...)", 

de forma a realçarem a sua vulnerabilidade e imprevisibilidade (Pais, 2001: 8). 

2. AS DINÂMICAS SOCIAIS GLOBAIS, OS «TERRENOS LABIRÍNTICOS»™ DA(S) 

TRANSIÇÃO(ÕES) E OS DISTINTOS POSICIONAMENTOS SOCIAIS DOS JOVENS 

2.1. OS MODOS DE VIDA MODERNOS 

Os modos de vida modernos são entendidos como um "labirinto'''' que se esquiva a qualquer 

plano. Os labirintos são entendidos "(...) enquanto estruturas de uma globalidade, são 

realidades complexas, porque não é fácil encontrar a porta de saída dessa globalidade" (Pais, 

2001: 65). O labirinto traduz-se na ideia de caos. Apesar de existir uma ordem e um sentido, 

estes aparecem escondidos. Uma outra característica desta vida em "labirinto'''' consiste na 

"reflexividade sociaF. Enquanto, que nas sociedades tradicionais a acção e a experiência 

13 José Machado Pais, op. cit., p. 10. 
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eram, em grande parte, orientadas pela tradição, nas sociedades modernas a vida social 

liberta-se das normas pré-estabelecidas. A tradição já não organiza a vida actual. A 

reflexividade da modernidade baseia-se na ideia de que cumulativamente vamos tendo um 

conhecimento mais profundo da realidade. Concomitantemente à alteração ou reformulação 

dos fenómenos sociais verifíca-se a refracção do conhecimento e da acção. Porém, isto não 

significa um maior conhecimento. A ideia de refracção só tem impacto se nas sociedades 

modernas as práticas sociais se alterarem, se reorientarem. Actualmente, vivemos numa 

"modernização reflexiva' (Ulrich Beck cit. in Pais, 2001: 67) que não se baseia apenas na 

reflexividade. Em termos práticos "(.-•) significa essencialmente uma autoconfrontação da 

modernidade consigo mesma em que a expansão das opções se cruza com a proliferação dos 

riscos, em que a insegurança amplia as variantes de probabilidades futuras" (Ibidem: 67). 

As distintas condições sociais determinam a forma como os jovens encaram os tempos 

modernos. Muitos jovens encaram a vida como um risco, mas de forma optimista, pois a 

expectativa, por exemplo, de encontrar uma boa ocupação profissional, como o autor designa 

- um "tacho" - pode trazer benefícios. Para outros jovens a vida é vista como uma "lotaria" 

em que os "riscos" são ameaças incontroláveis e a segurança depende da sorte (Ibidem: 66). 

Uma das principais alterações registadas nos tempo modernos diz respeito à actuação das 

instituições sociais. A autonomia inerente a cada uma delas é confundida, deixa de ser 

explícita e embaralha-se por todo o tecido social. Já não é fácil identificar o papel 

desempenhado por cada uma delas, na medida em que se têm transformado ou mesmo se 

debilitado. A socialização "formal" garantida pelas instituições sociais dá lugar a "outras" 

socializações, ou seja, as informais. 

Pais recorrendo ao autor Deleuze (1990) explica o que é que está a acontecer ao nível das 

estruturas sociais e como se está a processar essa transformação: a «sociedade 

disciplinadora» de modelos rígidos, está a dar lugar à «sociedade de controlo» que actua de 

forma flexível. As instituições que pertenciam à «sociedade disciplinadoras - identificadas 

pelo autor, como a escola, a família, o local de trabalho, o hospital e a prisão - estão em crise. 

Os seus campos de acção, as suas lógicas, de natureza disciplinadora, que garantiam a sua 

autonomia estão a espalhar-se por todo o tecido social, sendo difícil saber quando se está 

«dentro» ou «fora» das instituições (Deleuze, 1990 cit. in Pais, 2001: 403). Tem se assistido 

na sociedade contemporânea a um desabar do espaço específico de cada instituição a par da 
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sua perda de poder: a família sofre cada vez mais influências do exterior - do «fora» -

nomeadamente dos mass-media, da rede de vizinhos e amigos; a escola deixou de ser uma 

instituição orientada para a disciplina por parte dos professores e funcionários, assistindo-se a 

episódios frequentes de indisciplina por parte dos alunos; as prisões passam a ser escolas do 

crime e do tráfico; as burocracias dos hospitais prejudicam os doentes, originam longas listas 

de espera. Através destes exemplos e de muito mais que haverá na realidade, podemos 

constatar, tal como defende Pais que as instituições sociais estão a transformar-se e, nalguns 

casos, a debilitar-se (Ibidem: 404). 

Neste tempo contemporâneo as instituições sociais promovem a mudança social, sendo por 

este facto que o autor afirma que se verifica uma «re-institucionalização permanente» da vida 

social {Ibidem: 405). A mudança social é visível ao nível da interposição das fronteiras entre 

as instituições, da flexibilidade do «dentro ao fora». E neste contexto que surge a «sociedade 

de controlo» que contorna a redefinição do papel desempenhado pelas instituições. A 

socialização garantida pelas instituições formais é substituída, de certa forma, pelas 

socializações informais realizadas nos pequenos espaços de intervalo entre aquelas (Ibidem: 

404). 

Pretendemos demonstrar, quando seguidamente, analisarmos os «terrenos» (Pais, 2001), os 

«ciclos» (Pais, 1996) onde se processa a passagem ou não passagem para a vida adulta, a 

importância das variáveis de nível microsociológico - o género, a classe social de origem, os 

modos de vida, os valores, os planos de vida, o habitat dos jovens - sobre a transição para a 

vida adulta. No entanto, é nosso objectivo reforçar que a mudança social se sobrepõe às 

transformações específicas desse processo. 

2.2. DOS PROJECTOS JUVENIS AOS TRAJECTOS DE VIDA: A DESCOINCIDÊNCIA REGISTADA 

NUMA SOCIEDADE MARCADA PELO «PRINCÍPIO DA INCERTEZA»™ 

Os jovens da actualidade estão, assim, inseridos em determinadas estruturas sociais que 

também são «labirínticas», flexíveis e se moldam aos indivíduos, aos seus anseios (Pais, 

2001: 68). Essas «estruturas labirínticas da vida» (Ibidem: 407) são constituídas por duas 

partes principais: o «solo material» - corresponde às estruturas e ao «que posso fazer?» na 

José Machado Pais, op. cit. 

55 



PARTE I 

realidade - e o «tecto cultural» - assenta no «que devo fazer?» tendo em conta as normas e 

crenças institucionais (Calvo, 2001 cit. in Pais, 2001: 407). 

Uma das características mais marcantes do actual processo de transição para a vida adulta é a 

descoincidência existente entre os projectos dos jovens, o «tecto cultural», e os seus trajectos 

de vida, o «solo material» (Pais, 2001: 8). Os trajectos de vida são acompanhados pelos 

projectos que se fazem dela, no entanto a realização dos projectos não é compatível com os 

seus trajectos {Ibidem: 410). Os jovens querem concretizar os seus planos que são múltiplos, 

diversos, descontínuos, no entanto, a realidade é imprevisível, é dominada pelo «princípio da 

incerteza». Nesta sociedade labiríntica, ao longo do «curso de vida» de muitos jovens "(•••) 

surgem encruzilhadas de sentidos vários, carreiras de retorno, becos de circulação difícil, ou 

mesmo sem saída" {Ibidem: 7), invalidando os planos realizados. Tal como afirma Pais (2001: 

8) "As escolhas são múltiplas e reversíveis, embora nem sempre possíveis". 

O futuro passa então a ser encarado de forma condicional, em que a expectativa toma o lugar 

da planificação e, nessa espera, alimenta-se sonhos ou ilusões. Como os jovens se sentem 

inseridos nesse "labirinto" de vida tendem, quase sempre, a rejeitar o decurso da realidade 

recorrendo a planos utópicos {Ibidem: 68). Na vida labiríntica dos jovens, quando parece 

surgir uma saída para as encruzilhadas, um novo rumo, novos «labirintos» de novas 

encruzilhadas e novas utopias voltam a surgir. Um exemplo dessa situação, como veremos, é 

quando os jovens pensam ter encontrado uma saída para a sua situação de desemprego, mas 

na realidade encontram-se nas margens da economia formal. Face a esta constatação, os 

jovens ou afundam-se nas margens ou procuram novas margens {Ibidem). 

Tendo por base a escolha individual, o desejo e a vontade própria, os jovens defrontam-se, 

assim, com vários dilemas - «dilema do labirinto» {Ibidem: 10), várias inseguranças -

«dilemas de insegurança» (John Vailt, 1999 cit. in Pais, 2001: 66) - e indecisões sobre o 

melhor destino, entre os vários "labirintos" a tomar. A escolha desse destino situa-se entre o 

«solo material» e o «tecto cultural» (Pais, 2001: 407). 
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2.3. AS "TRAJECTÓRIAS DESESTANDARDIZADAS"™ DOS JOVENS E OS "PADRÕES 

ESTANDARDIZANTES"16 INSTITUCIONALIZADOS DAS POLÍTICAS SOCIAIS: OUTRA 

CONTRADIÇÃO REGISTADA 

Este desajustamento entre estruturas sociais e trajectórias juvenis é outra das principais 

características do actual processo de transição para a vida adulta e estabelece a diferenciação 

com o modo como era tradicionalmente encarado. Através da seguinte citação de Pais, 

podemos verificar essa mudança, ora vejamos: "(...) nos tradicionais estatutos de passagem 

para a vida activa, os jovens adaptavam-se a estruturas prescritivas que rigidifícavam essas 

modalidades de passagem. No entanto, as transições dos jovens encontram-se actualmente 

sujeitas, e cada vez mais, a estruturas performativas]1 que emergem das ilhas de dissidência 

em que se têm constituído os quotidianos juvenis" (Ibidem: 22). As culturas dissidentes são 

sempre encaradas pelos modelos prescritivos como uma "cultura sombra" face à cultura que 

o autor designa por "real" ou seja, a dominante e prescritiva. No entanto, o autor recorre ao 

exemplo dos jovens arrumadores de carros para explicar que eles não encaram os seus modos 

de vida, performativos, como uma "cultura real" , mas como uma real necessidade de ganhar 

dinheiro para adquirir droga (Ibidem: 28). 

As políticas de juventude (a ordem institucional) prescrevem medidas concretas - por 

exemplo, ao nível do emprego, da escolaridade, da formação profissional - de acesso à vida 

adulta, mas os seus «cursos de vida» são constituídos por trajectórias não-lineares que nem 

sempre se ajustam à lógica de linearidade criada pelas políticas (Ibidem: 9). O que acontece 

na maioria das vezes é que os jovens sentem que os caminhos apontados e aconselhados pelas 

estruturas são controversos e duvidosos (Ibidem: 81). Essa incerteza criada entre os jovens é 

visível, a vários níveis, por exemplo: as estruturas educativas adoptam medidas de 

prolongamento da escolaridade, e na realidade os jovens defrontam-se com o desemprego, 

com a desvalorização dos diplomas; o poder político, investe nos jovens, no entanto estes 

mostram falta de interesse e alienação. 

O autor enceta uma crítica bastante realista acerca da relação entre as estruturas do tecido 

social e o quotidiano de grande parte dos jovens. Neste sentido, o autor afirma que já não se 

15 José Machado Pais, op. cit. 
Ibidem. 

17 Sahlins, M., 1987 cit. in Pais, 2001: 22. 
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verifica, nos tempos actuais, um ajustamento entre as normas sociais e os comportamentos 

juvenis; entre as estruturas sociais e as práticas de muitos jovens; entre os sistemas e os 

eventos e entre os estados e os processos. O tecido social está dependente de prescrições, de 

normatividades, de regras, contudo o quotidiano dos jovens é caracterizado pelo improviso, 

pelos modelos performativos. As estruturas sociais propõem mapas de orientação, definem 

itinerários, contudo as trajectórias juvenis quotidianas "(...) baralham-se, perdem efeito, dão 

lugar ao «desnorte»" (Ibidem: 81). Pais encara toda esta divergência de forma positiva, 

reconhecendo, inclusive, que nunca haveria lugar para a mudança social se não se verificasse 

essa discordância ontológica (Pais, 2001: 22). 

2.4. OS «TERRENOS»™ DE TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA E OS DISTINTOS 

POSICIONAMENTOS DOS JOVENS 

A partir da análise das principais transformações ocorridas na sociedade portuguesa 

contemporânea, ao nível do mercado emprego; do sistema de ensino e da formação 

profissional e das relações familiares pretendemos demonstrar que "O terreno onde as 

transições têm lugar é de natureza cada vez mais labiríntica" (Ibidem: 10). 

2.4 .1 . O «TERRENO» DA ESCOLA 

Por vontade política e por vontade dos jovens portugueses a escolaridade tem vindo a 

aumentar. O desafio assumido pelos jovens de aumentarem os seus níveis de qualificação e 

por conseguinte dilatar as suas trajectórias escolares leva-os, por um lado, a acreditar que 

conseguirão empregos com melhores condições e, por outro lado, a enfrentar o contacto com 

o mercado de trabalho (Ibidem: 45). O autor refere que este alargamento da escolaridade é um 

fenómeno nítido de "contenção" de uma futura situação de desemprego e exemplifica essa 

situação comparando a escola a "(...)um parque de estacionamento de potenciais 

desempregados" (Ibidem: 45). O autor critica a consequência cruel dessa situação, afirmando 

que em vez de se apostar na diminuição do desemprego procura-se aumentar os níveis de 

qualificação dos desempregados, embora reconheça que a situação inversa não seja também a 

mais correcta (Ibidem). 

José Machado Pais, op. cit. 
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Na obra de Pais, que nos temos vindo a apoiar, é referido também os efeitos dos níveis de 

escolaridade e as origens de classe dos jovens sobre as trajectórias profissionais e o fenómeno 

de desemprego. 

O autor verifica que os jovens com habilitações escolares mais elevadas são as principais 

vítimas do "desemprego de inserção ". Estes jovens tendem a lutar contra formas de 

emprego desqualificado e precário revelando ter um elevado grau de exigência e aspirações 

na procura de um emprego. Neste sentido, Pais define o desemprego destes jovens como 

desemprego de «prospecção» {Ibidem: 47). Apesar deste grupo minoritário de jovens 

enfrentar os mesmos problemas que os jovens com níveis escolares mais baixos, a situação de 

desemprego não se traduz nas mesmas dificuldades, na medida em que têm maiores 

possibilidades de apoios económicos e/ou familiares {Ibidem) e quando conseguem obter um 

emprego beneficiam de modos de inserção comparativamente melhores (Pais, 1996: 323). 

Estes jovens tendem a não compactuar com formas de subemprego, emprego informal ou 

precário, por isso o desemprego tem sobre eles um impacto muito mais forte (Pais, 2001: 46-

47). 

Os jovens com qualificações escolares mais baixas e com origens de classes mais 

desfavorecidas tendem a enfrentar o desemprego através da obtenção de qualquer tipo de 

trabalho. As formas de subemprego acabam por resolver a sua situação de desemprego. Esta 

situação corresponde à maioria dos jovens que abandonam precocemente a escola e que se 

lançam a qualquer trabalho que aparece no mercado. Como a oferta de trabalho regular é cada 

vez menor, as formas de subemprego assumem grande visibilidade {Ibidem: 46-48). 

Uma das alterações verificadas na instituição escolar é ao nível da importância do saber. Este 

já não é visto como um fim em si mesmo ou seja como uma capacidade de elevação ou 

dignificação pessoal , mas apenas como um meio de mobilidade social {Ibidem: 50). O autor 

reconhece que este facto acaba por adulterar o sentido do saber, uma vez que na educação não 

se verifica uma relação linear entre o nível de aspirações e as suas hipóteses de concretização. 

Os jovens com níveis de educação superior esperam a mobilidade social, contudo nem sempre 

os títulos académicos obtidos correspondem ao status profissional que anseiam {Ibidem). 

Lopes (1997) a este propósito fala da "baixa rentabilidade social dos diplomas". Por sua vez, 

"O desemprego de inserção ocorre quando se procura um primeiro trabalho ou quando se cai no desemprego após 
uma primeira experiência profissional..." (Pais, 2001: 63). 
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Gonçalves (1997: 15) defende que "Estamos em presença de um modo progressivo de acesso 

à vida adulta, caracterizado por novos processos de ajustamento entre ambições sociais e a 

posição social". 

Os jovens dão pouco valor ao tempo presente passado na escola. O estar «dentro» da 

instituição escolar é associado apenas como um meio para chegar ao «fora», ou seja o 

mercado de trabalho. Pais chama à atenção para a importância dada pela juventude 

contemporânea à obtenção de um "canudo". No entanto, o autor alerta que os jovens se 

esquecem que um percurso académico não tem uma «saída definitiva», na medida em que a 

garantia de um emprego envolve a formação contínua {Ibidem: 405). 

O ensino tem-se democratizado e desde aí a sua massificação ao nível dos estudos superiores. 

No entanto, os princípios de igualdade democrática fixados como linhas orientadoras para as 

políticas de educação encobrem acentuadas desigualdades, principalmente as de nível 

económico (Ibidem: 50). 

2.4.2. O «TERRENO» DO TRABALHO 

Por consequências do processo de globalização e modernização das economias, os mercados 

laborais estão cada vez mais inconstantes, a concorrência económica, por sua vez, dispara e os 

limites do lucro diminuem. A flexibilização do trabalho, o subemprego, a subcontratação, o 

trabalho temporário, ocasional são as principais matrizes orientadoras dos mercados de 

trabalho. Tal como refere o autor, a própria inclinação actual dos mercados laborais "(...) é 

apelar cada vez mais a uma força de trabalho que se pode recrutar rapidamente, assim como 

rapidamente se pode despedir" (Ibidem: 48). 

O mercado de trabalho está cada vez mais repleto e sujeito a "(...) flexibilizações, 

segmentações e turn overs" , por conseguinte as oportunidades de emprego escasseiam e são 

cada vez mais incertas (Ibidem: 47 e 71). 

Na realidade, o que se verifica é que muitos dos jovens são as principais vítimas dos 

processos de reestruturação económica (Ibidem: 16) e por isso os que mais sofrem as tensões 

que atormentam o mercado de trabalho (Ibidem: 30). As suas representações sobre o próprio 

significado do trabalho ilustram a instabilidade dos «percursos laborais» caracterizados pela 
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turbulência, flexibilidade e impermanência {Ibidem: 7). Por conseguinte, os jovens retratam 

as suas experiências pelo mercado do trabalho de uma forma bem mais realista, através de 

situações que englobam «ganchos, tachos e biscates» . Esta forma de contornar o problema 

do desemprego ou da integração num primeiro emprego, acaba por substituir o velho conceito 

de trabalho regular (Ibidem: 15), cada vez mais difícil de encontrar. 

A ideia tradicional que leva a encarar as carreiras profissionais como um caminho linear, 

estável, estandardizado, apresenta-se inacessível para grande parte dos jovens. O conceito 

tradicional de trabalho formal com benefícios sociais já não se adequa às suas realidades de 

vida. Os caminhos profissionais de grande parte dos jovens caracterizam-se pela "(...) 

transitoriedade e aleatoriedade (...)" (Ibidem). 

A juventude contemporânea vive, assim, uma conjuntura instável e incerta, de conflito entre o 

presente e o futuro, de laços de dependência da família ou de certos apoios estatais, a par de 

desejos insistentes de independência. Os jovens passam a recorrer a qualquer meio para 

ganharem algum dinheiro (Ibidem: 7), na medida em que já não sabem como ter acesso a um 

emprego estável. Assim, desenvolvem várias estratégias, várias modalidades de «luta pela 

vida» - Pais (2001: 7) designa por "(...) formas múltiplas de desenrascanço (...)" - que 

envolvem o "(...) trabalho doméstico, eventual, temporário, parcial, oculto ou ilegal, pluri-

emprego (...)" (Ibidem). Deste modo os jovens inventam formas atípicas de ganhar dinheiro 

na economia subterrânea, metem-se por «zonas sombra» (Ibidem: 16) da sociedade, e assim 

não precisam declarar, para efeitos de impostos, os rendimentos auferidos (Lopes 1997: 39) 

As consequências deste comportamento não originam necessariamente, tal como se possa 

esperar, "identidades negativas" (Pignoni cit. in Pais, 2001: 16), fatalismo e inércia entre os 

jovens, isso não acontece necessariamente, eles apenas usam da criatividade para enfrentar as 

dificuldades, os dilemas e os desafios que lhes aparecem, pois muitos dos jovens são as 

principais vítimas dos processos de reestruturação económica (Pais, 2001: 16). 

As noções de trabalho e lazer estão a adquirir novo significado. Esta é outra alteração 

registada na sociedade contemporânea. Embora o significado do trabalho esteja associado ao 

sentido de obrigação, de esforço e inclusive de sofrimento, muitos jovens esperam com ele 

alcançar a realização pessoal e desenvolver o relacionamento interpessoal. "Os paradigmas do 

20 "Ganchos, Tachos e Biscates - Jovens, Trabalho e Futuro", título do livro do autor Pais, J.M., 2001. Porto: 
Âmbar. 

61 



PARTE I 

trabalho e da economia estão em crise" {Ibidem: 19). Como afirmámos anteriormente tudo é 

instável e flutuante e o que vigora é a indecisão. O autor fala mesmo que podemos considerar 

a indecisão como o paradigma da contemporaneidade. "A estética relativamente estável do 

modernismo fordista deu lugar a uma estética pós-modernista que celebra o efémero, o 

instável, a precariedade" {Ibidem: 20). No entanto, o autor explica que os jovens que recorrem 

a vias alternativas de "ganhar a vida" não se encontram afastados da ética tradicional do 

trabalho, apenas "(...) procuram adaptar-se às circunstâncias mutáveis que fazem mudar o 

curso de suas vidas" {Ibidem: 21) e recorrem à substituição de novas modalidades de 

passagem à vida adulta (Pais, 1996: 323). Estes jovens estão abertos à flexibilização do 

mercado de trabalho e à mutação de postos de trabalho, encarando essas alterações com 

espírito de aventura e como uma possibilidade de ascensão nas suas trajectórias sociais 

{Ibidem: 21). O autor afirma que o sentido da aventura é aqui entendido com o significado 

atribuído por Simmel (1991), ou seja, "(...) como produto de concretização entre a actividade 

e a passividade, entre o que nos é dado e o que se conquista" (Simmel, 1991, cit. in Pais, 

2001:80). 

2.4.3. O «TERRENO» DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A formação profissional é, na realidade, essencial para o exercício adequado de uma 

actividade profissional, sendo necessário, cada vez mais, investir nela. Contudo, nem sempre 

a integração profissional, objectivo principal dessa medida se concretiza na realidade. 

Pais coloca em causa as profecias dos ideólogos da formação profissional que nos fazem crer 

que "a escola não prepara adequadamente os jovens para o mercado de trabalho" {Ibidem: 

51) e que apenas através de formação profissional se consegue superar os problemas de 

inserção profissional dos jovens. 

Pais não refuta a importância das medidas de formação profissional, apenas coloca em causa 

as várias profecias encadeadas entre si, na medida em que escondem eventuais «efeitos 

perversos» {Ibidem). Os dados de um recente inquérito, aplicado a uma amostra 

representativa da população juvenil portuguesa, mostram que a decisão de ingressar numa 

formação profissional é afastada pela maioria dos jovens, inclusivamente encontra-se "(...) à 

margem dos seus projectos formativos e das respectivas trajectórias profissionais" {Ibidem: 
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61). Tendo em conta esta opinião dos jovens, Pais reconhece que se deveria reflectir acerca 

das políticas mais eficazes na luta contra desemprego, no sentido de se definir qual aposta a 

fazer: na formação profissional ou no fomento directo do emprego {Ibidem). 

Através da opinião dos jovens inquiridos, o autor constata que as dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho não resultam das ideologias atrás referidas, ou seja, do desajustamento 

dos sistemas educativos e formativos ao sistema produtivo. Pelo contrário, o desemprego 

existe porque há falta de postos de trabalho e quando os há, o seu número é reduzido. Quanto 

às causas desse fenómeno, e tendo em conta a opinião dos jovens, constata-te que as 

«individuais» são dominadas pelas «causas estruturais» {Ibidem). 

Os resultados do referido inquérito também adiantam que a «flexibilidade» e «rotatividade» 

de postos de trabalho são os traços de maior relevo do mercado laboral. Os jovens que estão 

empregados mudam constantemente de postos de trabalho e de emprego, verificando-se uma 

elevada tendência para a mobilidade. O futuro profissional dos jovens é determinado por 

novas formas de «mobilidade funcional e geográfica» {Ibidem: 30). Tal como o autor afirma 

"Ser jovem é, hoje em dia, duplamente tentador, por exigências do sonho e da realidade 

{Ibidem). Na opinião do autor este fenómeno "(...) tanto pode dever-se à busca de melhores 

ocupações profissionais como expressar o agravamento de um desemprego intermitente de 

longa duração" {Ibidem: 61). As razões indicadas pelos jovens inquiridos sobre a sua situação 

de desemprego apontam para "(...) saídas compulsivas do mercado de trabalho" {Ibidem: 62). 

Na opinião do autor, esses tipos de causas indicam características muito particulares de um 

mercado de trabalho que se encontra "(...) segmentarizado em termos geracionais" {Ibidem). 

Na transição da escola para o trabalho os trajectos de vida dos jovens são marcados pelo 

cruzamento de vários caminhos e condicionados pela sua origem social. Neste sentido, Pais 

define duas vias e dois modelos que orientam essa passagem. A primeira via que o autor 

identifica é a de «socialização para o emprego» {Ibidem: 411) e reconhece que entre as 

classes elevadas e populares predomina o «modelo tradicional», em que a rede social 

informal (familiares, amigos, vizinhos) assume um papel importante na procura de um 

emprego; já entre as classes médias vigora o «modelo de busca autónoma» de trajectórias 

profissionais sendo relevante a "vocação" e os "capitais culturais" já conquistados. A segunda 

via definida pelo autor é a de «dessocialização relativamente ao mundo do trabalho»: há 

jovens que gozam ao máximo a condição juvenil através de um forte investimento no 
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convívio e no lazer, o «modelo de diferimento» quanto ao prolongamento desta fase de vida 

parece prevalecer entre este grupo; nos jovens com mais obstáculos na concretização de um 

emprego parece prevalecer o «modelo de exclusão», em que a precariedade social aumenta e 

os episódios de desemprego de longa duração são mais frequentes {Ibidem). 

2.4.4. O «TERRENO» DA VlDA FAMILIAR 

Os actuais quotidianos juvenis retratados pela inconstância, pelas "voltas e mais voltas" , pela 

"reversibilidade", manifestam-se também ao nível das relações familiares. Este é também um 

«terreno labiríntico» de passagem para a vida adulta (Ibidem: 72). 

Ao nível das relações amorosas, parecem valorizar-se os desejos, as angústias e as desilusões 

imediatas. A partir do momento que começa a haver problemas na relação verifíca-se uma 

mudança rápida de companheiros(as). "As voltas e mais voltas" descrevem expressivamente 

essas relações. Ao nível das relações sexuais a metáfora "voltas", utilizada pelo autor, 

transparece também a veemência das ligações. Ao nível das relações conjugais, o casamento 

deixa de ser encarado como um laço indissolúvel. A crença numa união para toda a vida é 

interceptada pela ideia de que quando a relação não está bem há sempre hipóteses de recorrer 

à separação. E quando isso acontece, muitos jovens regressam novamente à casa da sua 

família de origem, depois de ter de lá saído. O instantâneo, o movimento e a mudança são os 

ideais que vigoram ao nível das relações amorosas, conjugais e sexuais (Ibidem). 

Tradicionalmente, os jovens abandonavam a sua família de origem para contrair casamento. 

Nos tempos actuais, a coabitação independente à família de origem não significa 

necessariamente ter que recorrer ao casamento ou à união com outra pessoa. Aliás, muitos 

jovens tomam essa decisão e optam por viver sozinhos ou por períodos de co-habitação com 

amigos ou união de facto (Pais, 2001; Lopes, 1997: 38). Esta tendência mostra que 

actualmente as razões que levam os jovens a abandonar a sua família de origem não são as 

mesmas que outrora. 

Independentemente dos jovens saírem de casa da sua família de origem, o que se verifica é 

que ainda continuam a depender economicamente daqueles (Schmidt, 1990). Pais compara 

esta dependência das fontes financeiras familiares ao Estado-Providência (Welfare State) e 

afirma que os jovens vivem num regime de welfare family (Pais, 2001: 81). O prolongamento 
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da escolaridade e formação exigidos nas nossas sociedades actuais provocam uma maior 

dependência sócio-económica e consequente subordinação à família de origem e aos 

professores (Mitterauer cit. inNilsen, 1998: 62; Grácio, 1990: 105). 

A vida conjugal é considerada, nos tempos actuais, um outro motivo de frustração e 

desilusão entre os jovens, para além das já habituais falsas expectativas ao nível da 

mobilidade social e inserção profissional. Pais descreve a diversidade de situações conjugais 

existentes, afirmando que "Divórcios, coabitações, recasamentos e outros acasalamentos 

formam a trama da paisagem conjugal de muitos jovens adultos" (Pais, 2001: 74). 

Podemos concluir que os jovens inseridos na «geração yô-yô» vivem em quotidianos 

dominados pela ética de experimentação e pela ética da aventura, duas ideologias que 

vigoram na economia capitalista (Pais, 2001: 20). Como pudemos verificar, ao nível dos 

"terrenos" onde as transições têm lugar, estas duas éticas orientam a vida dos jovens e se 

manifestam sobre os seus mais variados estatutos: profissionais (a flexibilização do mercado 

de trabalho origina a ética aventura no mercado de trabalho), conjugais, estudantis (Ibidem: 

75) e inclusivamente, por exemplo, ao nível do estatuto de consumidor, na medida em que as 

principais transformações verificadas ao nível da dinâmica do mercado de consumo, induz os 

jovens a novas necessidades e daí a novas experimentações (Ibidem: 20). 

A «vida adulta» é metaforicamente expressa por Pais (2001) como as «setas do tempo». A 

juventude contemporânea tem uma ideia incerta do futuro, no entanto, no íntimo das suas 

vagueações residem vários desejos: obter níveis escolares elevados, adquirir uma casa 

própria, encontrar um bom emprego, encontrar aquela "outra metade" (Pais, 2001: 76). O 

futuro não está definido e tal como afirma Luhmann (cit. in Pais, 2001: 419) ele não existe na 

verdade. Apenas através da esperança é que o podemos tornar real (Pais, 2001: 419). Os 

desejos futuros dos jovens permanecem como ilusões, no entanto, não necessariamente falsas 

ou enganosas. Contudo, muitos jovens escondem-se nas ilusões para não encarar a realidade 

tal como ela é (Ibidem: 11). 

Os jovens transitam para a vida adulta através de caminhos "(...) pouco claros, cheios de 

escolhos (...) obscuros, longos, sinuosos (...)" (Ibidem: 80-81). A aridez desse caminho é 

sentida sobretudo pelos jovens oriundos de classes sociais mais desfavorecidas. A 
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vulnerabilidade social de que é caracterizado os seus quotidianos, os seus modos de vida, 

impossibilita-os encarar o futuro com clareza {Ibidem: 80). 

Os processos de transição para a vida adulta, ao nível educacional, profissional e conjugal são 

caracterizados pelo «princípio da reversibilidade» {Ibidem: 72). Como já vimos, este 

princípio está patente em todos os «terrenos labirínticos» (emprego, educação, formação 

profissional e vida familiar) de passagem para a vida adulta. 
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ESTADO-PROVIDÊNCIA E POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO CONTEXTO DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA 

Os dois capítulos precedentes, ao analisarem, por um lado, a juventude contemporânea e, por 

outro lado, o processo de transição para a vida adulta, pretenderam direccionar e preparar a 

discussão que será desenvolvida neste terceiro capítulo teórico. Deste modo, no primeiro 

capítulo privilegiamos a juventude como um "público" específico que em determinado 

momento da sua vida procura habitação e ao caracterizá-la concluímos que não se trata de um 

grupo homogéneo, antes plural, marcado por distintas condições sociais. No segundo capítulo, 

referimo-nos à juventude enquanto fase de vida, e verificamos que quando assim é entendida 

aparece associada à transição para a vida adulta; analisamos algumas esferas dessa passagem 

e concluímos que este processo não é nem definitivo, nem instantâneo. 

Dando corpo a este fio condutor, prosseguimos com a nossa pesquisa, privilegiando neste 

terceiro capítulo uma reflexão sobre o domínio habitacional: um outro «terreno» (Pais, 2002) 

onde as "transições" para a vida adulta podem ter lugar. Privilegiamos esta esfera de 

passagem, na medida em que a "entrada na vida adulta" também se materializa, numa 

primeira instância, com a independência habitacional da família de origem, mesmo tendo em 

conta que não será correcto nos tempos actuais nos referirmos a esse processo de uma forma 

tão linear e objectiva. 

Neste capítulo a questão habitacional e as estratégias de acesso ao bem em questão ocuparão 

um lugar central. Desejamos nesta parte do trabalho caracterizar as lógicas de produção de 

bem-estar em geral, os sistemas e as estratégias de promoção habitacional e a sua distribuição 

sócio-espacial predominantes na sociedade portuguesa. Neste sentido, a contribuição do autor 

Nuno Serra através da sua recente (2002) obra Estado, Território e Estratégias de Habitação 

será um suporte teórico essencial para esta análise. Contudo, confrontaremos, sempre que 

possível, este autor com outras referências teóricas relativas a este objecto de estudo. 

Ao fixarmo-nos na temática do alojamento constatamos, tal como defende o autor Serra 

(2002: 18) que é impossível abordar esta questão sem a contextualizar nas políticas sociais do 

67 



PARTE I 

Estado. Basta reconhecermos que a habitação corresponde a uma necessidade básica do ser 

humano, que aparece consagrada na Carta dos Direitos Humanos e também na Constituição 

da República Portuguesa (artigo 65°) onde inclusivamente aparece expresso: "todos têm 

direito, para si e para a sua família, a uma habitação..." e que "... incumbe ao Estado..." 

garantir esse direito, através uma política de habitação (Canotilho e Moreira, 1993). No 

entanto, estas questões como o reconhecimento dos direitos sociais, a promoção do bem-estar 

e a produção de políticas sociais revelam-se muito complexas. Os direitos sociais revestem-

se, muitas vezes, de um carácter rígido e abstracto, coexistindo uma série de factores que 

contrariam a sua natureza igualitária e universal. Será sobre esses factores que a nossa atenção 

recairá, na primeira parte deste capítulo. 

Neste sentido, é nosso objectivo compreender, em primeiro lugar, como é que o Estado, 

consoante a sua natureza e funções sócio-políticas, interpreta o surgimento e as 

especificidades das políticas de bem-estar ou políticas sociais. Partindo da análise do modelo 

desenvolvido nos países da Europa central, a partir da Segunda Guerra Mundial pretendemos 

demonstrar, tal como defende Serra (2002) que o reconhecimento legal dos direitos sociais e 

económicos em Portugal reflectiu-se na implantação de um Estado de bem-estar ou Estado-

Providência tardio e imperfeito. Depois de conhecer as lógicas de produção do bem-estar 

pretendemos, em segundo lugar, apurar as consequências do «mito espacial do Estado 

Providência», e identificar os factores que condicionam a implantação ou «territorialização» 

- segundo as palavras de Nuno Serra (Ibidem) - das políticas sociais. Naturalmente que o 

caminho a percorrer para atingir estes dois objectivos será breve, apenas julgamos importante 

iniciar a análise com esta abordagem, na medida em que ajudará a esclarecer as limitações 

que o Estado português enfrenta na produção do bem-estar e a compreender os modelos 

territoriais da sua intervenção na melhoria das condições de vida em geral, e das condições 

habitacionais em particular. 

Esclarecida a relação que existe entre o Estado e políticas sociais, acrescentaremos a essa 

díade as estratégias de habitação por reconhecer, tal como sugere Serra, que estão fortemente 

relacionadas entre si (Ibidem). Assim, na segunda parte do capítulo fixar-nos-emos nas 

especificidades institucionais e sócio-espaciais da política de habitação. Em Portugal, o 

direito a um alojamento não se traduz de um modo expressivo tal como acontece nos países 

desenvolvidos, designadamente nas social-democracias avançadas. De facto, o que se verifica 
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na nossa realidade é uma desarticulação entre os princípios legais e as práticas 

governamentais, que no domínio habitacional, se apresentam como heterogéneas e desiguais. 

Esta é, de resto, uma das principais características resultante da posição semiperiférica 

ocupada pelo nosso país no sistema-mundo e um dos principais factores responsáveis pelo 

posicionamento não prioritário concedido à habitação. A luz desta contextualização da 

sociedade portuguesa, pretendemos dar conta do lugar que ocupa a área da habitação e 

discutir os aspectos que levam a considerá-la como o «pilar vacilante» (Kemeny, cit. in Serra, 

2002. 80) na «arquitectura hierárquica» (Serra, 2002) do sistema das políticas públicas de 

bem-estar. O contexto semiperiférico de Portugal e a vitalidade relativa e complexa que a 

«Sociedade Providência» (Santos, 1992: 191) revela no domínio da habitação; a crise do 

sector habitacional; as particularidades do sector da construção; a questão fundiária e a 

importância da configuração sócio-espacial das estratégias de habitação; os vários agentes 

envolvidos na promoção habitacional, os vários interesses em jogo e as tensões daí resultantes 

são aspectos que conferem complexidade e fragilidade à questão habitacional, merecendo da 

nossa parte uma análise atenta. 

Seguidamente pretendemos compreender e identificar quais meios que o Estado acciona na 

promoção habitacional. No entanto, tendo em conta as especificidades institucionais e sócio-

espaciais desta questão torna-se difícil, tal como reconhece Serra (2002), delimitar as lógicas 

de promoção habitacional na medida em que elas não obedecem a um tipo ideal, pelo 

contrário, vários são os sistemas e estratégias existentes nesse sentido. Será sobre estes 

aspectos que a nossa reflexão recairá nesta terceira parte do capítulo. Caracterizar a oferta de 

alojamento através das políticas de promoção directa e indirecta tendo em conta os recursos, 

os instrumentos e os contextos sócio-espaciais envolventes será o nosso objectivo. Será sobre 

determinados instrumentos inscritos nesses modelos de intervenção do Estado que 

apresentaremos alguns resultados quantitativos e qualitativos, através de um estudo de caso, 

relativos ao seu impacto junto do segmento jovem que procura satisfazer a sua necessidade 

habitacional. Pretendemos demonstrar, tal como refere Serra (2002), que a oferta habitacional 

pode envolver organismos públicos ou agentes privados ou semipúblicos ou ainda 

mecanismos comunitários, contudo o Estado é sempre chamado a intervir a diferentes níveis 

na medida em que as carências habitacionais são várias {Ibidem: 97). Neste contexto, é nossa 

intenção ainda discutir as especificidades sociológicas e ideológicas inerentes à opção entre o 
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arrendamento e a casa própria e confrontar suas vantagens e desvantagens junto do segmento 

jovem da população. 

Finalmente desejamos conceder atenção às modalidades de produção de alojamento 

características da sociedade portuguesa e desde aí chamar a atenção para a importância dos 

contextos sócio-espaciais na configuração das estratégias de habitação e na delimitação dos 

espaços de actuação estatal. Tal como reconhece Serra a sociedade portuguesa em matéria de 

produção habitacional é caracterizada pelas «políticas residuais» (Kemeny cit. in Serra, 2002: 

135). Partindo desta constatação, pretendemos colocar em relevo a articulação entre os 

diferentes tipos de agentes na satisfação do bem-estar e realçar as formas dominantes de 

satisfação das necessidades habitacionais. A intervenção do Estado português no sector 

habitacional, nomeadamente no que concerne à promoção directa, foi quase sempre escassa e 

irrelevante enquanto verdadeira política social. A complexidade dos princípios do Estado, a 

essencialidade da Sociedade-Providência e a propagação tardia das lógicas do mercado 

permitem que o sistema privado, através da promoção particular caracterize a sociedade 

portuguesa em matéria de oferta habitacional. Contudo, desejamos realçar que as estratégias 

de habitação não se definem linearmente através de tipos ideais. 

1. AS PERSPECTIVAS SOCIOPOLÍTICAS DO ESTADO E A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Tal como defende Serra (2002: 37) "(...) diferentes interpretações acerca da natureza e 

funções do Estado suscitam distintas concepções da sua dimensão providencial (...)". A 

primeira perspectiva sócio-políticas baseia-se nas teorias pluralistas do Estado que elevam o 

político, em relação ao económico, como elemento essencial da actuação estatal. O Estado é 

entendido enquanto "(...) garante do consenso social, na medida em que veicula valores 

políticos partilhados pela sociedade em geral (Serra, 2002: 38). Serra reconhece que para esta 

teoria as políticas sociais são entendidas de duas formas: por um lado, traduzem o interesse da 

sociedade em geral, isto é trata-se da "(...) manifestação da racionalidade tecnocrática da 

esfera pública (...)" (Ibidem: 49); por outro lado, considera-se normal a sua concretização 

pelas entidades estatais, uma vez que compete ao Estado garantir o funcionamento do 

mercado em sectores que este não está apto ou não lhe compete intervir (Ibidem). A segunda 

teoria paradigmática do Estado interpreta o seu papel como um instrumento em relação ao 
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poder e às classes sociais. Ao contrário da anterior, as teorias instrumentalistas reforçam que 

o factor económico está na origem do político, daí que o Estado é uma entidade parcial na 

regulação dos conflitos sociais, pois tanto defende como institucionaliza os interesses das 

classes dominantes. Neste sentido, Serra {Ibidem: 49) reforça que as políticas sociais exercem 

uma função ideológica, na medida em que são provocadas pelos interesses do capital que 

determinam uma instrumentalização do Estado para se conseguir a reprodução das relações 

sociais capitalistas e a manutenção do processo de acumulação de forma a tornar possível a 

reprodução da força de trabalho e a coesão social. 

Estas teorias sócio-políticas enquadram-se no paradigma do Estado-nação, ou seja, tal como o 

autor {Ibidem: 47) descreve "(...) num espaço de tempo em que o Estado e o mosaico de 

Estados nacionais constituem a unidade privilegiada de poder e decisão, e na qual se polariza 

a conformação das dinâmicas políticas, económicas e sociais do mundo moderno". Contudo, 

não devemos esquecer, tal como confirma este autor, que o Estado tem vindo a enfrentar um 

processo de transformação e caminha no sentido da sua repolitização, na medida em que 

passa a assumir um papel crescente de intermediação, deixando assumir com a mesma 

intensidade a sua capacidade de decisão. O enfraquecimento das políticas sociais nacionais é 

um fenómeno visível na nossa realidade, temos vindo a assistir a uma diminuição das 

despesas sociais, a par de um aumento das situações de pobreza e exclusão social {Ibidem: 47-

48). 

Como vimos, de forma muito breve, as abordagens apresentadas pelo Estado-Providência 

sobre a raiz das políticas sociais variam de acordo com as diferentes ideologias de intervenção 

estatal. Contudo, tal como refere Serra (2002) têm vindo a alcançar cada vez mais acordo 

geral as perspectivas que aglutinam os variados fundamentos. Neste sentido, o Estado-

Providência encaminha-se para um ponto comum, confluindo as perspectivas que valorizam 

tanto aquilo que convém à economia como à sociedade em geral, ou seja, tal como explica 

Boaventura Sousa Santos passa a ser encarado "(...) como uma. plataforma de compromisso 

entre os princípios da regulação e da emancipação (...)" (Santos, 1994 cit. in Serra, 2002: 51). 
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1.1. O MODELO DO ESTADO-PROVIDÊNCIA NOS PAÍSES CENTRAIS DO CONTINENTE 

EUROPEU: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Quer a nível político como social, o Estado-Providência (Welfare State) ou Estado de bem-

estar ganhou significado, com maior ou menor grau, nas sociedades capitalistas avançadas e 

democráticas do centro da Europa, após à 2a Guerra Mundial através de um pacto realizado 

entre a acumulação capitalista, a democracia parlamentar e o Estado. O objectivo último desse 

acordo político de base é mostrar que não há contradição entre crescimento económico e 

políticas sociais, entre acumulação e legitimação, em suma, entre capitalismo e democracia 

(Santos, 1992: 196, 214). Nesse acordo os capitalistas abdicavam parte dos seus lucros; os 

trabalhadores desistiam de algumas reivindicações principalmente às que correspondiam à 

substituição da sociedade capitalista pela socialista; enquanto o Estado regulava essa dupla 

renuncia (Santos, 1992: 194; Santos e Hespanha, 1987 cit. in Serra, 2002: 53). A nível socio

político o Estado comprometia-se, mediante a estipulação de um consenso, a transformar os 

lucros do crescimento económico, ou seja, da tributação do capital privado e dos salários, em 

capital social e consequentemente aumentar os direitos sociais (Serra, 2002: 51; Santos, 1992: 

194). 

Os estudiosos sobre esta temática explicam que desta forma o Estado-Providência começa a 

conquistar cada vez maior importância na institucionalização dos conflitos entre capital e 

trabalho, desempenhando um papel crucial para assegurar a paz social e para manter a um 

nível politicamente aceitável, as tensões e paradoxos do modo de produção capitalista (Serra, 

2002: 51; Santos, 1992: 200). O mais importante deste compromisso sócio-político é que ele 

expressa também, tal como afirma o autor Serra (Ibidem: 51), "(...) a cristalização, na 

estrutura política institucional do Estado moderno, dos princípios da universalidade dos 

direitos de cidadania, da justiça social e das reivindicações tendencialmente consensuais 

relativas às condições de bem-estar". 

1.2. Os PRIMEIROS SINAIS DE INSTABILIDADE: DA CONTRADIÇÃO À COMPLEXIDADE DOS 

SEUS FUNDAMENTOS DE BASE 

Como reconhece Boaventura Sousa Santos (1992) a transformação do Estado liberal, com o 

surgimento do Estado-Providência não significa apenas o exercício de novas funções, mas 
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acima de tudo corresponde a novas formas de intervenção política com efeitos ao nível da sua 

própria estrutura interna que passa a sofrer modificações de âmbito qualitativo. Uma das 

alterações constatadas diz respeito à maior burocratização do Estado (Offe, 1975 cit. in 

Santos, 1992: 198), na medida em que as novas despesas do capital social, para além do gasto 

de dinheiro, começaram também a exigir a criação de novos organismos e novos serviços da 

sua dependência. Este processo, como salienta o autor, conduziu o Estado a intervir 

simultaneamente tanto na sociedade civil, como em si mesmo. 

A medida que o Estado-Providência se foi consolidando, os fundamentos em que se baseara 

começaram a mostrar instabilidade. Um sinal dessa situação prende-se com a mudança da 

natureza das suas políticas: as medidas distributivas (que configuravam nos seus pressupostos 

iniciais) deram lentamente lugar às medidas produtivas. Com efeito, o Estado produz bens e 

serviços de consumo e de investimento social, substituindo-se ao capital, ou seja, deixa de 

adquirir capital social para passar a ser o seu próprio produtor (Offe, 1975 cit. in Santos, 

1992: 198). 

Durante o período de crescimento económico - por volta da década de 50/60 - o Estado-

Providência defendia, como verificamos inicialmente, que era possível conciliar economia 

com política, ou seja, a acumulação de recursos era compatível com a legitimação do seu 

poder político. No entanto, na prática da sua actuação verificava-se uma grande contradição e 

complexidade. O Estado ao privilegiar os direitos sociais e ao produzir políticas sociais, 

reconhece que há desigualdades e classes sociais com oportunidades diferenciadas, no entanto 

a sua forma de actuação política continua a ser, tal como designa Boaventura Sousa Santos 

(1992: 200), «iransclassista». O Estado-Providência não pretende resolver as contradições 

sociais, apenas interioriza-as, isto é, procura gerir as tensões a um nível politicamente 

aceitável (Ibidem: 202). Esta situação ocorre devido à rigidez dos direitos sociais que segundo 

este autor é umas das causas apontadas para a crise do Estado-Providência. Tal como explica 

" (...) os direitos sociais uma vez concedidos ou conquistados, são rígidos, e não recíprocos, 

isto é constituem um interesse egoístico, incondicional, a que não se renuncia porque 

simplesmente a ele se tem direito" (Ibidem: 204). 

De facto, o Estado dispõe de capital social, permitindo-lhe criar despesas de acumulação, 

contudo o critério utilizado para a mobilização de recursos, principalmente ao nível das 

políticas sociais, é a luta política. E à medida que esta se democratizou, o Estado começou a 
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fazer cada vez mais despesas e cresceu independente da conjuntura económica. É neste 

contexto que se instala a crise do Estado-Providência. Muitos aspectos que temos vindo a 

referir até aqui, principalmente os que se prendem com a rigidez e o carácter abstracto dos 

direitos sociais estão na origem da sua crise financeira. Vários outros aspectos e dimensões 

caracterizam esta crise, Serra destaca a fiscal, a estrutural e a sócio-cultural. Todas revelam a 

mesma especificidade: testemunham situações paradoxais que pareciam já ter sido superadas 

(2002: 54). 

Tal como afirma Santos (1992: 207-211), a crise do Estado-Providência é uma situação 

complexa, ambígua e contraditória, como o próprio Estado-Providência. Muitos autores 

defendem, nomeadamente Pierre Rosanvallon e François Ewald, que a dimensão providencial 

do Estado está a passar por uma situação de crise e que está desacreditado; outros porém, tais 

como Clauss Offe e Boaventura Sousa Santos, consideram inclusive incorrecto falar de crise, 

admitem antes que se está a passar por um processo de transformação, mais ou menos 

profundo, ao nível das suas funções e essência das suas políticas (Ibidem). 

1.3. A FORMA POLÍTICA DO ESTADO PORTUGUÊS: UMA ADOPÇÃO LENTA, IMPERFEITA E 

CONTRADITÓRIA DO MODELO DE ESTADO-PROVIDÊNCIA 

Foi no preciso momento que se instalou a crise do Estado-Providência nos países da Europa 

central que esta forma política surge em Portugal (entre o período final do Estado Novo e o 

desfecho do período revolucionário de 1974). Discrepâncias comparativamente à conjuntura 

internacional, decorrentes de questões temporais; de configurações jurídicas e práticas 

efectivas; de particularidades económicas e políticas que impediam a criação de riqueza capaz 

de responder às necessidades das políticas públicas de bem-estar e a promoção de direitos 

sociais, na medida em que a intervenção pública na regulação social era reduzida, garantem 

ao Estado-Providência português um carácter tardio, descoincidente e fraco (Serra, 2002: 122-

123). Neste sentido, não podemos afirmar que o Estado de bem-estar português seja 

considerado um Estado-Providência em sentido técnico (Santos, 1992: 214; Serra, 2002: 122; 

Almeida et ai., 1994: 5), antes um «sem/-Estado Providência ou quasi- Estado Providência» 

(Santos, 1993 cit. in Serra, 2002: 122). Aliás, de acordo com a opinião de Boaventura Sousa 

Santos o Estado português "É um Estado semiperiférico, mais próximo do Estado-
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Providência central na regulação formal da relação salarial [embora ineficaz] (...) do que no 

padrão oficial da segurança social" (Santos, 1992: 191). 

Se o Estado de bem-estar português obedece a um modelo sucedâneo (Serra, 2002: 122) ao do 

modelo do Estado-Providência, resta salientar quais os principais aspectos que o caracterizam 

e o confrontam, tal como assinala o mesmo autor, com a sua "(...) materialidade virtual" 

{Ibidem: 124). Tal como afirma Santos (1992: 114) a dominação estatal do Estado português é 

caracterizada pela "(...) descoincidência entre produção capitalista e reprodução social (...)", 

por outras palavras, o nível de produção capitalista está menos desenvolvido, ou mais 

atrasadas, que o nível de consumo - comparativamente ao que caracteriza as sociedades 

centrais {Ibidem: 116). Serra explica que em termos legais o Estado-Providência nasce, no 

entanto, "(...) é órfão de uma relação salarial que corres-ponda [corresponda] à sua 

configuração formal e de uma concertação social, mediada pelo Estado, entre os interesses do 

capital e do trabalho, que a regulação social fordista reclamava"(/è/Jem: 123). Neste sentido, 

como as relações capital/trabalho são atravessadas por lógicas de acção não capitalistas 

(Santos, 1992: 123), não existindo sequer condições para a troca de perspectivas entre ambos, 

o Estado acaba por assumir demasiada centralidade na regulação entre produção e reprodução 

social (Serra, 2002: 123). 

Com efeito, assiste-se também à "(...) desarticulação interna, quer da produção capitalista, 

quer da reprodução social (...)" (Santos, 1992: 126) com reflexos ao nível da descoincidência 

entre o enquadramento legal e institucional das relações sociais (tanto no seio da produção 

como no da reprodução) e as práticas sociais em que se traduzem (Santos, 1992: 126; Serra, 

2002: 124) conferindo ao Estado-Providência lógicas de actuação muito diferentes das 

verificadas nos Estados de bem-estar do pós-guerra, como já tivemos oportunidade de 

apresentar anteriormente. O que importa talvez ainda salientar acerca desse fenómeno de 

discordância é que ele é universal, só confere contornos de especificidade, neste caso à 

situação portuguesa porque atinge um nível significativamente elevado (Santos, 1992: 126). 

Naturalmente que a descoincidência e a desarticulação entre a produção capitalista e a 

reprodução social têm reflexos na própria actuação do Estado. Ao nível jurídico-institucional 

o Estado fortalece-se, no entanto, no quotidiano da regulação estatal perde as forças para 

accionar os meios que oficialmente dispõe. Santos (1992: 135-136) concretiza claramente 

essa lógica de intervenção: "(...) O Estado age frequentemente à revelia das políticas oficiais 
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que se propõe e subverte o seu próprio quadro jurídico e institucional, pactuando, por acção 

ou omissão, com comportamentos que o violam, quando não chega a fomentá-los". A 

autonegação do Estado e a contradição interna na sua actuação levam a que ele assuma, numa 

primeira fase, a forma de «Estado paralelo» em que coexistem duas linhas de actuação 

claramente opostas, mas paralelas e complementares: por um lado, a oficial e por outro lado, a 

paralela e subterrânea. Essa convivência de "(...) diferentes micro-estados (...)", segundo as 

palavras do autor, gera um distanciamento das práticas sociais em relação ao quadro legal 

fixado, neutralizando-o sempre que o Estado pretenda "(-.) corresponder informalmente a 

interesses corporativos suficientemente fortes para os mobilizar" {Ibidem). De modo a atenuar 

a descoincidência entre o quadro institucional e as relações sócio-económicas, a dominação 

estatal assume, numa segunda fase, a forma de «Estado heterogéneo» (Santos, 1993 cit. in 

Serra, 2002: 125) que se caracteriza por uma lógica de actuação diversa. O aspecto mais 

pertinente, desta forma de Estado, para a nossa análise, prende-se com o modo como promove 

o bem-estar: de uma forma indirecta - mediante a criação de actores sociais que concordem e 

reproduzam um modo de regulação social semiperiférico - e encarando a universalidade dos 

direitos sociais como uma questão relativa. 

A análise que temos vindo a desenvolver pretendeu mostrar as lógicas de promoção do bem-

estar e os paradoxos da actuação estatal neste domínio, principalmente os que se adequam à 

realidade portuguesa. Seguidamente passamos a discutir os aspectos que se prendem com a 

«territorialização», tal como designa Serra (2002), sócio-espacial das políticas sociais de 

forma a melhor compreendermos aquelas que dizem respeito às políticas de habitação, em 

particular. Sempre que se torne pertinente já testemunharemos o exemplo concreto das 

políticas de habitação. 

2. FACTORES QUE CONDICIONAM A «TERRITORIALIZAÇÃO» DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

BEM-ESTAR 

Na realidade, constata-se que a fixação das políticas sociais é condicionada. Serra designa 

esta situação como o «mito espacial do Estado Providência» (2002: 55), na medida em que os 

seus princípios legais apontam para a universalidade das políticas sociais, contudo na prática 

verifica-se que as decisões governamentais são social e espacialmente heterogéneas. 

Recorrendo a outros autores, Serra refere que a diferenciação no acesso a determinados 
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serviços públicos, que deveria ser livre e igual (Smith, cit. in Serra, 2002: 55), ocorre, por um 

lado, devido à formação «a-espacial» das políticas governamentais e, por outro lado, aos 

problemas da sua execução que altera a natureza dos objectivos de base fixados (Harvey e 

Sayer cit. in Serra, 2002: 55). Rosanvallon (cit. in Serra, 2002: 55), por seu lado, chama a 

atenção de que os «mecanismos de redistribuição» não são alheios aos «modos de 

estruturação social do espaço», na medida em que não se pode captar a situação dos 

beneficiários das políticas sociais, ou seja do indivíduo, sem relacionála com a sua fixação 

no espaço social. 

Serra admite que a implantação das políticas sociais é influenciada por dois tipos de 

condicionantes: os relativos ao próprio Estado e os relativos aos vários contextos espaciais 

que envolvem a sua actuação (2002: 56). 

Nos factores inerentes ao Estado, Serra distingue 3 tipos de categorias. A primeiro diz 

respeito aos «factores estruturais de natureza política e económica» {Ibidem) e neste sentido 

o autor salienta que o Estado enfrenta limites estruturais que apesar de não determinarem as 

suas lógicas de actuação, influenciam a tomada de decisões e as oportunidades de alterar a 

ordem social (Wright, cit. in Serra, 2002: 56). Os limites económicos condicionam a acção 

providencial do Estado, na medida em que o desenvolvimento das políticas sociais dependem 

das suas possibilidades orçamentais e revelam que a nível sóciopolítico as medidas 

redistributivas são limitadas pelos diferentes interesses sociais representados. A amplitude 

sócioespacial do EstadoProvidência e das políticas sociais também está dependente das 

representações sociais da sua formulação política, ou seja, da sua «maturidade jurídica e 

funcional» (Serra, 2002: 57) que se reflecte "(••■) pela natureza, amplitude e cristalização do 

conceito e dos princípios de justiça social (...)" (Ibidem), que caracterizam a sua função 

providencial. 

A segunda categoria relacionase com os «factores associados à estrutura interna do sistema 

de protecção social e à especificidade das políticas sociais» (Ibidem: 59) e neste sentido, 

quanto maior for o reconhecimento institucional de uma determinada necessidade social, mais 

favorável é a sua posição na «arquitectura hierárquica» - segundo a designação de Nuno 

Serra (2002: 59)  das políticas sociais. Atendendo que as necessidades sociais podem ser 

primárias e secundárias e que os recursos públicos são escassos, privilegiase sócio

espacialmente as situações mais carenciadas e fixamse mais políticas sociais em áreas que o 
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Estado entende que há mais necessidades (Ibidem). Relativamente à questão habitacional, é 

um facto que ela não é reconhecida, por um número expressivo de países, como um direito 

universal e nem que a sua concretização depende da actuação estatal. Serra chama a atenção 

de que ao contrário de outros domínios da política social, tais como a saúde ou a educação, a 

habitação é "(...) aquele em que tais princípios têm uma tradução mais virtual do que real" 

(2002: 78). Na opinião deste autor esta discordância verificada entre a política habitacional e 

as restantes políticas sociais, pode dever-se ao facto deste domínio só recentemente começar a 

fazer parte dos encargos sociais do Estado, e também ao reconhecimento que a habitação, por 

natureza, corresponde a uma necessidade secundária e não primária e essencial, daí ser 

considerada dispensável a fixação do princípio da universalidade. Por outro lado, o domínio 

do alojamento é complexo comparativamente às outras esferas de actuação estatal. A carência 

habitacional manifesta-se de diversas formas, cada situação é única e particular, implicando 

uma actuação estatal diferenciada em termos de estratégias e políticas com consequências ao 

nível do aumento das despesas inerentes ao aparelho burocrático. Inserida ainda nesta 

segunda categoria, um outro aspecto importante para a implantação das políticas sociais diz 

respeito à definição dos lugares de concretização dos direitos, pois como implicam custos, 

tanto de acesso (sempre que uma necessidade social é automaticamente reconhecida como um 

direito) como de benefício (sempre que exige a deslocação do potencial beneficiário), geram 

também diferenciações sócio-espaciais que podem contrariar a natureza da maioria das 

medidas de bem-estar que se pretendem igualitárias e universais. 

Muito relacionado com as condicionantes anteriores, o terceiro e último factor endógeno que 

limita a implantação sócio-espacial do Estado-Providência, diz respeito aos aspectos 

administrativos. Neste caso o autor defende que cada órgão administrativo de oferta de bens 

sociais tem uma capacidade sócio-espacial circunscrita, devido à sua posição no aparelho 

administrativo do Estado e à sua própria independência, que com efeito limita o alcance das 

suas respostas às necessidades sociais à sua área de influência (Ibidem). 

Os limites de projecção e administração das políticas sociais, bem como a desarticulação 

existente entre os seus princípios orientadores e a práticas governamentais não se devem 

apenas às questões internas do Estado. Serra admite que existem também factores de ordem 

exógena que permitem compreender estas lógicas. O primeiro factor diz respeito à presença 

de contextos sócio-espaciais que pela própria natureza das necessidades sociais origina uma 
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expressiva actuação estatal. Com efeito, Serra (2002: 63) defende que a implementação das 

políticas sociais revela-se premente e com impacto mais forte nos espaços urbanos industriais. 

É nas cidades que se torna mais visível os problemas sociais e a reprodução da força de 

trabalho. Tal como afirma este autor "(•••) os problemas sociais são fundamentalmente 

problemas urbanos (...)" (Ibidem: 64). Por outro lado, Serra reconhece (2002: 66) que a 

implantação do Estado-Providência tem um forte impacto urbano porque nestas zonas 

encontra-se uma forte expressão das "(...) reivindicações e movimentos sociais relativos aos 

direitos de cidadania e melhoria da qualidade de vida". Estas manifestações ocorrem com 

maior frequência nas cidades na medida em que, por um lado, propiciam que as relações de 

comunidade evoluam para relações de classe com interesses organizados e privilegiados pela 

proximidade geográfica, pela semelhança de problemas (Ibidem: 67); e por outro lado, os 

modelos de urbanização originam também a estratificação social e os conflitos sociais 

manifestos em movimentos sociais urbanos (Ibidem). 

Não será de estranhar que o meio urbano seja o contexto mais propício ao desenvolvimento 

das diversas políticas de bem-estar. É o caso da política habitacional que encontra na cidade 

especial significado e incidência. Serra (Ibidem: 84) lembra que a crise de habitação traduzida 

na sua carência é um fenómeno essencialmente urbano e aponta algumas explicações para 

este fenómeno: o solo é escasso, originando o aumento do seu preço e consequentemente a 

proliferação da especulação e segregação residencial; a indústria de construção tem mais 

dificuldade em acompanhar as necessidades de habitação e por fim porque a urbanização é o 

contexto sócio-espacial privilegiado no desenvolvimento de estratégias mercantis e estatais de 

provisão de bem-estar em detrimento das comunitárias, como de resto teremos oportunidade 

de demonstrar, mais à frente neste capítulo, quando abordarmos a questão dos mecanismos de 

provisão do alojamento. 

O segundo factor exógeno que condiciona a implantação do Estado-Providência e das 

políticas sociais diz respeito ao modo como se relacionam no território as diversas estratégias 

ou formas de provisão de necessidades de bem-estar - o Estado, o Mercado e a Comunidade -

e como essa relação influencia as preferências estratégicas de grupos e indivíduos (Serra, 

2002: 68). O autor começa por caracterizar o processo de transição das fontes comunitárias de 

bem-estar, para as mercantis e destas para as estatais e afirma que nenhuma delas desaparece, 

pelo contrário, com o passar do tempo, articulam-se e transformam-se (Ibidem). A 
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implantação das lógicas redistributivas do Estado-Providência está sujeita, entre outras 

causas, ao «grau de impregnação, solidez ou desagregação» (Ibidem) das estratégias 

comunitárias e das mercantis de satisfação de necessidades e bem-estar. A sua referenciação 

sócio-espacial não é linear, ou seja, não se pode afirmar que nos meios rurais intervêm as 

lógicas comunitárias e que nos urbanos domina a lógica de mercado e do Estado. 

Relativamente à relação entre contextos sócio-espaciais de actuação do Estado e de actuação 

da Sociedade-Providência, Serra adverte que não se caracteriza nem pela exclusividade, nem 

dicotomia. De forma objectiva o autor esclarece que as potencialidades e complexidades dos 

mecanismos de bem-estar da Sociedade-Providência subsistem "(...) em função do mapa das 

fraquezas do Estado (...) [e este] tende a territorializar-se em função do mapa das fraquezas da 

comunidade (...)" {Ibidem: 68, 131). Quando concedermos atenção à questão da promoção 

habitacional desenvolvida por estes três sistemas também constataremos que não se 

desenvolvem de forma exclusiva. 

A provisão do bem-estar na estrutura social é complexa e instável (Kemeny, 1991 cit. in 

Serra, 2002: 72). Tal como afirma Smith (1980, cit. in Serra, 2002: 72) para entendermos a 

produção e distribuição do bem-estar social é necessário pensar a sociedade "(...) como uma 

agregação muito complexa de subsistemas interconectados que actuam em todo o tipo de 

espaços diferentes". O Estado, mercado e comunidade desenvolvem entre si uma relação 

dialéctica, isto é, o alargamento territorial de cada um está sujeito não apenas ao seu próprio 

poder e capacidade como também daquele que é manifestado pelas restantes estratégias de 

bem-estar. Para além, da "(...) maturidade institucional e funcional do Estado-Providência 

(...)" (Ibidem), o equilíbrio com que se manifesta as formas comunitárias e mercantis de 

provisão do bem-estar, em cada realidade sócio-espacial, são factores que fazem depender a 

territorialização das políticas sociais. É preciso ter em conta que os diversos recursos e formas 

de provisão de bem-estar apresentam uma especificidade sócio-espacial concreta: são 

apreendidos de forma diferente consoante o meio e os grupos e indivíduos que os beneficiam 

(Ibidem). Serra refere que a esta peculiaridade o autor Smith (1980, cit. in Serra, 2002: 75) dá 

o nome de «utilidade de lugar» que diz respeito à articulação entre os vários recursos 

disponíveis, facilidade no seu acesso e os obstáculos que intervém nas escolhas dos diferentes 

grupos e indivíduos. 
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Já conhecemos os factores que limitam a implantação sócio-espacial das políticas sociais e até 

já fizemos referência a algumas que também se enquadravam no domínio do bem-estar 

habitacional. Julgamos que o caminho teórico já percorrido permite-nos de imediato aflorar as 

particularidades da questão habitacional e todos os aspectos que envolvem a sua produção, 

distribuição, localização e consumo. 

3. ESPECIFICIDADES INSTITUCIONAIS E SÓCIO-ESPACIAIS DA QUESTÃO DA HABITAÇÃO 

Tal como reconhece Serra a habitação é um conceito pluridisciplinar, pois pode ser abordado 

por várias áreas do saber. A própria localização da habitação, ou seja, o seu papel no contexto 

sócio-espacial, como a indicação mais importante da vida diária, também se revela essencial, 

por isso é que influencia a materialização e reprodução da divisão técnica e social do espaço 

(Ibidem: 75-76). De facto, quando falamos na habitação uma série de funções - de abrigo, de 

reprodução biofisiológica, de lazer - e dimensões podem ser tidas em conta, por isso é que 

ela ocupa um lugar de destaque tanto ao nível da reprodução da força de trabalho, como ao 

nível da reprodução das relações sociais. A casa é o espaço em que se congregam aspectos 

inerentes "(•••) a um determinado modelo de sociedade (...)" (Ibidem: 77) tais como: o status e 

classe social; a natureza das relações de produção e acumulação; os princípios jurídicos da 

propriedade; as desigualdades sociais e a expansão de ideologias. Tal como afirma Isabel 

Guerra (1997: 165) "(...) a habitação é um bem heterogéneo, durável e essencial à 

sobrevivência quotidiana, constituindo um indicador indirecto das desigualdades sociais na 

cidade". 

Apesar da importância da esfera habitacional, ela assume uma posição secundária e frágil 

sendo considerada o «pilar vacilante» (Kemeny, cit. in Serra, 2002: 80) na "(...) arquitectura 

hierárquica das políticas sociais" (Ibidem: 77). 

3.1. Os CONDICIONALISMOS DE NATUREZA SÓCIO-POLÍTICA 

Serra admite que razões de índole sócio-política que estão na origem da posição vulnerável 

que ocupa a política habitacional comparativamente às demais políticas públicas de bem-

estar. A este nível, a questão fundiária é crucial quando se aborda a política habitacional, na 

medida em que ela provoca uma série de entraves à actuação estatal. A seguinte afirmação do 
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autor {Ibidem: 79) é expressiva da importância dessa questão: "(...) não existe porventura 

domínio de intervenção estatal mais susceptível de beliscar o princípio da propriedade privada 

do que a política habitacional (...)"• Inserida ainda neste tipo de razão encontra-se a 

especificidade de situações e grupos para que está dirigida a actuação estatal no domínio em 

questão: as situações são aquelas que representam maior carência; os potenciais beneficiários 

são normalmente aqueles que fazem parte dos grupos socialmente específicos e vulneráveis 

que apresentam uma maior propensão para não reivindicarem os seus direitos. O autor lembra 

que em termos comparativos, os beneficiários oriundos de classes médias são 

significativamente inferiores aos registados nas políticas de saúde ou educação (Ibidem). De 

facto, a diferença na condição social dos públicos das políticas sociais poderá justificar a 

pouca importância da política habitacional relativamente àquelas, na medida em que a luta 

por melhores condições de vida revela-se essencial para a sua concretização e expansão. A 

ausência de exigências por parte dos potenciais beneficiários da política habitacional pode 

explicar, de acordo com a opinião de Nuno Serra a "(•••) relativa facilidade em proceder a uma 

retracção diferencial do Estado-Providência" (Ibidem). 

Uma outra razão sócio-política apontada pelo autor para o lugar secundário ocupado pela 

política habitacional relativamente às outras políticas sociais diz respeito ao baixo número de 

recursos humanos afectados junto dessa política, de modo que uma situação de queda ou 

desgaste do princípio de universalidade geraria menos efeitos negativos que em áreas como a 

educação e a saúde devido ao número elevado de emprego público implicado (Ibidem: 80). 

O Estado, enquanto entidade de promotora de bem-estar, perspectiva a habitação como um 

direito, como um bem social que quantitativa e qualitativamente deve ser garantido. No 

entanto, as particularidades da política habitacional a par da complexidade do Estado de bem-

estar social português, que temos vindo a expor, através do contributo teórico do autor Nuno 

Serra, parecem querer demonstrar que a habitação deixou de fazer parte do conjunto de 

serviços e bens sociais assegurados exclusivamente pelo Estado. Com efeito, o autor alerta 

que se começa a fazer sentido defender, que a promoção habitacional, mais que as outras 

áreas do bem-estar, necessita da articulação entre diferentes agentes21 e da implementação de 

As novas formas de cooperação entre actores públicos e privados e as experiências daí resultantes podem 
conduzir à gestão renovada de algumas das principais questões sociais com que se confronta o Estado de bem-
estar ou «Welfare state». O conceito de «Welfare mixes» exprime a divisão de funções entre os diferentes 
agentes produtores de bem-estar social e os processos em jogo nessas divisões. 
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"(...) estratégias de desresponsabilização mútua entre o poder central e local a respeito das 

atribuições públicas em matéria de alojamento, que decorrem em parte da crise do Estado 

Providência" (Taylor and Hadfield, cit. in Serra, 2002: 81). 

O testemunho da realidade portuguesa, a natureza específica da sua formação social parece 

espelhar essa necessidade, ou seja, o Estado semiperiférico de Portugal s não consegue por si 

só assegurar o direito ao alojamento. A fragilidade do Estado-Providência, a sua falta de 

protagonismo na produção do bem-estar, sinais expressivos da condição económica, política e 

social portuguesa, apenas permanecem e evidenciam-se no tempo porque existe uma 

«Sociedade Providência» (Santos, 1992: 191) que compensa a reprodução social no seio da 

sociedade civil através de mecanismos informais, colmatando dessa forma as imperfeições da 

providência estatal (Ibidem; Serra, 2002: 126-130). Pretendemos demonstrar que a natureza 

semiperiférica da sociedade portuguesa é um factor que contribui para que a questão 

habitacional se revista de particularidades sócio-espaciais. Uma breve caracterização da 

posição de Portugal no mundo e uma análise da vitalidade e complexidade assumida pela 

providência da sociedade civil é o que nos propomos realizar de imediato. 

3 . 2 . O C O N T E X T O S E M I P E R I F É R I C O D E P O R T U G A L E A I M P O R T Â N C I A D A 

SOCIEDADE-PROVIDÊNCIA 

Quando nos questionamos que posição ocupa Portugal no sistema mundial é frequente 

recorremos às expressões de "país em vias de desenvolvimento" ou "país semi-

industrializado", na medida em que é difícil enquadrá-lo quer nos países desenvolvidos do 

primeiro mundo, quer nos países do terceiro mundo. Wallerstein (cit. in Santos, 1992: 106) 

parece categorizar aquelas expressões através da formulação do conceito de «semiperiferia», 

que adquire consistência teórica com Boaventura Sousa Santos na media em que lhe concede 

"(...) uma materialidade social específica (...)" (Ibidem: 107) aplicando-o à formação social 

portuguesa, ou seja, a uma série de condições - sociais, políticas, económicas e culturais -

que a caracterizam internamente e lhe destacam "(...) papéis de intermediação entre o centro e 

a periferia (...)" (Ibidem) no contexto europeu. 

Apesar de Serra não considerar o conceito de semiperiferia inovador, admite porém que 

apresenta potencialidades metodológicas importantes, na medida em que oferece um 
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enquadramento teórico consistente e amplo para revestir de sentido e especificidade os 

diversos aspectos da nossa sociedade (Serra, 2002: 121). 

A discordância e desarticulação entre os padrões de consumo e as lógicas de produção, 

contorno específico da dominação estatal semiperiférica, como já tivemos oportunidade de 

mencionar, conduz a sociedade portuguesa a uma situação paradoxal, na medida em que, 

apesar da reduzida actuação do Estado na produção do bem-estar e inclusivamente os 

indicadores sócio-económicos apontarem para uma situação de crise, a vida social apresenta 

sinais de normalidade. Ao contrário do que seria de esperar não se assiste nem a 

conflitualidades, nem a convulsões sociais e os níveis de consumo da população portuguesa 

aproximam-se aos registados nos países centrais da Europa (Santos, 1992:117; Serra, 2002: 

126). 

Serra, com a ajuda de outros autores, realça três aspectos que conferem importância e 

vitalidade aos mecanismos informais de satisfação de bem-estar inerentes à sociedade 

portuguesa. O primeiro aspecto diz respeito à intervenção escassa que o Estado desenvolve na 

esfera do bem-estar, verifícando-se o mesmo, tal como reconhece Hespanha (cit. in Serra, 

2002: 127) com a actuação do mercado que também se revela frágil na produção de serviços 

sociais. O segundo aspecto está relacionado com a composição interna dos rendimentos 

familiares que não estão sujeitos (ou apenas parcialmente) aos salários, quer directos do 

trabalho, quer indirectos dos apoios do Estado. Na realidade, os rendimentos provenientes da 

pequena agricultura de subsistência, da economia subterrânea, da remessa dos emigrantes e 

dos juros das poupanças a prazo colaboram para os orçamentos familiares. O terceiro aspecto 

prende-se com as formas específicas de urbanização e industrialização e as relações únicas 

entre o meio rural e o meio urbano desenvolvidas nas sociedades de perfil semiperiférico que 

as distinguem daquilo que se verifica nos países centrais e periféricos. 

Relativamente ao último aspecto referido anteriormente Serra afirma que os mecanismos da 

Sociedade-Providência subsistem às transformações dos modos de vida e dos contextos sócio-

espaciais. As formas singulares de urbanização - a ritmos não muito elevados; uma 

urbanização rural difusa ou «in situ» (Gama, 1987; 1992 cit. in Serra, 2002: 129) sem 

provocar alterações significativas do lugar de residência, dificultando os próprios fronteiras 

entre o rural e o urbano - colaboram para a permanência das redes de solidariedades 
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primárias "" tais como a família, a vizinhança, os amigos e a "aliança", segundo Gama (cit. in 

Serra, 2002: 130), tal como já ocorria nos espaços rurais. Serra admite que numa sociedade 

semiperiférica como a portuguesa coexiste vários modos de urbanização com implicações ao 

nível da descoincidência entre produção capitalista e reprodução social que se manifesta 

diferentemente consoante os contextos sócio-espaciais em causa. Reis (cit. in Serra, 2002: 

129) contextualiza essa descoincidência ao nível das várias regiões de Portugal. Convém 

salientar que as áreas do litoral norte e centro - zona geográfica que incidirá a parte empírica 

deste trabalho - são segundo as palavras do autor "(...) as configuradoras por excelência (...)" 

(Reis cit. in Serra, 2002: 129-131) dessa descoincidência, caracterizada pelo sistema de 

produção das pequenas empresas, em que a pequena agricultura detém um forte peso na 

articulação com os empregos na indústria e nos serviços e que por sua vez os rendimentos são 

provenientes de diversas fontes. 

Por fim, e relativamente às práticas sociais inerentes à Sociedade-Providência resta salientar 

que elas podem resolver as necessidades e carências existentes, quer de uma forma directa, 

quer indirecta. No domínio habitacional, o mais pertinente para a nossa análise, Serra dá o 

exemplo concreto da resolução directa de problemas a este nível através do apoio à 

construção e à aquisição de habitação. Independentemente da forma de actuação das práticas 

de solidariedade, o mais importante a reter, na nossa opinião, é que elas são, tal como refere 

Serra (2002: 132) "(...) consentidas por um Estado que procura de forma crescente devolver à 

sociedade as funções de protecção social". Essa concordância deliberada por parte do Estado 

suscita um outro aspecto importante quanto à natureza e vitalidade das práticas sociais, pois 

pelo que salienta Serra a singularidade do nosso contexto semiperiférico permite transferir 

praticas sociais que resultam das falhas do Estado em praticas sociais que emergem do 

reconhecimento da sua situação de crise (Ibidem). Na interpretação do autor, a sociedade 

portuguesa articula "(...) formas pré-modernas com formas pós-modernas de estratégias 

comunitárias" (Ibidem). 

Ressalve-se que a Sociedade-Providência actua de forma multifacetada, não se reduz apenas a estes tipos de 
relações primárias, pode também assumir contornos formais como é o caso das misericórdias e mutualidades 
(Hespanha, cit. in Serra, 2002: 131). Também pode ser «intraclassista» ou «transclassista» (Sposati e 
Rodrigues, cit. in Serra, 2002: 131). 
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3.3. A CRISE DO SECTOR HABITACIONAL 

O modo como é encarada a escassez da habitação também evidencia sinais da peculiaridade 

com que se reveste este domínio da política social. Tal como afirma Serra (2002: 81-85) a 

crise de habitação pode ser entendida sob duas perspectivas. A primeira, encara o problema 

como um fenómeno conjuntural, possível de ser resolvido através da intervenção do mercado 

que encontra, muitas vezes, entraves ao seu normal funcionamento devido à actuação estatal. 

Este ponto de vista defende que o Estado cria obstáculos ao investimento de capital na área 

habitacional por isso ele deve dar espaço de intervenção à iniciativa privada e apenas actuar 

em situações de carência. A segunda perspectiva encara a crise de habitação como um 

fenómeno estrutural que somente encontra resposta-jamais total e definitiva, apenas atenua e 

compensa a crise - na intervenção e regulação estatal {Ibidem). Dada a incapacidade do 

mercado, revela-se necessária a intervenção estatal de forma a responder às diferentes 

ambições sociais e poderes económicos de acesso à habitação. Segundo esta perspectiva urge 

segmentar a procura em "(.-•) situações de solvência (resolúveis no âmbito do mercado) e 

situações de insolvência (exteriores ao mercado e que suscitam a intervenção do Estado)" 

{Ibidem: 83). Tal como reconhece Cardoso (1996: 109) o Estado está no cerne da questão da 

crise da habitação e é objecto de controvérsia: se actua é responsável pela crise, se não actua 

dá origem a ela. 

3.4. AS FORMAS DE USO DO SOLO 

A questão fundiária é um dos aspectos que mais ajuda a compreender a peculiaridade da 

posição da política habitacional na «arquitectura hierárquica» (Serra, 2002) das políticas 

sociais. Tal como afirma Serra, a questão fundiária é um "(...) elemento essencial e 

incontornável do processo de satisfação das necessidades de alojamento (...)" que influencia 

o problema habitacional em vários aspectos {Ibidem: 85). Nesse sentido, Ferreira (1987: 34) 

também reconhece que a escassez dos solos infraestruturados, em zonas adequadas e a preços 

acessíveis é o principal factor que impede o desenvolvimento normal das políticas sociais de 

habitação. 

Serra adverte para a importância que o contexto sócio-espacial tem sobre as diferentes 

estratégias de habitação e na delimitação dos espaços de actuação estatal. Com efeito, o autor 
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reconhece que a relação entre questão fundiária e o domínio habitacional varia consoante o 

contexto sócio-espacial que se manifeste. Este autor afirma que as formas de uso do solo 

detêm influência nos vários sistemas de produção de alojamentos e na configuração dos 

mercados residenciais. Tal como em outras formas de uso do solo, por exemplo as 

predominantes das áreas urbanas, a «improdutividade» e a «indissociabilidade» são as suas 

principais características que em simultâneo apresentam consequências importantes. A 

improdutividade do solo privado cria entraves no processo de reprodução de capital; na 

valorização da propriedade fundiária; na actuação do Estado, em relação à promoção de 

habitação social, pois exige gastos avultados em indemnizações no caso de expropriações 

(Ibidem: 86). A indissociabilidade do solo em relação ao alojamento origina segregação 

residencial e especulação fundiária. Tal como reconhece Serra, em virtude da escassez 

fundiária, diante de uma elevada procura "(•••) a organização funcional do espaço e a 

estruturação dos padrões residenciais passam a encontrar-se significativamente condicionadas 

pela variação espacial do preço do solo e dos seus reflexos no preço da habitação" (Ibidem). 

Essa situação acaba por criar limites às preferências em matéria de residência, sendo 

favorável à especulação fundiária que, tal como o autor chama a atenção, "(...) em muitos 

casos é favorecida pelas influências exercidas na concepção e execução dos planos de 

urbanização" (Ibidem: 87). 

3.5. OS VÁRIOS INTERESSES NO JOGO DA PROMOÇÃO HABITACIONAL 

A promoção de habitação é uma questão complexa, na medida em que estão em jogo muitos 

interesses. Por isso são visíveis muitas contradições e tensões não apenas entre modelos de 

promoção públicos e privados (extensível às restantes políticas sociais), entre sectores da 

iniciativa privada, mas também ao nível do próprio Estado, situação que segundo Serra 

(Ibidem: 88) deve-se ao lugar frágil que a política de habitação ocupa no sistema das políticas 

de bem-estar, também garantindo a esta questão especificidade institucional e sócio-espacial. 

Contudo, o autor salienta que é no campo das relações entre os diversos agentes privados que 

detêm interesses directos ou indirectos na problemática da habitação que as contradições são 

mais proeminentes. Serra afirma que essas incoerências manifestam-se no modo como os 

diferentes agentes privados procuram "(...) legitimar, transmutar e integrar [esses interesses] 

nas políticas públicas relacionadas com a questão do alojamento" (Ibidem). Desta forma é 
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frequente fazerem valer a sua influência e pressão acusando situações de especulação 

fundiária e a defendendo políticas de expropriação. 

4. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO HABITACIONAL: ENTRE O ESTADO, O MERCADO E A 

COMUNIDADE 

Temos vindo a analisar os aspectos que conferem especificidade institucional e sócio-espacial 

à questão habitacional. Tal como reconhece Serra {Ibidem: 91) essa posição peculiar que 

ocupa a política habitacional no sistema das políticas sociais acaba por dificultar "(...) em 

determinadas situações, a distinção e delimitação das intervenções do Estado em relação às 

estratégias de provisão de alojamento desenvolvidas no âmbito do mercado ou da 

comunidade". 

Serra (Ibidem: 91-93) esclarece como cada um desses sistemas encara a promoção 

habitacional; para que tipo de público está orientado e que estratégias desenvolve na 

satisfação das necessidades habitacionais. Com efeito, a promoção pública de habitação 

defende a sua desmercadorização e o ajustamento dos mecanismos públicos de actuação 

estatal aos vários tipos e níveis de necessidades habitacionais dos agregados familiares. 

Normalmente, a intervenção estatal é orientada para a satisfação das necessidades das 

famílias que se encontram em situação de insolvência, que não conseguem resolver o seu 

problema habitacional nem pela lógica do mercado, nem pela construção directa. Para além 

destas situações a promoção pública de alojamento actua nas situações de realojamentos e 

precariedade habitacional. As estratégias de provisão de alojamento implementadas pelo 

sistema de mercado têm uma lógica completamente diferente da iniciativa pública: a 

habitação é entendida como uma mercadoria que pode ser vendida ou arrendada, mas o lucro 

deve fazer parte do seu custo. As situações resolúveis a este nível são sujeitas a critérios de 

selectividade de acordo com a capacidade dos agregados familiares e pela oferta 

concorrencial. Por último, a forma comunitária de provisão do alojamento é entendida como 

um "(...) sistema de construção sem promotor (...)" (Serra, 2002: 93), na medida em que quem 

gere o processo habitacional é o próprio beneficiário da habitação. A casa tem 

essencialmente um valor de uso, e apesar do lucro não constar na produção do alojamento ele 

pode existir pois os agentes privados ou públicos poderão estar envolvidos na operação. A 
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«auto-construção», a «construção por administração directa ou a cedência de habitação» 

são as principais estratégias que fazem parte deste sistema {Ibidem: 91-93). 

Serra (2002: 93) afirma que a oferta de alojamento envolve sistemas e estratégias diversos 

que dificilmente obedecem a tipos ideais. 

4 .1 . O APOIO DIRECTO DO ESTADO 

Existem, por um lado, as «políticas de promoção directa» que são constituídas por "(...) um 

sector público de habitação ou mercado cativo (...)" {Ibidem: 93). Tal como afirma Serra 

{Ibidem: 94) este modelo de política habitacional "(...) traduz com expressiva clareza o 

cumprimento dos imperativos legais de direito à habitação, mas reflecte também (...) os 

limites sociais da promoção particular mercantil". Os principais destinatários deste tipo de 

política são os agregados familiares mais desfavorecidos e também as famílias de estrato 

social médio, quando se verificam conjunturas de carência habitacional ou em países cujo 

direito à habitação é uma prioridade social. Contudo, verifica-se um impacto social limitado 

desta política devido aos seus custos financeiros e burocráticos. Nas políticas de promoção 

directa os alojamentos podem ser construídos directamente ou podem ser adquiridos aos 

agentes privados, ou podem ainda ser apropriados em forma de fogos que são devolutos pelo 

Estado ou pelas autarquias. A sua forma de ocupação varia entre o arrendamento ou a 

aquisição de casa própria, ou inserida nesta, o sistema de rendas resolúveis que permite ao 

beneficiário ir pagando a casa em condições acessíveis, sem benefícios para o Estado. A 

política fundiária é o eixo principal deste tipo de intervenção. Os instrumentos de actuação do 

Estado neste sentido são: a expropriação, aquisição de solos e normalização do direito de 

preferência. As bolsas de solos públicos são constituídas para enfrentar situações de carência 

habitacional futura ou então são reservados à construção imediata de habitações sociais. 

Serra chama a atenção de que devido às limitações já referidas, este modelo de intervenção 

habitacional é compensado ou substituído por políticas indirectas de habitação, com vista ao 

Estado intervir de forma mais ampla no sector {Ibidem: 94-95). 
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4.2. O APOIO INDIRECTO DO ESTADO 

Deste modo, as «políticas de promoção indirecta» são constituídas quer pelas estratégias de 

estímulo ao alojamento promovidas pelos agentes privados ou semipúblicos, quer pelas 

medidas orientadas para estabelecer as regras do próprio mercado habitacional, tanto na esfera 

da produção como na esfera do consumo {Ibidem: 95). Comparativamente à política 

habitacional anterior, verifica-se neste tipo de estratégias a expansão dos agentes envolvidos e 

a existência de diversas formas de acesso à habitação. Na perspectiva da produção 

habitacional estas estratégias actuam fundamentalmente sob duas formas, a primeira, 

concedendo apoio à construção de habitação pelos agentes privados ou semipúblicos, 

mediante a estipulação de valores sociais no acesso aos alojamentos e a definição de padrões 

de qualidade. 

Esta medida será uma das privilegiadas na parte empírica deste trabalho de investigação, cuja 

análise recairá no seu impacto sobre dos 18 aos 30 anos de idade do concelho de Aveiro. Os 

mecanismos mais usuais são: a atribuição de subsídios à construção, de condições acessíveis 

ao crédito ou à questão fundiária, bem como às situações fiscais. A segunda forma de 

actuação diz respeito à regulamentação do mercado habitacional no sentido de evitar ou 

resolver problemas relacionados com o seu acesso ou crise. Os mecanismos mais frequentes 

relacionam-se com o arrendamento e actuam no sentido do congelamento dos alugueres e 

definição do seu custo de acordo com os valores da inflação, para além das medidas que 

visam impedir os despejos abusivos e a fixar tempo de validade dos contratos com vista a 

garantir-lhes alguma estabilidade (Ibidem: 96). 

Relativamente ao domínio do consumo, as políticas de promoção indirecta actuam com o 

objectivo de conceder maior «capacidade de solvência» (Serra, 2002) aos agregados 

familiares para satisfazerem as suas necessidades e ambições em matéria de alojamento. Os 

principais instrumentos implementados por estas estratégias visam a atribuição de subsídios 

ao arrendamento ou aquisição de habitação, o apoio à reabilitação e à auto-construção através 

da transferência de terrenos ou apoio financeiro nos custos de construção. Relativamente à 

aquisição de habitação com recurso ao crédito junto de instituições bancárias privadas ou 
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instituições de financiamento públicas é frequente o apoio através do crédito bonificado' e os 

incentivos fiscais. Estas duas estratégias de promoção indirecta orientada para o consumo, 

respectivamente o apoio ao arrendamento através da medida "Incentivo ao Arrendamento 

Jovem" promovida pelo Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 

Estado (IGAPHE) e o apoio à aquisição de habitação com recurso ao crédito bonificado 

através de uma instituição bancária também serão confrontadas empiricamente junto dos 

beneficiários jovens. 

5. O PESO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO NUMA SOCIEDADE 

CARACTERIZADA PELAS «POLÍTICAS RESIDUAIS24» 

Temos vindo a reforçar o impacto que o nível de desenvolvimento intermédio e a posição 

semiperiférica de Portugal no contexto mundial detêm sobre a produção do bem-estar em 

geral e a satisfação das necessidades habitacionais, em particular. Com efeito, Serra (2002: 

134) reconhece que se a realidade social, económica, política e cultural da sociedade 

portuguesa é influenciada por essas especificidades, o domínio habitacional demonstra-as 

significativamente. Neste sentido, ao comparar Portugal com os países desenvolvidos das 

democracias avançadas e com os países do terceiro mundo, o mesmo autor constata que o 

nosso país, tal como outros da periferia europeia, conjugam formas de promoção e condições 

de habitação relativas tanto a um como a outro grupo de países. Em termos práticos isto 

significa que em Portugal, nem o Estado e nem o mercado são as formas dominantes de 

produção habitacional, como se verifica nos países do primeiro mundo, e nem as estratégias 

comunitárias garantem de forma flexível e directa a questão do alojamento. 

O que se verifica em Portugal é que se recorre de forma limitada à intervenção estatal na 

promoção habitacional, sendo por esta razão que o autor Kemeny (cit. in Serra, 2002: 135) 

designa estes países de «políticas residuais». Serra explica que o reduzido grau de 

intervenção do Estado no sector da habitação observa-se porque só recentemente foi 

reconhecida a natureza universal das políticas sociais, facto que se manifesta de forma ainda 

mais expressiva no caso das políticas de habitação. 

" Recorde-se que desde 1 de Outubro de 2002 o governo decidiu terminar com o crédito bonificado para 
aquisição, construção, conservação e beneficiação de habitação. 
24 Expressão de Kemeny, 1991, cit. in Serra, 2002: 135. 
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O mercado habitacional das sociedades de perfil semiperiférico é frágil e limitado, não se 

apresentando como uma estratégia acessível à generalidade das famílias, como se constata nos 

países centrais do continente europeu. Por este facto, não é de estranhar, tal como salienta o 

autor, que as estratégias comunitárias permaneçam e sejam bastante expressivas nestes países, 

acrescendo ainda que são reconhecidas como uma forma peculiar de promoção habitacional 

pelo facto de "(...) serem desenvolvidas por famílias (...) com as sinergias decorrentes das 

relações de parentesco, amizade e vizinhança" {Ibidem: 136). 

5.1 . A INICIATIVA PÚBLICA
25 

Se o quadro legal referente às políticas sociais dos países da Europa central, é comparável 

com o de Portugal, o mesmo não se pode dizer relativamente às suas dotações orçamentais 

que se apresentam muito inferiores às praticadas pelo EstadoProvidência daqueles países. 

Serra expõe o caso concreto das políticas de habitação e reconhece que apesar da sua 

importância, o que se verifica é que têm sido descoradas, em termos de atenção  salvo em 

situações emergentes e/ou extraordinárias  e dotação orçamental, comparativamente às 

outras áreas das políticas sociais, designadamente a saúde, a educação, segurança social e 

desemprego. Acrescendo ainda o facto, salienta o autor, que o valor atribuído a esta área das 

políticas sociais incluir não só a construção de habitação social como também de 

equipamentos colectivos que consome, facilmente, a maior parte do montante dotado {Ibidem: 

78; 136). 

Serra (2002: 136141) analisa em termos evolutivos o comportamento da promoção pública 

de habitação e conclui os seguintes aspectos: quando se verifica, por exemplo, uma redução 

expressiva do financiamento das políticas sociais, "(■•■) é o sector da Habitação e 

Equipamentos Sociais o mais afectado por esta retração da dimensão providencial do Estado 

(...)" {Ibidem: 137); as políticas de habitação só são enaltecidas em termos orçamentais como 

políticas sociais do Estado em determinados períodos temporais; ao longo do tempo (1972

1999) a percentagem do orçamento do Estado destinada ao sector da habitação e 

25De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal (INE), a promoção pública de habitação é da 
competência do Estado e Autarquias - os agentes envolvidos são: "Ministérios, Instituo Nacional de Habitação 
[ou seu equivalente], Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia; Comissões de Coordenação Regional, Centros 
Regionais de Segurança Social, Casas do Povo, etc.." (Volume do INE, 1993 cit. in Serra, 2002: 141)  das 
Empresas Públicas - das quais fazem parte "todas as empresas nacionalizadas" {Ibidem) e Organismos Semi

Públicos. 
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equipamentos colectivos mostra-se desigual; o Estado e as autarquias são os principais 

agentes envolvidos na promoção pública de habitação social, sendo da sua competência o 

maior número de fogos construídos, não se constatando o mesmo ao nível das empresas 

públicas e organismos semi-públicos. 

5.2. A INICIATIVA PARTICULAR E EMPRESARIAL26 

Comparativamente à iniciativa pública, este tipo de agente revela um comportamento distinto 

na promoção de habitação: apresenta-se estável ao longo do tempo (designadamente entre 

1950 e 1993) e detém uma importância regular quer ao nível da promoção total, quer ao nível 

do ritmo de crescimento de fogos construídos, apesar deste facto, como lembra o autor, não 

simbolizar maior capacidade na resolução das carências habitacionais. 

Serra conclui que no contexto das estratégias de habitação desenvolvidas em Portugal, "(...) a 

promoção privada de alojamentos revela traços de estruturalidade (...)", sendo por este facto 

que concorda com o autor Kemeny quando ele contextualiza a nossa sociedade no grupo 

daquelas em que "(...) o sistema de promoção habitacional é tendencialmente privatista" 

(Kemeny, cit. in Serra, 2002: 143). No entanto, Serra {Ibidem) adverte que apesar do sector 

privado ser considerado um agente de promoção de habitação importante, não significa que o 

mercado desempenhe um papel preponderante junto dos restantes sistemas de produção 

habitacional. Tal como lembra o autor, esta é, aliás, uma das peculiaridades da sociedade 

portuguesa resultante da sua posição semiperiférica no sitema-mundo {Ibidem). Por outras 

palavras isto significa que, apesar do sector privado ser o dominante, entre os demais sectores 

existentes, é a iniciativa particular que se manifesta como principal agente na promoção de 

habitação, através de estratégias tipicamente características da condição semiperiférica da 

nossa sociedade, como veremos mais adiante. 

Serra realça também que não só a intervenção do Estado no sector habitacional é tardia, 

também o próprio mercado "(...) apresenta uma generalização relativamente recente no 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal (INE), a promoção de habitação pelo sector 
privado é constituída pelos seguintes agentes: Particulares que corresponde aos "indivíduos que constroem ou 
mandam construir para ocupação própria ou para arrendar" (INE, cit in Serra, 2002: 144); Empresas Privadas 
que englobam sociedades "que exercem qualquer espécie de actividade lucrativa" {Ibidem) e Instituições 
Privadas de sem Fim Lucrativo constituídas por organizações que "em princípio, sem fim lucrativo, arrendam 
casas a preço pouco elevado" {Ibidem) sendo da sua responsabilidade o processo de construção. 
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quadro das estratégias de habitação adoptadas pela sociedade portuguesa (...)" {Ibidem: 144). 

O autor comprova esta situação através do número expressivo de prédios urbanos 

hipotecados. Este fenómeno começou crescer na nossa sociedade de forma significativa - e 

até vertiginosa, de acordo com a opinião de Serra {Ibidem: 145) - a partir dos anos 90 devido 

à conjugação dos seguintes factores: a liberalização do crédito à aquisição de habitação 

própria; a descida das taxas de juro e a propagação dos hábitos de consumo através do 

endividamento. Talvez tenham sido estas as condições que levaram os jovens a considerar 

realisticamente o acesso à habitação própria num horizonte temporal tangível. Claro que 

sempre houve jovens casais com capacidade de adquirir casa própria mediante recurso ao 

crédito, mas a grande transformação que ocorreu reside no modo como esta opção se 

massificou, se tornou viável para um maior número de casos. 

De acordo com a opinião de Nuno Serra a iniciativa particular ou a auto-promoção continua a 

ser considerada em Portugal um agente de promoção habitacional relevante quer ao nível do 

sector em que se enquadra, quer ao nível dos demais sectores de promoção habitacional 

{Ibidem: 150). Contudo, convém salientar que as iniciativas de natureza empresarial começam 

também a adquirir uma certa importância. Relativamente à promoção habitacional 

desenvolvida pelas instituições privadas sem fins lucrativos o autor salienta que ela se 

apresenta reduzida no conjunto dos agentes privados. Esta situação deve-se, segundo a 

opinião do autor ao papel secundário atribuído à questão habitacional, relativamente a outros 

domínios de intervenção desenvolvidos por essas organizações, devido às particularidades 

que ela encerra {Ibidem: 145-146J. 

5.3. A INICIATIVA COOPERATIVA27 

Desde 1867 que a promoção habitacional pelo sistema cooperativo existe e é reconhecida 

quer em termos legais, quer através de apoios do Estado, que por si só não consegue 

responder às necessidades habitacionais. É somente nas últimas décadas que se verifica o seu 

peso considerável, para o total dos fogos habitacionais construídos, entre os demais agentes 

de promoção. {Ibidem: 146; Ferreira, 1987: 81) 

" De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal (INE), a promoção de habitação pelo sector 
cooperativo é composta por "sociedades sob a forma de cooperativa que, com carácter permanente, constroem ou 
reparam edifícios" (INE, Volume de 1993 das Estatísticas da Construção e Habitação, cit in Serra, 2002: 146). 
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As dinâmicas cooperativas sempre apresentaram uma evolução irregular, na medida em que a 

sua expansão e desenvolvimento estão dependentes de uma série de condicionalismos 

resultantes das conjunturas políticas e dos suportes legais. Sem pretender, dar conta da sua 

evolução, de forma minuciosa, importa chamar a atenção que desde 1974 este sector tem 

mostrado sinais das suas potencialidades, apesar das dificuldades e obstáculos que encontra à 

sua actividade se tornem uma constante. O que se torna expressivo no trajecto de evolução 

deste sistema de promoção habitacional é que ele apresenta uma forte dinâmica sempre que a 

conjuntura política e o enquadramento legal, lhe reconhecem importância, quer através da 

atribuição de condições financeiras, quer através de apoios efectivos à sua constituição, 

formação técnica e actuação. No entanto, o cooperativismo habitacional enfrenta obstáculos 

permanentes na medida em que está dependente das variações das conjunturas políticas; dos 

períodos de retracção das políticas monetárias; das condições do seu financiamento que ora 

são igualadas ao regime geral de concessão do crédito à habitação, ora são transferidas para 

instituições especiais de crédito (provocando situações difíceis entre cooperador e 

cooperativa), ora, como actualmente se regista, são concedidas por várias instituições 

bancárias habilitadas, situação que acaba por reforçar, tal como reconhece o autor Rodrigues 

(cit. in Serra, 2002: 149) o carácter mercantilista do funcionamento deste sector. 

De facto constatamos, tal como lembra o autor Serra (Ibidem), que o sistema cooperativo 

acaba por testemunhar, a lógica peculiar da actuação estatal constante na nossa sociedade, ou 

seja, a nível jurídico-institucional reconhece-se a sua importância na resolução dos problemas 

habitacionais, no entanto este sector mantém com o Estado uma relação, que o autor tão bem 

caracteriza de «duplicidade estrutural» (Ibidem: 149). As formas que assumem a lógica da 

actuação estatal portuguesa - o «Estado paralelo» e o «Estado heterogéneo» - como já 

tivemos oportunidade de analisar, encontram, tal como reconhece Serra (Ibidem), neste 

exemplo uma operacionalização perfeita. 
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6. ARRENDAMENTO OU AQUISIÇÃO: PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE OS MODELOS DE 

OCUPAÇÃO DO ALOJAMENTO 

6 . 1 . AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO 

A questão habitacional apresenta contornos sociológicos e ideológicos. Serra mostra que a 

decisão de optar por um modelo de ocupação do alojamento, ou seja, recorrer ao 

arrendamento ou à casa própria levanta contradições e conflitos, dividindo diferentes opiniões 

(Ibidem: 97- 101). As razões que valorizam a casa própria dividem-se entre os aspectos de 

ordem económica e os de natureza social e política. Deste modo, a perspectiva económica 

realça as vantagens do crédito, afirmando que se trata de um investimento vantajoso para as 

famílias pois o risco é relativamente controlável; que nos casos de venda o capital aplicado 

normalmente é valorizado e restituído; que permite uma expansão do investimento em 

habitação pois a rotação do capital é mais rápida e que quando é totalmente liquidado 

beneficia os orçamentos familiares. 

Os argumentos de natureza social e política apontam para a importância da casa própria 

enquanto "(...) aspiração individual inata (...)" (Ibidem: 98), confere «segurança ontológica» 

(Saunders, 1990 cit. in Serra, 2002: 98), dificilmente concedida pelo arrendamento (Serra, 

2002: 98). O autor salienta que para os defensores do acesso à casa própria este modelo de 

ocupação permite satisfazer as opções pelo alojamento, sendo assim compreensível a sua 

massificação, na medida em que a indústria de construção tem diminuído os custos de 

produção; os agregados familiares têm maior poder financeiro e o recurso ao sistema de 

crédito tem se tornado mais acessível aos estratos sociais médios da população. Serra refere 

ainda que os apologistas da casa própria defendem que esta estratégia tem impacto sobre as 

relações de produção e dos conflitos entre capital e trabalho, primeiro porque agrava a luta de 

classes tendo em conta que esta opção habitacional garante aos agregados familiares uma 

certa independência, principalmente quando o emprego estável é uma realidade paralela; 

segundo porque justifica as reivindicações salariais, tendo em conta que o sistema de casa 

própria implica o cumprimento dos prazos de amortização do crédito contraído (Ibidem). 
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Tendo em conta a importância concedida à aquisição, como modelo de ocupação do 

alojamento, avançamos com a hipótese de que os jovens que acederam a uma habitação 

social continuam a aspirar adquirir uma habitação própria. 

A difusão e o aumento da aquisição de habitação própria com recurso ao crédito não 

apresenta apenas contornos positivos. Há autores, incluídos nas teorias marxistas, que 

argumentam a desvalorização da casa própria, no entanto, tal como salienta Serra {Ibidem: 

99), essa depreciação não se baseia na "(...) sua natureza enquanto estratégia de habitação, 

mas sim do significado económico, social e político dos mecanismos relativos à sua 

promoção nas sociedades capitalistas". Neste sentido, o autor explica que se critica o acesso 

ao crédito privado como forma de acesso à casa própria atendendo que um dos modelos 

eleitos de intervenção estatal no sector habitacional é a promoção pública de alojamento. Os 

argumentos que justificam a desvalorização da aquisição de casa própria com recurso ao 

crédito baseiam-se nos seguintes aspectos de natureza sócio-política: a posse do alojamento 

provoca um individualismo possessivo sobre a classe trabalhadora que ao fazer parte do 

sistema capitalista, afasta-se do processo de lutas de classe necessário à sua transformação; o 

acesso à habitação própria com recurso ao crédito origina a «domesticação das classes 

trabalhadoras» (Ibidem: 99), no sentido de que as responsabilidades inerentes ao crédito, tais 

como o endividamento e os prazos das amortizações, influenciam os trabalhadores a conterem 

as suas exigências, o que os impede de se manifestarem através de movimentos sociais; por 

fim a habitação própria é contestada por esta perspectiva, de índole marxista, porque origina o 

«desalinhamento de classe» na medida em que divide a classe trabalhadora entre quem possui 

e não possui habitação própria e dissipa a consciência de classe. 

Esta perspectiva crítica da casa própria também apresenta razões de natureza económica que 

visam contrariar a ideia de que o recurso ao crédito à aquisição permite a redistribuição e 

realização de lucros, conforme defende a perspectiva de valorização da casa própria, 

anteriormente mencionada. Serra explica que os críticos desta perspectiva contestam o facto 

da interposição de capital financeiro, no processo de aquisição de habitação, possibilitar 

distribuição da riqueza, pelo contrário, admitem que "(...) constitui uma extorsão de 

rendimentos aos trabalhadores (...)" mesmo tendo em conta que a longo prazo a habitação é 

própria (Ibidem: 100). A massificação do acesso ao crédito, principalmente junto da classe 

média, valorizada pela perspectiva oposta, tal como verificamos anteriormente, também é 
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aqui criticada pois este fenómeno é entendido como um instrumento da regulação fordista, no 

sentido que pressupõe a satisfação das necessidades de consumo em massa e na realidade, tal 

como salienta o autor, o que se verifica é que esta estratégia é inexequível ou desvantajosa 

para os agregados familiares que não apresentam uma capacidade estável de solvência 

{Ibidem). 

Há autores que também defendem que a opção pela casa própria com recurso ao crédito 

também pode provocar consequências desvantajosas na vida de grupos sociais específicos da 

população, nomeadamente os jovens que decidem satisfazer a sua necessidade habitacional 

através desta política de promoção indirecta. Quem se interessa pela temática do alojamento e 

pelos problemas que a juventude enfrenta neste domínio, admite que a via do recurso ao 

crédito junto de instituições bancárias privadas ou instituições de financiamento públicas leva 

os jovens a endividarem-se, muitas vezes, a níveis superiores do que as suas reais 

capacidades, hipotecando receitas de muitos anos. Por outro lado, através desta estratégia os 

jovens focalizam os seus rendimentos e não têm capacidades para empregar o capital em 

outros domínios, por exemplo na criação de um negócio próprio. A este propósito é curioso 

verificar que a taxa de habitações próprias é superior em países pobres como Portugal, 

Espanha ou Grécia do que nos países mais ricos como Alemanha ou Holanda. A diminuição 

na facilidade de mobilidade geográfica imprescindível para a acompanhar a competitividade e 

sucesso profissional, bem como para enfrentar o problema da falta de emprego é ainda outra 

consequência apontada da compra de habitação (Santos, 2003) 

6.2. O ARRENDAMENTO 

Ao nível da opção pelo arrendamento, Serra observa que as críticas não são tão efusivas como 

as que forma encetadas ao anterior modelo de ocupação habitacional. A perspectiva do 

consumo realça que o sector do arrendamento é de natureza especulativa sendo necessário 

impedir a especulação e a apropriação indevida por estratos restritos da sociedade (Ferreira, 

1987: 34); proporcionar condições de habitabilidade; aplicar medidas que visem controlar os 

valores das rendas, fiscalizar a qualidade da oferta e impulsionar os subsídios ou a promoção 

pública directa do sector. Esta estratégia habitacional é criticada quando se configura como 

instrumento nas relações sociais de produção, por exemplo quando o inquilino se encontra 
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numa situação de dependência laboral ou quando se verifica que a contratualização da 

ocupação é precária (Serra, 2002: 100). 

A perspectiva da oferta chama a atenção para o que Serra designa por «neutralidade 

estratégica do Estado» que consiste em evitar o desequilíbrio em relação à aquisição de 

habitação e para isso investir no sector do arrendamento. Serra {Ibidem: 101) adverte que a 

oferta de habitação para arrendamento é essencial para compensar a incapacidade de certas 

camadas populacionais em recorrer à casa própria e para responder às necessidades de 

mobilidade populacional, fenómeno que também já foi apontado anteriormente, como uma 

consequência da aquisição de habitação. Com vista à concretização destes objectivos, o autor 

reconhece ser necessário a atribuição de incentivos ao sector, tanto na esfera da oferta como 

na esfera do consumo, essenciais para o investimento e estabilidade desta estratégia no 

mercado habitacional (Ibidem). 

Ao confrontar este modelo de ocupação do alojamento com os beneficiários jovens e tendo 

em conta as dificuldades que enfrentam no acesso à habitação, o autor Santos (2003) 

reconhece que neste sector poderia estar grande parte da solução a esse problema. Segundo a 

sua opinião esta via é complexa, mas de forma a contorná-la sugere a adopção de duas 

medidas concretas, designadamente: agilizar os processos de despejo, diminuindo os prazos 

de decisão nos casos em que a falta de pagamento do valor da renda é óbvia e aumentar 

gradualmente o valor das rendas antigas, de acordo com os rendimentos dos inquilinos. Estas 

medidas de actuação poderiam colaborar para devolver aos investidores a confiança para 

apostar no sector e promover a construção de habitações para fins de arrendamento. 

7. ESTRATÉGIAS HABITACIONAIS CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO PORTUGUÊS 

Vamos concluir esta nossa análise centrando-nos, de forma breve, no empenhamento das 

instâncias públicas sobre as estratégias comunitárias de provisão de habitação, características 

de um país semiperiférico como Portugal. 

"O sector privado é, sem qualquer margem para dúvidas, o principal responsável pela 

construção de habitações em Portugal (...)" (Serra, 2002: 142). E inserido neste sector, a 

promoção particular apresenta-se como o principal agente. Nesse sentido, este tipo de 

promoção envolve várias estratégias habitacionais recorrendo a mecanismos informais - tais 
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como a auto-construção e a construção clandestina - e a mecanismos do mercado ou formais 

- tais como a construção por administração directa. Antes de prosseguirmos com a nossa 

análise e de forma a não cairmos em generalizações a respeito das estratégias habitacionais, o 

autor Nuno Serra esclarece conceptualmente alguns aspectos. 

Assim, este autor refere que não devemos ser levados a pensar que existem tipos ideais de 

estratégias de habitação. Já afirmamos, neste capítulo, que o poder e a capacidade do Estado, 

do mercado e da comunidade na provisão de bem-estar em geral e do alojamento em 

particular, não podem ser entendidos individualmente, de forma rígida e linear, eles 

manifestam-se numa relação dialéctica. Apesar das estratégias de habitação promovidas pelo 

sistema comunitário apresentarem um conjunto de especificidades não querem dizer "(...) tout 

court, estratégias informais de provisão de alojamento (...) podem também desenrolar-se no 

respeito pelos quadros administrativos vigentes" {Ibidem: 151). Um outro aspecto que este 

autor esclarece é que, apesar da componente económica das estratégias comunitárias não 

apresentar uma face visível, isso não invalida que em determinadas etapas do processo não 

recorram a "(...) mecanismos de economia formal (...) meios públicos materiais ou imateriais" 

{Ibidem: 152). 

Após estes esclarecimentos, vejamos brevemente como as políticas de habitação se 

relacionam com a auto-construção e a habitação clandestina, duas formas de promoção 

habitacional características no contexto português. Para qualquer sociedade, mesmo naquelas 

em que as estratégias de habitação regem-se fortemente pelas lógicas do mercado e do Estado, 

a auto-construção revela-se essencial, assumindo-se como "(...) a principal forma de produção 

de habitação popular" (Serra 2002: 152). No entanto, em Portugal verifica-se uma contradição 

entre a importância que assume esta estratégia de habitação e a falta de apoios e incentivos 

que tem merecido por parte do Estado, situação que não se verifica em outras sociedades 

igualmente de perfil semiperiférico. O que se denota na realidade é um desfasamento entre a 

promoção individual e as lógicas das políticas de habitação: enquanto as políticas actuam à 

grande escala, a maioria das famílias revela particularidades que antes exigiriam "(...) opções 

programáticas de menor escopo, mais orientadas para uma intervenção directa e 

particularizada, capaz de responder adequadamente às especificidades de cada situação de 

carência habitacional" {Ibidem: 153). Tendo em conta esta constatação teórica defendemos 

a seguinte hipótese: o Estado estandardiza os beneficiários das políticas de habitação 
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estipulando condições de acesso, limitando o acesso à habitação e desperdiça as sinergias 

familiares a que tantos jovens recorrem na provisão de um alojamento. 

Segundo a opinião do autor as estratégias alternativas de provisão do alojamento, tal como a 

auto-construção e construção clandestina (muito relacionadas entre si, nos seus aspectos 

intrínsecos) subsistem e têm impacto devido à reduzida intervenção do Estado no sector, à 

falta de respostas do por parte do mercado habitacional e sobretudo ao empenhamento das 

famílias. Esta situação possibilita a prática de políticas habitacionais minimalistas e limitadas 

sócio-espacialmente, na medida em que as carências habitacionais acabam por estar 

escondidas por esses mecanismos (Serra, 2002). 
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ESTRATÉGIAS HABITACIONAIS JUVENIS COMO OBJECTO DE ANÁLISE: 

AS PRINCIPAIS OPÇÕES METODOLÓGICAS 

1. O «ECLETISMO METODOLÓGICO»2* 

Os objectivos que foram inicialmente traçados, em articulação com as hipóteses de trabalho 

que procuraram resumir as principais linhas do quadro de referência conceptual e servir, 

acima de tudo, para orientar a pesquisa empírica, fundamentaram a opção por uma 

metodologia que conjuga a análise intensiva com a análise extensiva, ou seja, privilegiamos o 

«ecletismo metodológico» (Lopes, 2000: 189) ou «estudo de caso alargado» (Matos, 2000: 

130). Nesse sentido passamos a explicar as razões que nos levaram a tomar esta opção. 

Os fenómenos sociais têm vindo a transformar-se constantemente, de tal modo que já não 

podemos confiar plenamente nem nas abordagens quantitativas que recorrendo a dados 

estatísticos nos concedem modelos seguros e estáveis; nem nas abordagens qualitativas que 

centram a análise na expressividade das «condutas individuais e interindividuais» retirando a 

normatividade aos sistemas sociais {Ibidem: 190). Neste sentido, a prática científica impõe 

novas condições sociais e teóricas e lançam-nos ao desafio de "(...) contrapor à generalização 

positivista, pela qualidade e pela uniformização, a generalização pela qualidade e pela 

exemplaridade" (Matos, 200: 130). 

Este desafio revelou-se pertinente à investigação, na medida em que possibilitou-nos uma 

visão aprofundada e multifacetada sobre o impacto das estratégias habitacionais promovidas 

pelo Estado sobre os beneficiários jovens. Não nos detivemos apenas nos aspectos 

quantitativos que apenas dão conta, de forma superficial, como cada política de promoção 

habitacional se reflecte sobre a camada jovem, mas enriquecemos os dados com uma análise 

qualitativa das trajectórias habitacionais dos beneficiários que se encontram em situação de 

insolvência de forma a captar , através dos seus percursos as determinantes das suas 

Expressão do autor João Teixeira Lopes, 2000. 
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preferências e decisões no acesso a uma habitação. Neste sentido, a seguir se dará conta das 

diversas técnicas utilizadas na abordagem do objecto de estudo. 

2. AS TÉCNICAS UTILIZADAS 

As técnicas a que recorremos combinaram, por um lado, a recolha e análise de dados e a 

análise de conteúdo e, por outro lado a entrevista semidirectiva ou semiestruturada. 

2.1. A RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

A ausência de informação, produzida pelas estatísticas oficiais que, por um lado, nos 

fornecesse, uma visão acerca do modo como se distribui a procura de alojamento segundo as 

várias estratégias habitacionais (contextualizadas nas políticas sociais do Estado) utilizadas 

pelos jovens, e por outro lado, desagregada ao nível geográfico do concelho, levou-nos a 

reorientar a recolha de informação estatística. Com efeito, optamos por realizá-la junto 

directamente dos agentes envolvidos na promoção de habitação, mediante o apoio directo ou 

indirecto do Estado, de acordo com as modalidades analisadas no quadro teórico, 

designadamente ao nível do sector público, privado e cooperativo. Procedemos, assim, ao 

levantamento do número de indivíduos, entre os 18 e os 30 anos de idade, oriundos do 

concelho de Aveiro, que no ano de 2001 recorreram às seguintes estratégias de habitação: 

> ao arrendamento através do sector público de habitação, com o apoio directo do Estado, 

por intermédio da autarquia29; 

> ao arrendamento com o apoio indirecto do Estado, que mediante o Instituto de Gestão e 

Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE) atribui um subsídio aos 

jovens30; 

> à aquisição de «habitação própria permanente»31 com recurso ao crédito bancário32, 

mediante bonificação, com o apoio indirecto do Estado ; 

cf. Decreto-Lei n.° 226/87 com as alterações estabelecidas pelo Decreto-Lei n.° 150A/91 onde se encontra 
definido a promoção dos programas de habitação social. 
30 cf. Decreto-Lei n.° 162/92 que regula "Incentivo Arrendamento por Jovens." 
31 Por ser "(...) aquela onde o mutuário ou este e o seu agregado irão manter, estabilizado, o seu centro de vida 
familiar (...)" (cf. Decreto-Lei n.° 349/98). 
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> à aquisição ou arrendamento de «habitação a custos controlados» através de empresas 

do sector privado que, por sua vez, recebem apoio indirecto do Estado ; 

> à aquisição de habitação por intermédio das Cooperativas de Habitação que, por sua vez, 

recebem apoio indirecto do Estado36; 

Convém salientar que os dados recolhidos são relativos ao ano de 2001, à excepção daqueles 

que dizem respeito à promoção de habitação social, pela autarquia local. Relativamente a esta 

política social de habitação definimos dois eixos de análise: os pedidos (ocorridos em 2001), 

ou seja, a intenção de vir a aceder a esta estratégia e os casos de realojamento, ocorridos 

desde 1991 a 2002, naturalmente da população jovem, em regime de arrendamento, cuja 

gestão social e económica está a ser realizada, actualmente, pela autarquia local. Esta 

estratégia habitacional foi analisada com maior profundidade, por duas ordens de razão: 

primeiro, devido à ausência de dados pertinentes para análise, referentes a 2001, atendendo 

que apenas um indivíduo resolveu o seu problema de carência habitacional através desta 

estratégia; segundo porque será sobre uma amostra intencional de indivíduos que acedeu a 

uma habitação por esta política social que recairá o estudo de caso e se prosseguirá os 

objectivos definidos pelo presente trabalho de investigação. 

Algumas dificuldades decorrentes da obtenção dos dados estatísticos obtidos e de algumas 

opções metodológicas iniciais, comprometeram alguns aspectos da análise. Com a convicção 

de que é partilhando as dificuldades sentidas que enriquecemos a investigação científica, 

passamos a salienta-las pois poderão também servir de inspiração para futuros trabalhos 

relacionados com esta problemática. Um aspecto, relaciona-se com a falta de consistência dos 

dados obtidos que permita uma abordagem relativamente minuciosa sobre a caracterização 

sociográfica dos jovens que optam por uma ou por outra estratégia de alojamento. Ou seja, a 

dimensão comparativa de cada estratégia habitacional não fica clara, pois algumas variáveis 

Privilegiamos a instituição bancária "Caixa Geral de Depósitos" na medida em que, a sua natureza jurídica é 
de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. 
33 cf. Decreto-Lei n.° 349/98 e 137-B/99. 
34 São "(...) habitações construídas ao abrigo dos CDH [contratos de desenvolvimento para habitação] (...)" (cf. 
Decreto-Lei n° 165/93). 

5 O financiamento no âmbito dos CDH's beneficia de uma bonificação da taxa de juro, suportada pelo 
Orçamento do Estado (cf. Decreto-Lei n° 165/93). 
36 cf. Decreto-Lei n° 502/99. 

104 



CAPÍTULO IV 

não foram igualmente disponibilizadas por todas as estratégias de habitação . A opção por 

apenas uma instituição bancária condicionou a visibilidade que a aquisição de habitação com 

recurso ao crédito pode assumir entre o segmento jovem da população no concelho de Aveiro. 

Para além da recolha de informação quantitativa, procedeu-se também à cumulação de 

informação proveniente de documentação diversa com o objectivo de aprofundar o fenómeno 

da promoção habitacional em si e acima de tudo ao nível geográfico do concelho de Aveiro. 

Nesse sentido, serviram de apoio, os documentos oficiais, nomeadamente o Projecto do Plano 

Estratégico da Cidade de Aveiro (1997) e o Plano Director Municipal (1999) do município 

de Aveiro; as publicações periódicas (disponível sobretudo pela cooperativa de habitação); a 

legislação e a imprensa regional. A cumulação de informação proveniente também de actores 

com distintos papéis na promoção habitacional permitiu obter uma visão mais "objectiva" e 

esclarecer os contornos mais "subjectivos" de cada sistema e estratégia de alojamento 

abordada neste trabalho. Para além destes informadores privilegiados salienta-se a 

importância da troca e esclarecimento de informações com os profissionais do Departamento 

de Projecto e Gestão de Obras Municipais e do Departamento de Desenvolvimento e 

Planeamento Territorial da Câmara Municipal de Aveiro. Através deles foi possível obter um 

conhecimento mais amplo sobre o planeamento urbano e as opções urbanísticas relativas ao 

parque habitacional do concelho. 

2.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO DE ENTREVISTAS 

A informação obtida pelas entrevistas foi analisada mediante a definição de categorias 

temáticas, a partir da quantificação da frequência com que aparecem (vd. Anexo 2). 

2.3. A ENTREVISTA SEMIDIRECTIVA OU S E M I E S T R U T U R A D A 

Este projecto privilegiou também como instrumento metodológico para recolha de 

informação a técnica da entrevista semiestruturada aplicada ao titular da habitação social, 

indivíduo que constava nos ficheiros da Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de 

37 Salienta-se que os dados do IAJ são apenas relativos ao número de processos em curso, candidaturas e 
renovações, não acompanhados de uma caracterização dos sujeitos. Não foi possível obter esses dados pois o 
IGAPHE não possuía essa informação desagregada ao nível da freguesia. 
38 Entre 1995 e 2002 o PDM do município de Aveiro sofreu várias alterações. 
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Aveiro e que tinha acedido ao alojamento entre os 18 e os 30 anos de idade. As entrevistas 

foram gravadas, transcritas e sujeitas a análise de conteúdo. 

O guião da entrevista (vd. Anexo 3) foi estruturado de modo a captar todas as experiências 

habitacionais das pessoas entrevistadas, desde o momento em que abandonaram a casa da sua 

família de origem até à atribuição de uma habitação social. Os principais objectivos da 

entrevista foram, sucintamente, os seguintes: confrontar o entrevistado com outras estratégias 

habitacionais, as contempladas neste projecto de forma a compreender os motivos que o 

levaram a não optar por elas e privilegiar a actual e analisar as representações sociais deste 

segmento jovem da população com menor recurso sócio-económico sobre o acesso ao bem 

em questão. 

3. O ESTUDO DE CASO 

Não podemos dissociar as várias técnicas utilizadas nesta pesquisa, do estudo de caso. Este 

método privilegia a qualidade e a profundidade da informação, não visando a generalização 

dos resultados da investigação pela vertente da quantidade ou padronização, mas partindo do 

princípio que qualquer caso que se estude em profundidade pode ser considerado 

representativo de muitos outros ou de todos os casos semelhantes. Tal como confirma Pais 

(2001: 109) "(-..) um caso não pode representar o mundo, embora possa representar um 

mundo no qual muitos casos semelhantes acabam por se reflectir". 

O estudo de caso exige a concentração da análise num universo empírico de pequena 

dimensão. Neste sentido, seleccionou-se um determinado contexto sócio-espacial que serve 

de configuração às estratégias habitacionais, o concelho de Aveiro (vd. infra, p . l l l ) ; 

privilegiou-se uma política de habitação, entre as 5 analisadas e uma amostra de pessoas que 

recorreram a ela. 

Optamos pela política de promoção directa - habitação social - por ser uma estratégia de 

habitação que actua sobre os segmentos da população em situação de insolvência, ou seja, 

privilegia aqueles casos que não conseguem resolver a questão do alojamento pela lógica do 

mercado. Neste sentido, decidimos analisar as trajectórias habitacionais dos jovens 

beneficiários desta estratégia habitacional, de forma a conhecer as suas especificidades e 

compreender as razões que os levaram a tomar a opção por uma oferta pública de alojamento. 
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Consideramos pertinente analisar os percursos habitacionais desenvolvidos por estes jovens, 

em situação de insolvência, pela riqueza que as suas experiências habitacionais poderão trazer 

a esta análise. 

Entendemos que só podemos analisar o impacto que as estratégias habitacionais têm sobre o 

segmento jovem da população se analisarmos em profundidade como um grupo de indivíduos 

interage com esta questão. Procurou-se captar junto do entrevistado as particularidades do 

processo de atribuição do alojamento; identificar o seu grau de satisfação com a habitação 

actual e com a estratégia habitacional acedida; conhecer se a estratégia habitacional accionada 

correspondeu, de facto, às suas expectativas ou se alguma vez colocou-a em causa, a ponto de 

revê-la e, por fim, avaliar se opção pela estratégia habitacional resultou efectivamente das 

opções pessoais. 

Privilegiamos o cruzamento entre estratégias de habitação e segmento jovem da população 

porque se trata de um grupo que em determinado momento da sua vida procura naturalmente 

uma habitação, mas que encontra uma série de dificuldades no seu acesso, pois os apoios 

existentes a este nível são escassos ou tendem a desaparecer como aconteceu com o crédito 

bancário com recurso à bonificação para aquisição de habitação. 

Em termos operacionais, compreendemos a juventude entre os 18 e os 30 anos de idade. Esta 

delimitação etária é baseada nos limites que a lei estabelece para o começo (18 anos) ou para 

o fim (30 anos) de certos direitos e regalias em termos de algumas políticas habitacionais. 

Em termos demográficos e ao nível geográfico do concelho de Aveiro este grupo etário da 

população assume bastante expressividade entre o total da população residente. No entanto, 

na última década, esta camada etária perdeu algum peso, tanto a nível nacional, como regional 

e concelhio, apesar de no concelho de Aveiro, este peso ser ligeiramente superior ao de 

qualquer outro nível territorial (Quadro I). 
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Quadro I Continente, Região Centro e Aveiro, 1991 e 2001. 

Peso da população entre os 18 e 30 anos de idade (%) 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Portugal. Censos de 1991 e 2001. 

3.1. A SELECÇÃO DA AMOSTRA 

A selecção da amostra foi intencional e é constituída por 16 jovens que foram realojados em 

núcleos habitacionais, promovidos e geridos pela Câmara Municipal de Aveiro, entre 1999 a 

2002 e que à data do realojamento tinham idades compreendidas dos 18 aos 30 anos. A 

definição destes últimos 4 anos de realojamento foi também intencional com vista a obter 

uma memória social mais clara e actual do percurso habitacional desenvolvido pelo agregado 

familiar. 

3.2. A COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é constituída por 16 indivíduos - 11 do sexo feminino e 5 do sexo masculino - que 

foram realojados em habitação social entre 1999 e 2002 e que à data do realojamento tinham 

entre os 18 e os 30 anos de idade (vd. Anexo 4). Apesar de se verificar 17 casos de 

realojamento durante esses 4 anos, houve um caso que não pôde ser contemplado na análise, 

por no momento da entrevista já não ser titular da habitação social e já não se encontrar a 

habitar no alojamento devido à situação de divórcio entre o casal. Além disso, e de acordo 

com informações da coordenadora da Divisão de Habitação Social, esse indivíduo já não se 

encontrava a residir em nenhum dos complexos de habitação social da autarquia local. 

Obviamente, que uma das variáveis que perde importância entre a população seleccionada é a 

variável idade, em virtude da amostra ser constituída por pessoas entre os 18 e os 30 anos de 
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idade. No entanto, constata-se que nenhum indivíduo tinha 18 anos de idade quando ocorreu a 

atribuição do alojamento. O acesso à habitação ocorreu maioritariamente aos 26 anos (5 

casos) e aos 27 anos (3 casos) de idade. Por razões circunstanciais somente um jovem 

pertence à etnia cigana não se verificando que essa variável tenha exercido alguma influência 

nem na opção por esta política social de habitação, nem no percurso habitacional seguido. 

Em termos de escolaridade, a maioria dos entrevistados (5 casos) possui o 2o ciclo do ensino 

básico, nível de escolaridade concluído mais elevado. 

Quanto à situação face à profissão, no momento da entrevista, metade (8) da amostra 

beneficiava da medida de política social Rendimento Social de Inserção (que veio substituir o 

Rendimento Mínimo Garantido), 3 casos se encontravam desempregados, dos quais apenas 

um beneficiava do subsídio de desemprego. Os restantes 4 indivíduos empregados exerciam 

trabalhos não qualificados (2 casos), uma era doméstica e outro exercia trabalhos qualificados 

como operário do sector produção, respectivamente. 

Os baixos níveis de rendimentos caracterizam também este grupo em análise: a maioria dos 

casos (7) recebe mensalmente rendimentos inferiores a um salário mínimo nacional39; em 5 

casos os rendimentos mensais aproximam-se desse valor; em apenas 2 casos verificam-se 

rendimentos que ultrapassam o valor de um salário mínimo e meio e outros 2 cujos 

rendimentos atingem o dobro do salário mínimo nacional. 

Não será difícil concluir que as variáveis escolaridade, profissão, situação face ao emprego e 

rendimentos assumiram bastante significado na análise, na medida em que apresentam efeitos 

concretos, sobretudo quando relacionadas entre si, sobre as condições de vida deste grupo de 

entrevistados. A vulnerabilidade social de que se caracterizam as suas trajectórias de vida de 

uma forma geral, acaba por influenciar particularmente as suas opções por esta estratégia 

habitacional em detrimento de outras opções existentes e inclusivamente já recorridas sem 

sucesso. Estas variáveis também influenciaram a decisão das entidades competentes em 

garantir um alojamento à maioria dos casos analisados (10) por reconhecerem que se tratavam 

de situações de emergência social e que urgiam ser resolvidos rapidamente. 

À data da entrevista o Salário Mínimo Nacional era de 356,60 €. 

109 



PARTE II 

O L H A R A R E A L I D A D E A P A R T I R D O S B E N E F I C I Á R I O S 

DAS P O L Í T I C A S D E H A B I T A Ç Ã O 
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CONFIGURAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DAS ESTRATÉGIAS DE ESTÍMULO AO 

ALOJAMENTO PROMOVIDAS PELO SECTOR PÚBLICO, PRIVADO E COOPERATIVO 

E SEGMENTO JOVEM DA POPULAÇÃO: O CONTEXTO DO CONCELHO DE AVEIRO 

Tendo em conta a importância que os contextos sócio-espaciais assumem na configuração das 

estratégias de habitação e na delimitação dos espaços de actuação estatal (Serra, 2002), é 

nosso objectivo neste capítulo analisar como intervêm no concelho de Aveiro cada estratégia 

de provisão de alojamento privilegiada, tendo em conta, acima de tudo, o seu impacto junto 

do segmento jovem do concelho. 

Neste sentido, esta parte do trabalho será dividida da seguinte forma: em primeiro lugar, 

procederemos a uma breve caracterização do concelho; em segundo lugar apresentaremos 

sucintamente as opções urbanísticas relativas ao parque habitacional constantes no Plano 

Director Municipal e por último, privilegiaremos a análise do impacto que cada estratégia 

habitacional exerceu sobre os jovens, no ano de 2001 - questão que se revela essencial para 

este projecto de investigação. 

1. AVEIRO: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Situado na faixa litoral portuguesa, onde a pressão demográfica e das actividades é bastante 

acentuada, o concelho de Aveiro viu nos tempos mais recentes o seu potencial de crescimento 

substancialmente aumentado, em particular no final da última década. A internalização dos 

efeitos decorrentes da construção de infra-estruturas e equipamentos de grande envergadura, 

bem como o significativo crescimento da universidade, permitem perspectivar, desde já, um 

certo optimismo quanto ao futuro do concelho e das suas áreas envolventes. 

A sua população - 73 33540 habitantes em 2001 - distribui-se por uma área de 200 Km2 

agrupada em 14 freguesias, das quais duas de natureza claramente urbana - Vera Cruz e 

Glória - quatro de natureza claramente rural - Nariz, N.S. Fátima, Requeixo e Eirol. Por 

outro lado, existem freguesias onde as características peri-urbanas são mais salientes -

Instituto Nacional de Estatística, Portugal, Censos 2001. 
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Aradas, Esgueira, Cacia e Oliveirinha - e um conjunto de freguesias com características peri-

urbanas menos evidentes - Santa Joana, Eixo, São Bernardo e São Jacinto41 (Hespanha et ai, 

2001: 13). 

1.1. A PROGRAMAÇÃO DA PROMOÇÃO HABITACIONAL PREVISTA NO PLANO 

No Plano Director Municipal (1999) constata-se a importância concedida à programação da 

promoção habitacional para o concelho, entre o conjunto de acções previstas no Plano. Nas 

áreas dos principais núcleos urbanos, o município aponta para a promoção de soluções 

habitacionais de tipo mais concentrado através do apoio à cooperativa de habitação 

económica, assim como a mobilização de novos agentes para contratos de desenvolvimento 

de habitação a custos controlados e subsídios ao arrendamento. Relativamente a outras zonas 

do concelho, a Câmara já iniciou um programa de execução de loteamentos (10 a 15 lotes) de 

iniciativa municipal para venda de lotes para auto-construção, nomeadamente nas freguesias 

de Requeixo, Eirol, Eixo e Santa Joana. O interesse estratégico do investimento na 

recuperação do parque habitacional existente é grande, pelo que o município equaciona uma 

candidatura para realização de operações de reabillitação ou recuperação de áreas urbanas 

degradadas, com o apoio do programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas 

(PRAUD). 

Apesar de não nos termos detido a analisar com profundidade o impacto da programação 

habitacional constante no Plano, nem sendo sequer este o objectivo deste trabalho, podemos, 

no entanto, confirmar que a autarquia local tem-se defrontado com vários problemas na 

promoção habitacional. A promoção directa de habitação por parte da administração central é 

minimalista e o que se verifica na realidade é uma delegação de competências - e não 

orçamentos - às autarquias locais. Para além disto, as restrições impostas pelo governo ao 

crédito para a construção de habitação social limita também a sua intervenção dirigida ao 

segmento da procura em situação de insolvência. Todas estas dificuldades ajudam a constatar, 

no concreto da realidade, as fragilidades e limitações que este domínio de bem-estar encontra. 

41 Vd. Mapa do concelho de Aveiro, Anexo 1 
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2. HABITAÇÕES DE CUSTOS CONTROLADOS OU HABITAÇÕES SOCIAIS 

"As habitações de custos controlados ou habitações sociais são habitações promovidas com o 

apoio financeiro do Estado e constituem um importante instrumento de política habitacional" 

(Jorge et ah, 1995: 69). O Estado intervém neste segmento através da comparticipação ou 

financiamento a promotores institucionais - municípios, instituições particulares de 

solidariedade social, cooperativas de habitação - e, através da celebração de contratos de 

desenvolvimento para habitação, com empresas privadas de construção civil. 

A análise que a seguir se apresenta, incidirá sobre a promoção habitacional desenvolvida pela 

Câmara Municipal de Aveiro, pela Cooperativa de Habitação e Construção "Chave" e pela 

empresa de construção civil, "Camape - Construções Lda." e o seu reflexo junto do segmento 

jovem da população. Desta forma, pretendemos no final desta análise, desenhar, tanto quanto 

possível, o perfil dos jovens subjacente a cada estratégia habitacional. 

2.1. CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

A partir de 1976 as autarquias locais foram dotadas de meios financeiros e técnicos para a 

criação dos serviços municipais de habitação, com autonomia administrativo-financeira e 

personalidade jurídica própria, de forma a melhor responder aos problemas habitacionais da 

população. Em termos gerais, as funções dos Serviços Municipais de Habitação prendem-se 

com a gestão do parque habitacional do respectivo município; a atribuição de fogos 

construídos ou adquiridos para fins habitacionais pelo Estado; o levantamento das 

necessidades habitacionais da população; estudos de previsão de oferta de habitação e a 

conservação e reparação de edifícios42. 

Desdel977 até 2002, 2991 indivíduos manifestaram, junto da Divisão de Habitação Social43, 

da Câmara Municipal de Aveiro, a necessidade de uma habitação44. Por outro lado, neste 

período de tempo, a autarquia local, já realojou - sob o regime de arrendamento e 

cf. Decreto-Lei n.° 797/76, de 6 de Novembro. 
43 Decorrente da alteração ao Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Aveiro, desde 1999 os Serviços 
Municipais de Habitação passaram a designar-se Divisão de Habitação Social, estando integrados no 
Departamento de Habitação Social e Acção Social (Apêndice n.° 82, D.R., II Série, n.° 152, 2/7/1999). 
44 Este levantamento corresponde, unicamente, a manifestações da população, sem a respectiva avaliação e 
reconhecimento dos serviços. De igual forma, poderão existir outras situações de denotada carência habitacional, 
mas desconhecidas pelos serviços ou, ainda, não comunicadas por parte dos seus moradores. 
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venda/propriedade resolúvel45 - 1300 agregados familiares, distribuídos por vários complexos 

habitacionais existentes no concelho de Aveiro. 

Esta análise centrar-se-á nos realojamentos realizados sob o regime de arrendamento e cuja 

gestão social e económica está a ser realizada, actualmente, pela autarquia local . Estes 

realojamentos datam de 1990 e correspondem a um total de 526 agregados familiares 

distribuídos por 14 complexos habitacionais, construídos ou adquiridos pela autarquia local47 

(vd Anexo 5). 

Definiram-se dois eixos de análise: os pedidos de habitação social e os casos de realojamento. 

O levantamento dos dados relativos à procura de habitação social e aos casos de realojamento, 

possibilitou concluir o seguinte: só no ano de 2001 surgiram 149 pedidos de habitação social, 

dos quais 38 (25,5%) correspondem a jovens; dos 526 casos de realojamento, 84 (16,0%) 

tinham idades compreendidas entre os 18 e 30 anos à data do realojamento. 

2.1.1. OS JOVENS À ESPERA DE UMA HABITAÇÃO 

Torna-se importante referir que a caracterização ao nível dos agregados familiares, cujo titular 

solicitou um pedido para habitação social em 2001, reporta-se a variáveis que foram 

declaradas pelos jovens nas Fichas de Procura de habitação Social, àquela data (Quadro II). 

45 O sistema de "propriedade resolúvel" permite aos agregados familiares com baixos recursos económicos, que 
não possuam condições de recorrer ao crédito bancário, acederem à propriedade dos fogos. A habitação 
adquirida ao abrigo deste regime poderá ser paga em prestações constantes ou progressivas durante 25 anos. O 
adquirente não poderá alienar a habitação antes de decorridos 10 anos sobre a constituição da propriedade 
resolúvel (IGAPHE, 1995: 79). 
46 Tendo em conta que nesta primeira fase de realojamentos, a maioria dos fogos habitacionais foi atribuída sob o 
regime de venda e a maior parte dos moradores já é proprietário dos fogos. 
47 Bairro Social Quinta do Griné; Bairro Social de Santiago (PIAS); Bairro Social do Caião; Monoblocos - Pré-
Fabricados de Taboeira; Monoblocos - Pré-Fabricados de Agras do Norte; Monoblocos - Pré-Fabricados de 
Quintas; Monoblocos - Pré-Fabricados do Caião; Urbanização de Eirol; Urbanização de Santiago; Urbanização 
Social de Taboeira; Urbanização Social de Eixo; Urbanização Social de Mataduços; Urbanização Social de 
Quintas e Urbanização Social de São Jacinto 
48 No Ficheiro de Procura de Habitação Social, relativo ao ano de 2001, surgiram 11 casos que não foram contabilizados na 
análise da população jovem, na medida em que, não se sabe o ano de pedido de Habitação Social de sete indivíduos, nem a 
data de nascimento de quatro. 
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Quadro II Concelho de Aveiro, 2001 
Principais dados de caracterização dos pedidos de habitação social 

Variáveis Pedidos de habitação social 2001 

Total 149 

Total de jovens 38 (25,5%) 

Sexo 
81,6%-Mulheres 

18,4%-Homens 

Tipo de família 

Famílias nucleares - 65,8% 

Famílias monoparentais - 21,1% 

Famílias alargadas - 13,1% 

Profissão 

Domésticas - 26,3% 

Trabalhador não qualificado - 23,7% 

Trabalhador qualificado da produção - 18,4% 

Trabalhador qualificado - 0% 

Outros - 7,9% 

Não responderam - 23,7% 

Situação na Profissão 

Desempregado - 44,7% 

Empregado - 47,4% 

Não responderam - 7,9% 

Beneficiários do RMG 26,3% 

Rendimento per capita 106,93 € 

Escolaridade 

1° Ciclo do Ensino Básico (CEB) - 13,2% 

2°CEB-15,8% 

3o CEB - 10,5% 

Ensino Secundário - 2,6% 

Só assina - 2,6% 

Níveis de Escolaridade incompletos - 47,3% 

Não responderam - 7,9% 

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro, Divisão Social de Habitação, 2001. 

De acordo com a leitura do Quadro II é visível a predominância dos indivíduos do sexo 

feminino como principais titulares nas fichas de procura de habitação social. Estes jovens 
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pertencem a famílias nucleares (salienta-se nesta tipologia uma forte incidência da coabitação 

em união de facto). 

A actividade doméstica, não remunerada, e o trabalho não qualificado (salientando-se as 

profissões de ajudantes de cozinha, aprendizes, empregadas domésticas) são as profissões que 

assumem maior destaque. Note-se que o trabalho qualificado não assume qualquer 

representatividade entre estes jovens que procuram habitação. Relativamente à categoria 

profissional designada "Outros", estão incluídos os empregados de balcão e empregados de 

escritório. Apesar da maioria dos jovens identificar uma profissão, nem todos se encontram a 

exercê-la - o desemprego é um problema social bastante visível entre estes agregados 

familiares jovens. É, ainda, significativa a percentagem de agregados familiares beneficiários, 

note-se em 2001, da medida de política social Rendimento Mínimo Garantido, encontrando-

se, desta forma, apoiados na sua situação de carência económica. De facto, pode-se constatar 

que os rendimentos mensais, per capita (tendo em conta 4 pessoas no agregado familiar), 

auferidos são baixos. 

Ao nível das habilitações escolares, é o 2o Ciclo do Ensino Básico o nível de escolaridade que 

adquiriu maior visibilidade entre estes jovens. Um fenómeno interessante de verificar é o 

nível de escolaridade incompleto (tanto no nível do Ensino Básico, como no Ensino 

Secundário). Esta situação adquire maior significado ao nível do 3o Ciclo do Ensino Básico, 

ou seja, da escolaridade mínima obrigatória. 

Em termos gerais, pode-se concluir que a maioria destes jovens apresentava, em 2001, 

contextos de vida marcados por vários problemas sociais, para além do problema habitacional 

que manifestaram junto da Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de Aveiro. 

Relativamente à carência habitacional invocada, julgou-se pertinente conhecer em que 

condições habitacionais viviam estes agregados familiares (ou ainda vivem, uma vez que não 

foram realojados). Quanto a este aspecto é curioso verificar que a maioria dos jovens se 

reparte, de igual modo, por duas situações: ou habitavam em casas arrendadas (39,5%) ou em 

casa dos seus familiares (39,5%). Torna-se também digno de nota que os restantes casos 

(21,1%) habitavam em condições abarracadas, sob a tipologia de barracas e anexos, sem 

infra-estruturas básicas. 
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Dos agregados familiares que viviam em habitações arrendadas salienta-se as seguintes 

situações: 31,6% dos jovens habitam em casas arrendadas pelo regime geral do arrendamento 

urbano (salientando que três casos correspondem à tipologia habitacional de anexo/barraca e 

um caso é beneficiário da medida de Incentivo ao Arrendamento Jovem), enquanto que 7,9% 

dos jovens pagam uma renda de casa cuja propriedade é dos seus familiares. Dos jovens que 

viviam, à data do pedido, em casa dos seus familiares, verifica-se que 5,2% habitavam em 

condições de habitabilidade precárias ao nível das infra-estruturas básicas. 

2.1.2. JOVENS REALOJADOS EM HABITAÇÃO SOCIAL 

Mais uma vez, salienta-se que a caracterização sociográfica dos beneficiários desta política 

social de habitação reporta-se à data do realojamento, ou seja, entre 1991 e 2002. 

O Quadro III mostra que também são os indivíduos do sexo feminino os principais 

beneficiários do processo de realojamento. Este facto parece confirmar que continuam a ser as 

mulheres que assumem um maior protagonismo, quer ao nível das questões familiares, em 

geral, quer no que concerne à vertente habitacional, em particular, quer no estabelecimento de 

contactos com os serviços de apoio social. 
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Quadro III Concelho de Aveiro, 1991 a 2002 
Principais dados de caracterização dos jovens realojados em habitação social 

Variáveis Realojamentos (1991 - 2002) 

Total 526 

Total de jovens 84(16,0%) 

Sexo 
64,3% - Mulheres 

35,7% - Homens 

Tipo de família 

Famílias nucleares - 66,7% 

Família Monoparentais - 16,7% 

Famílias Alargadas - 15,5% 

Profissão 

Domésticas - 29,8% 

Trabalhador não qualificado - 26,2% 

Trabalhador qualificado da produção -

21,4% 

Trabalhador qualificado - 16,7% 

Outros - 5,9% 

Situação na Profissão 

Empregado - 54,8% 

Desempregado - 39,3% 

Pensionistas/reformados - 3,6% 

Não responderam - 2,4% 

Beneficiário do RMG 11,9% 

Rendimento per capita 112,50 € 

Escolaridade 

r C E B - 4 4 , 1 % 

2°CEB-21,4% 

3o CEB - 8,3% 

Ensino Secundário - 1,2% 

Só Assina- 1,2% 

Níveis de Escolaridade Incompletos -

23,8% 

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro, Divisão Social de Habitação, 2001. 
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Tendo por base a composição do agregado familiar em que se insere o jovem, pode-se 

verificar que pertencem a famílias nucleares - estes jovens, já constituíram família, muitos já 

têm filhos, coabitam com o seu cônjuge ou em união de facto (14,3% dos jovens expressam 

esta forma de coabitação familiar). 

A actividade doméstica, não remunerada, é a profissão que assume maior expressividade, tal 

como se verificou em relação aos jovens que anseiam uma habitação. É também importante 

salientar que o trabalho qualificado é desenvolvido por uma percentagem significativa de 

jovens. No entanto, é bastante visível o problema do desemprego, entre os jovens realojados 

em habitação social. Os seus rendimentos mensais, per capita, são baixos, estimando-se uma 

média (tendo em conta 4 pessoas no agregado familiar) de 112,50€, daí que 11,9% beneficiem 

da medida de política social Rendimento Social de Inserção. 

As habilitações escolares predominantes são ao nível do Io Ciclo do Ensino Básico. Também, 

neste universo de análise, é visível a falta de conclusão dos níveis de escolaridade, sendo no 

3o Ciclo do Ensino Básico, que esta realidade é mais expressiva. Contudo, salienta-se, mais 

uma vez, que alguns dos jovens, podem já possuir qualificações escolares mais elevadas ou 

mesmo terem concluído os níveis que se encontravam incompletos, não tendo ainda 

actualizado as suas qualificações escolares junto dos serviços de habitação social. 

Apesar de, neste estudo, se ter privilegiado os jovens entre os 18 e os 30 anos de idade é 

curioso verificar que o processo de realojamento deteve maior incidência junto dos jovens de 

26, 27 e 29 anos de idade (17,4%; 16,3% e 15,l%dos casos, respectivamente); e que são os 

jovens de 21 e 25 anos de idade que adquirem maior predominância nos pedidos de habitação 

social - 13,2% e 15,8%, respectivamente. 

Pode-se também concluir que, em ambos universos de análise (jovens que solicitaram um 

pedido para habitação social e jovens realojados), a tipologia de família nuclear é a que 

assume maior expressão na análise da estrutura familiar destes jovens. 

Relativamente, às variáveis profissão e situação face ao emprego; rendimentos e níveis de 

escolaridade, pode-se porventura concluir que a maioria destes agregados familiares jovens 

vivia, ou ainda vive, sob condições de vulnerabilidade social. Relativamente a esses domínios 

foi possível encontrar alguns aspectos em comum entre estes dois universos de análise: a 
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maioria destes jovens se dedica à actividade doméstica não remunerada, desenvolve trabalho 

não qualificado, registando-se, por outro lado, uma forte incidência do fenómeno do 

desemprego na vida destas famílias. Os rendimentos mensais, per capita, auferidos pelos 

agregados familiares jovens, são baixos, sendo que o Rendimento Mínimo Garantido tem um 

forte impacto junto destas famílias. Os níveis de escolaridade destes jovens são baixos, 

situam-se entre o Io e o 2o ciclo do Ensino Básico, vislumbrando-se também o fenómeno do 

abandono escolar precoce que impede a conclusão de alguns graus de escolaridade. Esta 

situação torna-se mais visível ao nível do 3o Ciclo do Ensino Básico. 

2.1.2.1. O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO 

Como foi referido inicialmente, uma das funções dos Serviços Municipais de Habitação, é a 

atribuição do direito à propriedade ou ao arrendamento dos fogos de habitação social. Este 

processo, com excepção dos casos previstos na lei, é realizado mediante concurso público que 

pode ser de dois tipos, de classificação ou de sorteio, divulgados por meio de anúncio no 

diário municipal, nos jornais de maior divulgação na área de localização dos fogos, ou por 

outros meios, nomeadamente, pela afixação de editais49. 

O acesso ao concurso público é determinado pelo nível de rendimento do agregado familiar -

esta variável esta intimamente relacionada com a atribuição de habitação social. Tanto no 

concurso de classificação como no de sorteio é estipulado um limite de rendimento mensal, 

per capita, do agregado familiar, em função do salário mínimo nacional. Esse limite é 

determinado através da multiplicação de um coeficiente pelo salário mínimo mensal 

nacional e pelo número de elementos do agregado familiar. Enquanto que no concurso de 

classificação os rendimentos familiares não devem exceder o limite máximo estipulado, no 

concurso de sorteio devem estar situados entre um limite mínimo e máximo51. 

De acordo com a Coordenadora da Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de 

Aveiro, a maioria dos concursos públicos realizados para atribuição de habitação social foi de 

classificação. Os fogos habitacionais foram arrendados sob o regime de renda apoiada 

Decreto Regulamentar n.° 50/77. 
50 cf. Artigo 11.° e 17.° do Decreto Regulamentar n.° 50/77. 
51 cf. Decreto Regulamentar n.° 50/77. 
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(comparticipada a fundo perdido pelo Estado) e renda social (destinada a agregados familiares 

com rendimento global mensal inferior 3 vezes ao salário mínimo nacional)52. 

De acordo com a Figura 1 pode-se verificar que foi nos anos de 1991, 1992, 1995 e 1999 que 

se verificaram o maior número de realojamentos junto da camada populacional jovem, ou 

seja, 33,7%, 14%, 11,6% e 10,5% respectivamente. 

Figura 1 Concelho de Aveiro, 1991 a 2002 
Evolução do número de realojamentos de indivíduos jovens 

Fonte: Divisão de Habitação Social, Câmara Municipal de Aveiro 

O regime de atribuição de habitação social por concurso público pode ser excluído sempre 

que: ocorram situações de emergência (situações de despejo ou reivindicação de posse de 

habitação e situações previstas no Despacho 38/SEHU/85); necessidades de realojamento 

devido a operações urbanísticas ou outras; necessidade de proporcionar habitação a pessoas 

cuja fixação na região seja indispensável ao interesse público53. 

Dos 84 casos de realojamento analisados, 63,1% correspondem a situações de emergência. 

Assim, o elevado número de agregados familiares jovens realojados em 1991 e 1992 deve-se 

à primeira grande atribuição de habitação social (784 fogos) no Bairro de Santiago, que se 

verificou em Dezembro de 1990, tendo-se prolongado, aproximadamente, até 1992, ano em 

52 Sobre estes regimes de renda, ver Decreto - Lei n.° 166/93 e Portaria n.° 288/83. 
53Decreto-Lei n.° 797/76. 
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que fica completo o realojamento nesse complexo habitacional. Esta grande operação de 

realojamento deve-se ao elevado número de focos de pobreza associados a núcleos 

habitacionais precários (barracas, construções abarracadas e outras similares) que se 

encontravam concentrados em áreas degradadas denominadas de "ilhas" e "pátios" (Sousa et 

ai, 2000:13-14). 

Contudo, entre 1994 e 1999 vários concursos públicos foram realizados para atribuição de 

habitação social - em 1994 foram a concurso 6 fogos na Urbanização de Santiago, 14 fogos 

na Urbanização de São Jacinto e 20 fogos na Urbanização de Taboeira e Mataduços; em 1996 

7 fogos na Urbanização de Santiago, 20 fogos na Urbanização de Eixo e 8 fogos no Bairro 

Social do Caião e da Quinta do Griné; em 1997 11 fogos na Urbanização de São Jacinto e em 

1999 um fogo foi a concurso público na Urbanização de Eixo. Convém salientar que a 

atribuição de habitação social por concurso público é um processo lento, o realojamento 

efectivo só é realizado passados dois anos, sensivelmente, da abertura do concurso. 

De acordo com a coordenadora da Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de 

Aveiro não se tem realizado, nestes últimos três anos (2000, 2001 e 2002) concursos públicos 

para atribuição de habitação social, devido, ao elevado número de situações de emergência 

ainda por resolver e à escassez de habitação disponível. De facto, os dados confirmam esta 

situação, na medida em que nos anos de 2000, 2001 e 2002, apenas 8 famílias jovens foram 

realojadas, correspondendo todas a situações de emergência. Salienta-se, ainda, que mesmo 

nos anos em que se verificou atribuição de habitação social por concurso público, outros 

realojamentos habitacionais também foram realizados devido a situações de emergência 

social, designadamente em 1997 (4 famílias jovens realojadas por concurso público e 2 por 

reconhecida emergência); em 1998, verificou-se apenas um realojamento junto da camada 

populacional jovem, por se tratar também de um caso de emergência e em 1999 enquanto 6 

famílias jovens foram realojadas por concurso público, 3 realojamentos habitacionais 

ocorreram por situações de emergência. 

É sobre o período de 1999 a 2002 e sobre o grupo de dezassete jovens, que acederam a uma 

habitação durante esses anos, que recairá o nosso estudo de caso. 

Comparando o número de casos realojados com o número de jovens à espera de habitação 

social é interessante constatar que durante 11 anos foram realojados 84 agregados familiares e 
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somente num ano (2001) surgiram 38 pedidos de habitação social, dos quais um já foi 

reconhecido como uma situação de emergência social, no entanto, ainda está por resolver. De 

facto, a carência de habitação é um problema complexo e a atribuição de habitação social 

parece-o confirmar. 

Quanto aos pedidos realizados, em 2001, para obtenção de habitação social, ainda não se 

verificou nenhum caso de realojamento. Contudo, convém não esquecer que a data destes 

pedidos é recente, atendendo que a atribuição de habitação social não é imediata e que estes 

processos correspondem apenas a manifestações de carência habitacional exigindo, por parte 

dos técnicos da Divisão de Habitação Social, uma avaliação da condição habitacional em que 

vive o agregado familiar. 

As famílias jovens realojadas entre 1991 e 2002 eram, na sua maioria, proveniente da 

freguesia de Esgueira (27,4%) e das freguesias urbanas da Glória (20,2%) e da Vera Cruz 

(16,7%). 

Quanto aos agregados familiares jovens que se encontram à espera de habitação social, é 

possível constatar que a sua maioria, e em igual percentagem (15,8%), é oriunda da freguesia 

de Esgueira, Glória e Cacia. De facto, as freguesias do núcleo urbano do concelho de Aveiro e 

suas limítrofes, como é o caso de Esgueira e Cacia, parecem predominar como freguesias de 

origem tanto ao nível dos jovens realojados, como dos que anseiam uma habitação. 

Nos casos realojados, a análise contemplou o cruzamento entre a variável freguesia de origem 

e a variável freguesia de realojamento (Figura 2), com o objectivo de identificar, por um lado, 

para que freguesias foram os jovens realojados e, por outro lado, se era significativo o 

processo de mobilidade geográfica. 
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Figura 2 Concelho de Aveiro, 1991 a 2002 

Freguesia de origem versus freguesia de realojamento 

Qd ^ Q_ 

Freguesia de 
Realojamento 

■ Eixo 

■ Esgueira 

Cacia Esgueira Glória Oliveirinha São São Jacinto Santa Vera Cruz 
Bernardo Joana 

D Glória 

D Santa Joana 

I São Jacinto 

Freguesia de origem 

Fonte: Divisão de Habitação Social, Câmara Municipal de Aveiro 

Uma análise atenta à Figura 2 permite verificar que é na freguesia da Glória que se realiza o 

maior número de realojamentos (73,8%). A maioria dos agregados familiares jovens 

realojados nesta freguesia é oriunda da própria freguesia (27,4%), da freguesia de Esgueira 

(24,2%) e da freguesia da Vera Cruz (22,6%). 

Mais de metade dos agregados familiares jovens, (54,8%) não foi realojada na sua freguesia 

de origem, no entanto, em 45,2% dos casos, o processo de realojamento teve em conta a zona 

geográfica de proveniência. Apesar de uma parte considerável da população jovem ter sido 

realojada numa outra freguesia, que não a sua de origem, não se verifica uma mobilidade 

geográfica acentuada. Esta situação é visível quando se observam os realojamentos na Glória, 

em que a freguesia de origem dos jovens realojados é limítrofe, como é o caso de Esgueira e 

Vera Cruz, à freguesia de realojamento. 

Os jovens oriundos das freguesias da Glória e de São Jacinto foram todos realojados na 

freguesia de origem. 

Procurouse identificar para que complexos de habitação social os jovens foram realojados e a 

sua proporção relativamente ao total de casos realojados (526 agregados familiares). O Anexo 

5 mostra a distribuição dos realojamentos efectuados pela autarquia local, pelos vários 

núcleos de habitação social. Uma leitura atenta à figura levanos a concluir que é a freguesia 

da Glória que serve de realojamento à maioria dos agregados familiares jovens. 

Possivelmente porque nesta freguesia se encontra implantado o maior número de fogos de 
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habitação social, divididos entre a Urbanização de Santiago (784 fogos) e o Bairro Social de 

Santiago, designado por PIAS - Plano Integrado Aveiro Santiago (268 fogos). Todavia, a 

Urbanização de Santiago foi o complexo de habitação social que serviu de realojamento à 

totalidade dos jovens - dos 431 agregados familiares realojados, 62 titulares, tinham idades 

compreendidas entre os 18 e os 30 anos, à data do realojamento. 

Seguidamente à freguesia da Glória, é São Jacinto, através da sua Urbanização, que recebe o 

maior número de casos realojados - dos 24 agregados familiares realojados, 9 são famílias, 

em que o seu titular, era jovem. Por outro lado, em 5 complexos habitacionais não existem 

agregados familiares em que o titular era jovem na data de realojamento, nomeadamente: o 

Bairro Social de Santiago (PIAS), como já foi referido; a Urbanização Social e Monoblocos 

de Quintas (Oliveirinha); a Urbanização de Eirol e os Monoblocos da Taboeira (Esgueira). 

2.2. COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO 

Um outro meio de acesso à habitação de custos controlados processa-se através das 

cooperativas de construção e habitação. O objectivo principal destas cooperativas é a 

promoção, construção ou aquisição de fogos para habitação dos seus membros, bem como a 

sua manutenção, reparação ou remodelação. Para concretização deste objectivo, podem 

recorrer ao financiamento bonificado, com o apoio do Estado, recorrendo para esse efeito 

directamente ao Instituto Nacional de Habitação (INH) ou a qualquer outra instituição de 

crédito autorizada, neste caso a própria instituição bancária é reembolsada da bonificação 

concedida54 

No concelho de Aveiro existe uma Cooperativa de Habitação e Construção, designada por 

Chave, Cri., situada na freguesia da Glória. Em 2001, apenas cinco (5) agregados familiares 

jovens adquiriram habitação (sob o regime de propriedade individual) através do sistema 

cooperativo. Salienta-se que dois dos seus membros jovens, que se encontravam inscritos, 

naquela data, aguardam ainda a atribuição de habitação. 

Dos agregados familiares que adquiriram habitação verifica-se que três pertencem ao sexo 

feminino e dois ao masculino. Relativamente à sua freguesia de origem, três são oriundos da 

Glória, um provém de Esgueira e outro residia no concelho de Coimbra. Todos adquiram 

54 cf. Decreto-Lei n° 502/99. 
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habitação num complexo habitacional construído pela Cooperativa Chave, situado na 

freguesia da Glória. Com excepção do agregado familiar oriundo do concelho de Coimbra, a 

maioria dos agregados familiares manteve-se na mesma freguesia, ou vieram de uma bastante 

próxima. 

Os titulares destes agregados familiares são bastante jovens, têm 18, 19, 24 (1 caso) e 27 (2 

casos) anos; desenvolvem trabalhos qualificados (3), apesar de 2 jovens ainda serem 

estudantes. Quanto à composição dos agregados familiar, 3 jovens vivem sós (solteiros) e 2 

jovens pertencem a famílias nucleares sem filhos. 

Quanto aos dois agregados familiares jovens que aguardam ainda a sua habitação verifica-se 

que: pertencem ao sexo feminino; um é oriundo da freguesia da Vera Cruz e outro de um 

concelho limítrofe ao de Aveiro; são bastante jovens (20 e 22 anos de idade), ainda solteiros e 

estudantes. 

2.3. EMPRESAS PRIVADAS - CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO PARA HABITAÇÃO (CDH) 

O Estado proporciona à iniciativa privada meios e condições necessários para participar na 

construção de habitação social ou habitação a custos controlados (conforme a classificação 

das habitações construídas ao abrigo dos Contratos de desenvolvimento de Habitação -

CDH). Os contratos de desenvolvimento para habitação são celebrados entre empresas 

privadas que se dediquem à construção civil55 (eventualmente associadas a municípios e a 

Instituições Particulares de Solidariedade Social) e instituições financiadoras (INH ou 

qualquer instituição de crédito legalmente autorizada) com vista à construção de habitação de 

custos controlados para venda, destinados a habitação própria ou a arrendamento para 

habitação56 As habitações construídas com financiamentos concedidos ao abrigo dos 

contratos de desenvolvimento para habitação têm que obedecer aos limites fixados de área 

bruta, custo de construção e preço de venda57 

As empresas privadas de construção civil têm que reunir determinadas condições de forma a aceder aos 
financiamentos para construção de habitação a custos controlados (Artigo 4.°, Decreto-Lei n° 165/93, de 7 de 
Maio). 
56 cf. Decreto-Lei n° 165/93. 
57 cf. Portaria n° 828/88, de 29 de Dezembro. 
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Tendo em conta que esta análise se reporta ao ano de 2001, procurou-se saber que empresas 

privadas de construção civil tinham desenvolvido contratos para o desenvolvimento de 

habitação (CDH) a custos controlados e que durante esse ano efectuaram a comercialização 

dos imóveis. De acordo com informações concedidas pelo Departamento de Projecto e Gestão 

de Obras Municipais e pela Divisão de Planeamento (Câmara Municipal de Aveiro) apenas 

uma empresa de construção civil que se tinha candidato a este tipo de contrato, efectuou em 

2001 a comercialização dos imóveis construídos. A empresa chama-se "CAMAPE -

Construções, Lda." e construiu habitações destinadas a venda na freguesia de Esgueira, num 

complexo habitacional situado no Olho d' Água, usualmente designado por "Cidadela". 

De acordo com informações obtidas através de um dos gerentes da Camape, a maioria dos 

destinatários das habitações é indivíduos jovens: dos 225 fogos comercializados em 2001, 

140 (62,2%) foram vendidos (maioritariamente sob a tipologia de T2) a agregados familiares 

jovens oriundos, essencialmente, das freguesias de Esgueira, Glória e Vera Cruz. Para além 

destas famílias oriundas de freguesias próximas ao núcleo urbano do concelho, 5% das 

vendas foram realizadas a famílias de outros concelhos. Pode-se também apurar que estes 

jovens possuem habilitações escolares ao nível do ensino secundário e superior e pertencem a 

famílias nucleares. 

Segundo a opinião do gerente desta empresa, apesar de se ter vendido, em 2001, 140 fogos a 

titulares jovens, "... mais de 900 pedidos, realizados por jovens, ficaram por satisfazer". Uma 

das justificações apontadas para esta lista de espera é, segundo a sua opinião, a falta de 

terrenos viáveis para este tipo de construção, o que causa entraves ao desenvolvimento de 

contratos de desenvolvimento para habitação. Para o gerente desta empresa, a Câmara 

Municipal de Aveiro tem apresentado várias dificuldades na disponibilização de terrenos 

aptos para construção e a preços acessíveis, impedindo que se efectuem mais contratos de 

desenvolvimento para habitação a custos controlados, no concelho de Aveiro. 

3 . O APOIO AO ARRENDAMENTO 

Com o objectivo de atrair e revitalizar o mercado de arrendamento, num contexto em que a 

política de habitação estava exageradamente dependente da aquisição de habitação própria e 

em que era necessário criar condições à mobilidade populacional como resposta ao 
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crescimento e modernização do país, e de apoiar os jovens em início de vida, é criado em 

1992 "(...) um apoio financeiro destinado a jovens arrendatários, designado por incentivo ao 

arrendamento por jovens (IAJ), a aplicar em moldes idênticos aos (...) diversos regimes de 

crédito, por forma que os jovens possam livremente optar por arrendar ou adquirir uma 
co 

casa" . Algumas condições de acesso são requeridas na atribuição do IAJ: os seus 

beneficiários devem ter menos de 30 anos (tratando-se de um casal nenhum dos dois pode ter 

idade superior); possuir rendimentos de trabalho; ser titular de um contrato de arrendamento 

celebrado ao abrigo do actual Regime do Arrendamento Urbano59; não possuir outra casa 

própria ou arrendada para habitação permanente, etc.60 

Durante o ano de 2001, o IGAPHE recebeu 632 processos de jovens residentes no concelho 

de Aveiro, que pretendiam um incentivo ao arrendamento habitacional. Estes 632 processos 

compreendem os casos de candidaturas, renovações, situações indeferidas, casos por analisar 

e outros (Quadro IV). 

Decreto-Lei 162/92,. 
Decreto-Lei n.° 321 -B/90. 
Decreto-Lei 162/92 
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Quadro IV Concelho de Aveiro, 2001 
IAJ  Número de processos em curso de candidaturas e de renovações 

: . ■ : . ■ ■  .  ; 

Freguesia 
Processos 

emcurso 

Candidaturas Renovações Processos 

emcurso 
Recebidas Deferidas Recebidas Deferidas 

Aradas 41 21 13 16 11 

Cacia 25 10 6 12 10 

Eixo 17 9 6 6 5 

Eirol - - - - -

Esgueira 117 60 37 41 33 

Glória 178 79 60 74 57 

Nariz 2 1 1 1 1 

Nossa Senhora de Fátima 2 1 - 1 -

Oliveirinha 2 - - 2 2 

Requeixo - - - - -

Santa Joana 20 11 8 7 6 

São Bernardo 29 13 8 12 8 

São Jacinto 3 2 - 1 1 

Vera Cruz 196 82 56 89 60 

Total 632 289 195 262 194 

Fonte: IGAPHE, Incentivo ao Arrendamento Jovem, 2001 

Pela análise do Quadro IV podese verificar que o IGAPHE recebeu, durante o ano de 2001, 

551 candidaturas e pedidos de renovação para o IAJ. Das candidaturas e renovações recebidas 

67,5% e 74,1%, respectivamente, foram deferidas. De facto, estes dados parecem confirmar 

que o Estado apoia mais de metade dos casos que solicitam apoio ao arrendamento, quer 

através de uma primeira candidatura, quer de renovações de incentivos já prestados, onde a 

percentagem é relativamente superior. 

Quanto à freguesia de origem dos jovens que solicitam apoio ao arrendamento habitacional, 

constatase que é nas freguesias urbanas da Vera Cruz e Glória e periurbana de Esgueira, que 

se verificam mais candidaturas e pedidos de renovação (ver Quadro IV). Talvez esta situação 

se deva ao facto de existirem nestas freguesias urbanas (ou bastante próximas ao núcleo 

urbano da cidade) uma maior oferta de alojamentos vagos. Vejase que nas freguesias rurais 

de Eirol e Requeixo, nenhum agregado jovem solicitou incentivo ao arrendamento, nem se 
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encontra a beneficiá-lo. Nas restantes duas freguesias rurais do concelho, Nariz e Nossa 

Senhora de Fátima, o impacto desta medida é muito baixo (enquanto, apenas dois jovens 

residentes na freguesia de Nariz são beneficiários do IAJ, em Nossa Senhora de Fátima dos 

dois processos apresentados - uma candidatura e uma renovação - nenhum foi deferido). 

Desde 1992, ano de surgimento desta medida, verifica-se uma evolução positiva no número 

médio de processos (candidaturas e pedidos de renovações) que receberam incentivo ao 

arrendamento. Salienta-se, ainda, o facto de existirem dois períodos, 1998/1999 e 2001/2002, 

em que se verifica uma evolução, sensivelmente, constante no número médio de processos 

(ver Figura 4). 

Figura 3 Concelho de Aveiro, 1992 a 2002 
IAJ - Evolução do número médio de processos activos 

^ — N ° Médio de 
processos activos 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fonte: IGAPHE - Incentivo ao Arrendamento Jovem, 1992 a 2002 

Relativamente ao ano de 2001, o total de incentivos ao arrendamento suportados pelo 

IGAPHE foi de 1 090 042,32 €, sendo o incentivo médio de 221,55 €. Os jovens declararam 

em média uma renda no valor de 330, 86 €, onde o valor médio suportado pelo candidato foi 

de 109,31 €. Nesse ano a comparticipação do IGAPHE sobre o valor da renda foi de 67,0%. 
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4. O APOIO À AQUISIÇÃO 

O crédito à habitação através do regime bonificado (apoio concedido pelo Estado para 

aquisição de habitação, através da comparticipação nos juros) tem assumido uma verdadeira 

função de apoio social, facultando aos jovens o acesso a uma habitação própria. 

De acordo com informações concedidas pelo SubGerente da Caixa Geral de Depósitos61 de 

Aveiro, baseada na recolha de dados relativa ao crédito destinado à habitação própria, durante 

o ano de 2001, constatouse que 42,0% (178 agregados familiares62), sensivelmente, dos 

créditos foram concedidos a jovens, ou seja, a jovens até os 30 anos. Deste universo de 

créditos jovens, 67,0% correspondem a empréstimos bonificados, enquanto 33,0% equivalem 

ao regime geral (estes jovens não beneficiaram da bonificação por revelarem rendimentos 

acima da média para este regime) (Figura 4). 

Figura 4 Concelho de Aveiro, 2001 
Distribuição do Crédito por Tipo de Regime. 

■ Crédito Jovem Bonificado 

D Crédito Jovem 

Fonte: Caixa Geral de Depósitos, Aveiro 

Relativamente à zona geográfica de origem destes jovens que compraram habitação no 

concelho de Aveiro, verificase que a maioria (40,0%) é proveniente do próprio concelho, 

enquanto que 35,0% dos jovens pertencem a outros concelhos e 25,0% são oriundos de 

concelhos limítrofes ao de Aveiro (Figura 5). 

61 Segundo a sua opinião, a Caixa Geral de Depósitos, durante o ano de 2001, foi uma das instituições de crédito 
que mais financiou a aquisição de habitação própria: ao nível do sistema bancário em geral deteve uma quota de 
35,3%. 
62 Relativamente ao número de pessoas a solicitar o crédito habitação verificase o seguinte: 27,5% são em nome 
individual; 67,5% são pedidos em nome do casal e aqui incluise todas as formas de coabitação; 5,0% dos 
créditos correspondem a casais e filhos. 
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Figura 5 Concelho de Aveiro, 2001 
Crédito Jovem Bonificado  Zona de Origem dos Jovens Beneficiários 

Zona de Origem 

D Concelho de Aveiro 

D Concelhos limítrofes 

■ Concelhos não limítrofes 

Fonte: Caixa Geral de Depósitos, Aveiro 

Quanto à freguesia para onde os jovens foram habitar, dos créditos concedidos, 113 jovens 

adquiriram habitação dentro do concelho de Aveiro, enquanto que 65 se deslocaram para os 

concelhos limítrofes, nomeadamente, Ílhavo. Ao nível do concelho de Aveiro salientase que: 

44,0% dos jovens se fixam nas freguesias urbanas (Glória e Vera Cruz); 35,0% adquiriram 

habitação na freguesia periurbana de Esgueira; 21,0% fixaramse em outras freguesias peri

urbanas, nomeadamente, Eixo  Azurva (Figura 6). 

Figura 6 Concelho de Aveiro, 2001 
Crédito Jovem Bonificado  Zona de Destino dos Jovens Beneficiários 

Freguesias de Destino 
D Glória e Esgueira 
D Esgueira 
■ Eixo 

Fonte: Caixa Geral de Depósitos, Aveiro 
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Quanto à profissão dos jovens, a maioria dos créditos é concedido a recém licenciados que 

obtém bonificação só durante o primeiro ano. Normalmente, estes créditos são rectificados e 

passam ao regime geral devido ao aumento dos rendimentos. Os restantes créditos, 

essencialmente bonificados, são concedidos a trabalhadores qualificados e não qualificados 

com actividades na área da educação, produção, comércio e serviços. A tipologia dos imóveis 

hipotecados obedece à seguinte distribuição: 15,0% foram concedidos para aquisição de 

apartamento Tl; 30,0% para T2; 22,5% a T3; 12,5% superiores a T3; 20,0% a moradias. 
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RELATOS DE VIDA EM TORNO DAS EXPERIÊNCIAS HABITACIONAIS 

A análise das dezasseis entrevistas que este estudo compreende reflecte que como em outras 

esferas de passagem, também a habitacional contribui para que a transição para a vida adulta 

seja, tal como caracteriza o autor Machado Pais (2001) reversível, fracturada e alongada. 

Tendo em conta a caracterização sociográfica que já efectuamos anteriormente sobre esta 

amostra de jovens que constituem este estudo de caso (vd. Capítulo referente à Metodologia, 

p. 102) e no que diz respeito a uma identificação da tipologia da estrutura de classes sociais 

reconhecemos que os entrevistados, na sua maioria, pertencem à categoria dos proletários 

(Estanque, 1997). A existência em simultâneo de vários problemas sociais no seio da família 

caracteriza também a vida dos jovens entrevistados, marcada por vários domínios de pobreza 

e de vulnerabilidade social (Almeida et ah, 1992: 17). 

"O meu marido é brasileiro, não tem documentos, não consegue trabalho desde que a 

bebé nasceu e isto complica as coisas porque eu fazendo duas horas não é isso que... 

duas horas de trabalho... (...) Ele já teve autorização de residência, só que teve um 

problema de toxicodependência há dois anos e meio. (...) E depois é assim: quando 

está ele a trabalhar não estou eu, quando estou eu não está ele. E quando ele está é 

pouco tempo a trabalhar, então... ele é uns biscates que arranja, ele está sem 

trabalhar desde Novembro... as coisas complicaram-se com duas bebés. " (Mulher, 2" 

ciclo, ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

1 . AS RAZÕES DA SAÍDA DE CASA DA FAMÍLIA DE ORIGEM 

Com contornos aparentemente simples o fenómeno da saída de casa da família de origem 

apresenta alguma complexidade quando associado à questão da procura de uma habitação e à 

passagem para a vida adulta, principalmente quando o contextualizamos nas tramas de vida 

A transcrição das entrevistas realizadas no âmbito deste estudo não consta em anexo. Num total de 155 
páginas, este trabalho encontra-se num arquivo pessoal. 
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dos jovens com baixos recursos e sem capacidade de resolver no âmbito do mercado o seu 

problema habitacional. 

Várias razões são referidas pelos jovens de forma a justificar a sua decisão de sair de casa da 

família de origem . No entanto, se em algumas situações esse processo está associado a 

acontecimentos positivos, característicos de uma determinada fase do ciclo de vida, é fácil 

identificar a habitação própria como um desejo, uma aspiração inerente a um projecto de vida. 

Contudo, isto nem sempre acontece e, nestes casos, a saída de casa é entendida como um acto 

isolado, sem um olhar de perspectiva para a uma vida independente que necessita de um 

espaço físico para ser vivida. 

A técnica da análise de conteúdo aplicada às dezasseis entrevistas permitiu elencar as razões 

que estão na origem do processo de saída de casa da família de origem e que levaram os 

jovens entrevistados à procura de uma habitação própria. Os motivos que estão na origem 

dessa decisão são únicos, espelham contextos e as experiências de vida desiguais, mas o que é 

certo é que estes jovens apresentam percursos de vida e trajectórias habitacionais muito 

parecidos. 

O casamento ou a união de facto, por vezes associado a desejos de constituir uma família 

independente e autónoma, é identificado por onze jovens como o primeiro e principal motivo 

para a saída de casa da família de origem, apesar deste fenómeno nem sempre se efectivar de 

imediato, como de resto veremos. 

"Porque fui morar com um moço que na altura comecei a namorar e que é hoje meu 

marido. E queria fazer a minha vida, queria ter a minha independência. Não queria 

estar a depender nem da minha mãe, nem do meu pai para nada. Queria ter a minha 

vida própria! " (Mulher, 3" ciclo incompleto, desempregada) 

A segunda razão mais invocada pelos jovens entrevistados (6 casos) para o fenómeno da saída 

relaciona-se com as precárias condições habitacionais vividas pela família de origem, 

manifesta tanto na falta de infra-estruturas básicas, como na exiguidade do espaço, que em 

muitos casos, se acentua com a constituição do novo núcleo familiar e com o nascimento dos 

Quanto ao processo de saída de casa da família de origem, salienta-se que 8 casos enunciaram apenas uma 
razão; 7 casos apontaram 2 razões e um caso referiu 3 razões. 
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filhos. Normalmente esta situação ocorre quando os jovens continuam a habitar em casa dos 

seus pais após o casamento, o que aconteceu em 3 casos. 

"Porque onde estava o meu pai aquilo eram uns anexos e não dava para eu estar lá. 

Porque era pequenino, tinha as minhas malas da roupa todas cá fora num pátio e não 

podia estar lá. " (Mulher, Io ciclo incompleto, doméstica) 

Uma outra causa apontada para este fenómeno e com alguma representatividade entre os 

jovens inquiridos (5 casos) relaciona-se com os conflitos interpessoais existentes ao nível do 

relacionamento com a família de origem. Quando o mau relacionamento entre pais e filhos é 

levado ao extremo, o processo de saída de casa dos pais é forçado e a procura de uma 

habitação não se apresenta como um objectivo, mas como uma consequência da ruptura com 

a família. Repare-se como a palavra "saí" é substituída pela "fugi". 

"O meu pai batia-me e eu... fugi de casa. Ele andava-me sempre a bater, puxava-me 

uma faca. Uma vez parti-lhe a cabeça contra uma parede! Efoi verdade. 

A minha falecida mãe dizia-me assim: 

- Vai embora, vai embora daqui que ao menos o teu pai não... já não faz nada! 

E eu fui. " (Homem, desempregado, 1 ° ciclo incompleto) 

"Ora, eu saí de casa dos meus pais, quer dizer fugi. Tinha 17 anos. Na primeira vez 

era menor, foi a polícia buscar-me. Entretanto, a pessoa com quem eu andava era de 

etnia cigana e quando eu fiz os meus 18 anos saí com a pessoa que queria. Que ficou 

meu marido. " (Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 

Os desejos de independência e autonomia (3 casos) foram outras razões referidas pelos 

agregados familiares jovens para a saída de casa da sua família de origem. 

Denota-se da análise das entrevistas que a própria decisão do entrevistado em ter abandonado 

a casa da família de origem não transporta ainda consigo a intenção em aceder a uma 

habitação social. Apenas em dois casos se verifica que os planos em aceder a esta estratégia 

habitacional precede a saída de casa da família e parece alicerçado num projecto de vida. 

"Então a gente foi-se inscrever em 1992. Em Junho de 1992 fui-me inscrever na 

Câmara para adquirirmos pelo menos um T2, porque a gente ia casar, pelo menos um 
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menino a gente ia ter e para termos uma casinha nossa onde pudéssemos pagar uma 

renda acessível porque não tínhamos condições financeiras para pagar uma renda em 

casas que andam por aí. " (Mulher, 2o ciclo, desempregada) 

2. AS TRAJECTÓRIAS HABITACIONAIS JUVENIS: UMA DIVERSIDADE DE "ESTRATÉGIAS" OU 

SOLUÇÕES DE RECURSO ACCIONADAS 

A análise das dezasseis entrevistas permitiu traçar os percursos habitacionais destes jovens. 

Tomando como ponto de partida a casa da família de origem e como ponto de destino a 

habitação social pretendemos dar conta das principais especificidades desse trajecto. 

Ao longo das trajectórias habitacionais juvenis constatamos, à semelhança de outros estudos 

(Hespanha e Alves, 1995: 145) a importância dos mecanismos informais de provisão de 

alojamento e a vitalidade da Sociedade-Providência. 

Apesar da maioria dos jovens encontrar no casamento ou numa união similar a razão para sair 

de casa da sua família de origem, essa separação, nem sempre é concretizada de imediato: 3 

jovens entrevistados continuam a coabitar com a família de origem65, enquanto 5 casos vivem 

em espaços precários muito próximos a ela66. Faz sentido chamar a atenção, tal como refere 

os autores Hespanha e Alves (1995: 133), para a disponibilização, por parte dos pais dos 

entrevistados, de espaços diferenciados para alojamento, quer na sua própria casa, quer 

próximos a ela. Verifica-se que para a maioria dos entrevistados (4 casos) o anexo ou uma 

outra parte da casa dos pais foi a estratégia proporcionada para atenuar o problema da falta de 

habitação própria mesmo sob condições habitacionais precárias, como se depreende da 

análise de algumas entrevistas. 

"Estava a viver numa garagem da casa dos meus pais, que não estava dividida, era 

ampla. Os meus filhos apanhavam muita corrente de ar ali. Aquilo era muito frio de 

noite. " (Homem, 2o ciclo, cobrador de bilhetes) 

Dois destes 3 casos revelam que o acesso à habitação social foi a primeira experiência de habitação 
independente. 

Três destes 5 casos revelam que o acesso à habitação social foi a segunda experiência de habitação 
independente. 
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A peculiaridade da promoção habitacional através de estratégias comunitárias desenvolvidas 

com suporte da família (Serra, 2002: 136) é visível no percurso de dois entrevistados que 

recorreram à auto-construção de um alojamento não clássico {móveis improvisados)61', 

bastante próximo da casa dos seus pais. 

"Eu morava com o meu pai, depois é que eu me casei com a minha mulher já fiz um 

barraquito [construção de madeira] à parte... e fiquei a morar lá com a minha 

mulher... " (...) Então, quem é casado... quer uma vida à parte! O meu pai e o meu 

irmão ajudaram-me e eu fiz aquilo (...) Ficava a metros desviados. " (Homem, Io ciclo, 

desempregado) 

As causas apontadas pelos jovens para a coabitação prolongada junto dos pais ou estadia 

muito próxima a eles, resumem-se a duas ordens de factores: por um lado, pela manifesta 

necessidade de habitação e às dificuldades em encontrar uma casa com uma renda a preços 

acessíveis no mercado; por outro lado, por se tratar de uma preferência pessoal, dado as boas 

condições habitacionais proporcionadas. 

"Porque não tinha outra habitação e... como já disse é um meio muito pequeno e há 

poucas habitações de renda e são muito caras. Aquilo que há, é caro. (Homem, 2o 

ciclo, pedreiro) 

"(...) porque até tinha condições: tinha uma casa de banho completa, como tenho 

agora, tinha o meu quarto, tinha a sala, tinha a cozinha... era um anexo bom." 

(Mulher, 2o ciclo, desempregada) 

Através da existência de redes sociais de entreajuda - que se revelam de vital importância na 

sociedade portuguesa, evitando que as situações de pobreza se intensifiquem e se generalizem 

(Almeida et ai, 1992: 9) - principalmente ao nível dos parentes próximos, os jovens 

entrevistados vão encontrando, nas várias encruzilhadas do seu percurso habitacional, 

soluções provisórias, no entanto as únicas viáveis no momento de necessidade. À semelhança 

de outros estudos, também nos casos analisados constatamos as limitações da Sociedade-

Providência que se manifestam na fragilidade e precariedade da entreajuda (Matos, 2000: 

162). 

67 Designação do INE - Instituo Nacional de Estatística, Portugal. 
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Os restantes jovens que abandonaram efectivamente a casa da família de origem recorrem às 

mais variadas estratégias habitacionais. A falta de oportunidades para consolidar um projecto 

de vida fundamentado numa habitação condigna leva estes jovens a sujeitarem-se a soluções 

de recurso - a "(•••) estratégias de pura busca de sobrevivência (...)" tal como Lopes (1997: 

39) descreve a propósito da labilidade dos percursos juvenis ao nível do sistema de ensino e 

do mercado de trabalho - que aparecem por acaso ou por destino, ao longo do seu percurso de 

vida. Essas "soluções" podem ser encontradas junto da rede de amigos (1 caso). 

"Fomos viver para casa de um casal amigo até a gente ter possibilidades de alugar 

um cantinho para nós. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas) 

Quando nem os amigos, nem a família parecem estar presentes, é no local de trabalho que 

encontram um espaço para habitar (2 casos) e até a rua serve de dormitório (1 caso). Não é 

por acaso que dois, destes 3, casos correspondem a situações em que o abandono da casa de 

família de origem foi provocado pelo mau relacionamento entre pais e filhos. 

"Dormia em cima da motorizada, quando estava a chover era mais debaixo das 

varandas. " (Homem, 1 ° ciclo incompleto, desempregado) 

"Os meus pais desligaram-se de mim na altura. Não me davam apoio nenhum. Foi 

como que me deserdassem; não me falavam; viravam-me a cara. (...) Então, fugimos 

para o Porto e... os dois lá trabalhávamos e tudo numa residencial, que também nos 

dava dormida. " (Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 

O arrendamento foi a estratégia habitacional recorrida por 4 agregados familiares jovens logo 

após a saída de casa da família de origem. Em 3 casos esta opção pelo alojamento foi a única 

experiência habitacional antes do acesso à habitação social. Apenas, um destes casos revela 

ter recorrido ao apoio indirecto do Estado, através do incentivo ao arrendamento, medida 

Incentivo ao Arrendamento Jovem (IAJ). 

"E nós fomos p'ra um ... alugamos uma casa, só que a renda da casa era de 300 €. 

O Estado estava-nos a dar aquele... apoio que dão aos jovens de arrendamento ou 

não sei quê... (...) Davam-me 75% do valor da renda, durante um ano. " (Mulher, 3o 

ciclo incompleto, beneficiária do subsídio de desemprego). 
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Os testemunhos dos entrevistados permitem apurar que, em todos os casos, as precárias 

condições habitacionais caracterizavam as habitações arrendadas, inclusivamente o 

alojamento que necessitou de licença de habitabilidade para garantir o apoio do Estado na 

comparticipação do valor da renda. 

"A casa tinha muita humidade porque ficava perto das salinas, lá em baixo. (...) E as 

casas têm muitas salitre nas paredes. Já era uma casa antiga... " (Mulher, 3o ciclo 

incompleto, beneficiária do subsídio de desemprego) 

Até agora nos centramos nas estratégias habitacionais ou, em alguns casos, meras soluções de 

recurso adoptadas pelos jovens inquiridos no momento seguinte à constituição de um novo 

núcleo familiar e/ou logo após o processo de saída da casa da família de origem. Isto significa 

que analisamos a primeira experiência de alojamento dos jovens entrevistados, quer 

dependente, quer independente à família de origem. Importa notar, curiosamente, que metade 

dos jovens entrevistados revelou que o acesso à habitação social foi a primeira (em 2 casos) 

ou a segunda (em 6 casos) experiência habitacional independente. 

Passamos agora a acompanhar a trajectória habitacional dos restantes jovens entrevistados (8 

casos) que correspondem à outra metade da amostra. Através dos seus relatos, pretendemos 

dar conta das várias experiências de alojamento vividas até à obtenção de uma habitação 

social. Os percursos e trajectórias juvenis em direcção à vida adulta são comparados por 

Machado Pais (2001), de forma metafórica aos movimentos de um yô-yô, tal como já tivemos 

ocasião de referir no segundo capítulo teórico. As entrevistas analisadas permitiram constatar 

que as trajectórias que se desenvolvem no domínio habitacional também expressam essa 

instabilidade. 

Tal como sustenta o mesmo autor não devemos conferir aos relatos de vida um sentido de 

linearidade, mas "(...) apreciar a pluralidade de que a vida é feita (...)" (ibidem: 104); dar 

conta das turbulências que agitam a vida de muitos jovens, os designados «turning points» 

(Hareven e Masaoka, 1988, cit. in Pais, 2001: 103) que quebram, por exemplo, as trajectórias 

familiares (por consequência dos divórcios) e profissionais (episódios de desemprego, 

emprego precário, etc.) e interrompem e orientam a vida para novos rumos. É neste contexto 

que as trajectórias habitacionais dos jovens entrevistados devem ser compreendidas: "(...) em 
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interconectividade com experiências passadas e expectativas futuras, com acontecimentos de 

um aqui e de um ali" (Pais, 2001: 93). 

A análise das entrevistas permitiu constatar que as circunstâncias de vida e os percursos 

habitacionais estão intimamente relacionados entre si. E como estes jovens enfrentam um 

caminho com encruzilhadas e sentidos vários - como se de um labirinto se tratasse, como Pais 

descreve na sua obra (2001) - constituído por adversidades e turbulências, não é de estranhar 

que elas interfiram no plano habitacional e se concretizem em mudanças frequentes de tipos 

de alojamento e de formas de coabitação. 

A instabilidade ao nível das relações conjugais leva uma jovem entrevistada a sair da 

habitação social onde já tinha sido realojada e a enfrentar novamente o problema de carência 

habitacional. 

"Depois, entretanto, eu vivi lá na Quinta do Griné, era um T2. Entretanto fui vítima 

de maus tratos e fui obrigada a separar-me, pronto. Eu tinha muito medo porque o 

meu ex marido era de etnia cigana, mas tive ajuda da Segurança Social novamente. 

Eles deram-me todo o apoio necessário para eu me separar e sair daquela casa. " 

(Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 

Os baixos recursos económicos dos inquiridos sujeitam-os a viver em precárias condições 

habitacionais. Salienta-se que um caso chegou, por duas vezes, ao longo da sua trajectória 

habitacional, a ocupar clandestinamente uma habitação vaga, sem as mínimas condições de 

habitabilidade. Quando a precariedade habitacional é levada ao extremo, o estado de saúde 

dos entrevistados e dos seus filhos chega a ser colocado em risco68. Os relatos de vida que nos 

foram dados através de uma entrevista permitiram apurar que os profissionais da área da 

saúde (nomeadamente médicos e assistentes sociais) tiveram que intervir em 3 casos para 

acelerar o processo de atribuição de habitação. Não é de estranhar que estes realojamentos 

tenham correspondido a situações de emergência. 

"E a casa onde eu habitava era na Rua da Pega [situa-se mesmo em frente à Ria de 

Aveiro, perto das Salinas] tinha muita humidade e muita salitre e o meu filho estava 

Cinco jovens entrevistados relatam que passaram por esta situação. Convém salientar que neste grupo de 
jovens também se incluem aqueles (2 casos) que tiveram apenas uma experiência habitacional independente 
antes da obtenção de habitação social 
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constantemente com uma pneumonia no hospital porque ele fazia alergia à salitre. " 
(Mulher, 3a ciclo incompleto, beneficiária subsídio de desemprego) 

"Os meus filhos estavam a ser acompanhados em Coimbra e o cirurgião mandou um 

fax para a Câmara. " (Mulher, 3" ciclo incompleto, ocupada ao abrigo do Rendimento Social de 

Inserção) 

Como consequência dos limites económicos os entrevistados enfrentam problemas com os 

proprietários das habitações arrendadas, os senhorios, e passam por acções de despejo, 

ficando, por certos momentos, sem casa para morar. Por esta situação passaram 3 jovens 

entrevistados, que encontraram solução provisória ao seu problema habitacional num anexo 

(1 caso) ou numa pensão (2 casos) através da colaboração da segurança social. 

"Depois tivemos problemas com o senhorio, ele colocou-nos uma acção de despejo, e 

viemos embora. Como não tínhamos onde ficar, a Segurança Social meteu-nos numa 

pensão. A Segurança Social pagava 100 Euros e nós, outros 100. " (Mulher, 2o ciclo, 

ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

Confirmando, mais uma vez, a importância dos mecanismos informais na resolução dos 

problemas habitacionais (Hespanha e Alves, 1995; Serra, 2002), este estudo de caso permitiu 

apurar a persistência do quadro dos sistemas de entreajuda que emergem das relações de 

parentesco ao longo da trajectória habitacional de 5 agregados familiares jovens. Nestes 

casos, deparamo-nos com 3 trajectórias habitacionais caracterizadas pela alternância entre 

estratégias informais e formais e 2 caracterizadas apenas pelo recurso a estratégias informais 

de provisão do alojamento. 

"Portanto, eu casei e continuei a viver em casa dos meus pais. Nisto, o meu sogro 

precisou que eu fosse morar numa casa, devido à casa não estar fechada. Saí de casa 

dos meus pais e fui para a casa dos meus sogros. Entretanto depois veio o divórcio e 

voltei à casa dos meus pais. " (Homem, 2 o ciclo, cobrador de bilhetes) 

Uma outra particularidade das trajectórias juvenis que este estudo de caso permitiu revelar é a 

retomada de caminhos já abandonados, de que nos fala Pais (2001) na sua obra. O regresso à 

casa dos pais ou aos anexos ou à casa dos sogros ou à situação de arrendamento confirma o 
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«vaivém constante»; as «crescentes inconstâncias», as «voltas e mais voltas» em que se 

enrolam os seus percursos (Pais, 2001: 69-70; Lopes, 1997: 39). 

Pais (2001: 10) chama a atenção que a retomada de caminhos já tomados caracteriza as 

estruturas labirínticas próprias dos tempos modernos e traduz a falta de capacidade de decisão 

quanto ao sentido a tomar - o «dilema do labirinto», a que já fizemos referência na reflexão 

teórica. Este estudo de caso vem demonstrar que as trajectórias habitacionais dos jovens em 

situação de insolvência não espelham muitos dilemas. As várias estratégias habitacionais 

tomadas, que mais se traduzem em "(...) formas múltiplas de desenrascanço (...)" - utilizando 

as expressões de Pais (2001: 7) - poderão é reflectir apenas um dilema: o da crescente 

necessidade de uma habitação num contexto em que a escassez de oferta pública e os entraves 

em aceder à oferta privada são uma amarga realidade. 

"Nós tínhamos que ter um tecto e... às vezes eu ficava [em casas degradadas] porque 

tinha que ficar mesmo, porque não tinha outra escolha. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada 

nas limpezas) 

3. ESTRATÉGIA: HABITAÇÃO SOCIAL 

A S QUESTÕES INERENTES À SUA ATRIBUIÇÃO 

A persistência da precariedade e instabilidade nos percursos habitacionais obrigam os jovens 

entrevistados, em determinado momento, a tomar alguma decisão para solucionar os 

problemas sentidos, uma vez que as estratégias habitacionais recorridas por se terem revelado 

soluções precárias não satisfizeram a carência habitacional, apenas atenuaram-na. Foi o que 

fizeram quando se dirigiram à autarquia local e expressaram o pedido de uma habitação 

social. 

Procuramos identificar, em primeiro lugar, através de que fontes os entrevistados obtiveram 

informação sobre esta medida de promoção de habitação e, em segundo lugar, as 

particularidades do processo de atribuição do alojamento, desde o momento do pedido até à 

sua efectivação, fazendo realçar as representações sociais dos jovens inquiridos sobre esse 

período de espera. Este estudo de caso confirma a fragilidade e especificidade que ocupa o 

domínio habitacional no sistema das demais políticas de bem-estar (Serra, 2002: 88). Através 
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dos testemunhos de alguns entrevistados constatamos algumas contradições ao nível da 

promoção pública de habitação. 

Da análise das entrevistas sobressai que é através da rede informal, nomeadamente o 

parentesco e a vizinhança, que a maioria dos agregados familiares jovens (11 casos) 

obtiveram informação acerca desta estratégia habitacional. 

A via institucional também foi a responsável pela divulgação da existência deste tipo de 

resposta habitacional aos jovens entrevistados. Neste caso, os presidentes de Junta de 

Freguesia (2 casos); o patrão (1 caso); o médico de família (1 caso) e a assistente social do 

hospital (1 caso) desempenharam um papel importante na informação dos recursos 

disponíveis em matéria de provisão do alojamento. Dado a situação de precariedade 

habitacional em que se encontravam os entrevistados, a par da sua incapacidade de resolução 

do problema no âmbito do mercado habitacional, não será de estranhar que informadores 

locais privilegiados tenham desempenhado um papel importante no encaminhamento destas 

situações para a instituição promotora de habitação social. Aliás, quase sempre as famílias 

com baixos recursos são «multiassistidas» pois desenvolvem muitas relações com diversos 

técnicos e serviços (Cerqueira et ah, 2004: 9). Por outro lado, convém não esquecer, como 

lembra Marta Mucha (2002: 52) que este tipo de habitação, de carácter social, "(...) parte do 

pressuposto de que todo o cidadão tem direito a uma habitação condigna, com condições 

mínimas de higiene, segurança e conforto, sendo esta uma condição prévia para satisfação de 

outras necessidades primárias". 

Resta salientar ainda que a informação produzida pela autarquia local, através dos editais, 

anúncios e gabinete municipal não atingiu directamente os interessados. Apenas um caso 

refere que através da imprensa regional obteve informação sobre o concurso para atribuição 

de habitação. Contudo, convém referir que este caso corresponde ao grupo minoritário da 

amostra, o que foi realojado por concurso público. 

Naturalmente que entre o recurso a esta estratégia e a satisfação concreta do pedido há um 

longo caminho de expectativas. Quando confrontados com o tempo de espera, em igual 

número de entrevistados (4) esperaram até um ano; de um a três anos e de três a cinco anos 

para solucionar o seu problema. Contudo, houve jovens que esperam muito mais tempo para a 

aceder a uma habitação com melhores condições: dois casos esperaram de 6 a 10 anos, 
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enquanto outros dois casos mais de 10 anos para ver o seu pedido satisfeito. Note-se ainda 

que a atribuição de habitação a estes últimos quatro casos foi realizada por ocorrer situação de 

emergência. Paradoxalmente, os serviços municipais de habitação justificam a falta de oferta 

habitacional entre 2000 e 2002, por concurso público, devido ao elevado número de situações 

de emergência por resolver e à escassez de habitação disponível. Estas contradições ao nível 

da oferta pública no que concerne concretamente à distribuição do alojamento parecem 

reflectir os sinais da complexidade e da posição frágil que ocupa este domínio, no sistema das 

políticas de bem-estar de que falava Nuno Serra (2002: 88). 

"(...) eu estou à espera de um T3, está um T3 vago há meio ano e eles nem atam, nem 

desatam. Se eles estão à espera de T2 's para realojar pessoas, qual é a diferença de 

me mudarem para um T3, quando ficam com este T2 vago para realojar quem 

necessite?! É isso que eu não entendo! A casa está ali parada sem ninguém! Se havia 

tanta necessidade de realojamento antes de mim, eu não sei porque é que as pessoas 

ainda lá não estão. É isso que me faz confusão, que não consigo entender!" (Mulher, 

3ociclo incompleto, beneficiária subsidio de desemprego) 

4. E PORQUE NÃO... OUTRA ESTRATÉGIA HABITACIONAL? 

O CONFRONTO COM AS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO INDIRECTA69 

A análise realizada aos percursos habitacionais dos jovens entrevistados leva-nos a verificar 

que o recurso à política pública de habitação social, através da autarquia local foi a única 

estratégia accionada com o apoio do Estado. Como revelamos, apenas um caso, recorre a um 

organismo semi-público, o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 

Estado (IGAPHE), e beneficia de apoio ao arrendamento. 

Como já analisamos no terceiro capítulo teórico o Estado também actua de forma indirecta 

fomentando políticas habitacionais com o objectivo de conceder maior capacidade de 

solvência aos agregados familiares e a intervir de forma mais ampla no sector, mediante a 

concessão de subsídios quer ao nível da produção, quer ao nível do consumo de habitação 

(Serra, 2002: 134-150). 

Vd. Nuno Serra, op. cit., pp. 91-97. 
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Atendendo à existência de diversas formas de acesso à habitação e de ocupação do 

alojamento consideramos importante para esta investigação analisar as razões que levaram os 

entrevistados a não recorrer a outras estratégias habitacionais e apurar se em algum momento 

do seu percurso habitacional colocaram essa hipótese em causa. Entendemos que só podemos 

interpretar o sentido da decisão habitacional tomada pelos agregados familiares entrevistados, 

se analisarmos que tipo de conhecimento manifestam e que percepção apresentam sobre 

outras formas de resolução do problema habitacional. 

Neste sentido, o guião da entrevista (vd. Anexo 3) contemplou uma questão que pretendeu 

confrontar o entrevistado com determinadas estratégias habitacionais inscritas nas políticas de 

promoção indirecta do Estado que foram privilegiadas neste trabalho de investigação, 

reveja-se: no domínio da produção habitacional, o apoio concedido à construção de habitação 

pelos agentes privados, através da celebração de contratos de desenvolvimento para habitação 

a custos controlados, com empresas privadas de construção civil e com as cooperativas de 

habitação; no domínio do consumo habitacional o incentivo ao arrendamento por jovens (IAJ) 

atribuído através do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 

(IGAPHE) e, por outro lado, à aquisição de habitação com recurso ao crédito junto de 

instituições bancárias privadas através do crédito bonificado e dos incentivos fiscais. 

Centrando-nos na opção habitacional tomada, começámos por perguntar ao entrevistado se 

conhecia, no momento em que procurava uma habitação, as estratégias em causa. Nesta 

questão, procedíamos a uma breve explicação sobre as principais linhas orientadoras de cada 

estratégia, realçando que se tratavam de políticas habitacionais com o apoio indirecto do 

Estado . Caso afirmassem que já conheciam a estratégia, solicitávamos-lhe que nos 

identificasse as razões que estiveram na origem da sua não adesão. 

Ao confrontar o entrevistado com cada uma das políticas de promoção indirecta, também fizemos referência 
sócio-espacial ao órgão administrativo com capacidade circunscrita ao nível do concelho de Aveiro, ou seja, 
quando falávamos do sector cooperativo, referíamo-nos à "Cooperativa de Habitação Chave"; em relação ao 
crédito bancário para aquisição de habitação, referíamo-nos à Caixa Geral de Depósitos (privilegiamos esta 
instituição bancária, na medida em que a sua natureza jurídica é sociedade anónima de capitais exclusivamente 
públicos); quando nos referíamos ao sector privado falávamos na empresa de construção civil "CAMAPE -
Construções, Lda." (única que tinha desenvolvido, em 2001, contratos para o desenvolvimento de habitação a 
custos controlados). 
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4 . 1 . A AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS POR INTERMÉDIO DO SECTOR 

PRIVADO E DO SECTOR COOPERATIVO 

Relativamente ao apoio indirecto que o Estado concede ao sector privado para a construção 

de habitação a custos controlados foi possível constatar que nenhum entrevistado manifesta 

conhecimento sobre esta estratégia de acesso à habitação. Inclusivamente, nenhum caso 

demonstrou sequer estar familiarizado com esta lógica de provisão do alojamento. 

Quanto ao sector cooperativo, apenas dois entrevistados afirmam saber em que consiste 

(apesar de um revelar um conhecimento superficial) esta forma de promoção habitacional. A 

necessidade urgente de uma resposta ao problema habitacional e a incapacidade financeira -

como veremos esta é a principal causa apontada pela generalidade dos entrevistados (11 

casos) para a não adesão às demais políticas habitacionais - são as razões referidas, por quem 

está informado, para não ter adquirido uma habitação através de uma cooperativa. 

"Ah, Cooperativa Chave, isso sim! (...) Ah, mas pode ser daqui a dois, três, quatro, 

cinco anos! E eu não podia estar tanto tempo à espera. Porque na altura era a saúde 

do meu filho que estava em jogo, não é? Além de ser o dinheiro, a saúde do meu filho 

estava em primeiro lugar. " (Mulher, 3 ° ciclo incompleto, beneficiária do subsídio de 

desemprego) 

Tendo em conta, que a opção por uma destas duas estratégias pressupõe a aquisição, como 

modelo de ocupação do alojamento, é natural verificar-se uma ausência de conhecimentos ao 

nível da generalidade dos jovens entrevistados, uma vez que não apresentam capacidade de 

solvência para recorrer a elas, nem são formas de aquisição tão difundidas, como por 

exemplo, o recurso ao crédito. Contrariamente, esta estratégia é conhecida (e em muitos casos 

já recorrida embora, sem sucesso) por todos os entrevistados, como veremos depois de 

analisar as razões que levaram os jovens entrevistados a não recorrer ao IAJ. 

4.2. O APOIO AO ARRENDAMENTO 

Quando os entrevistados foram confrontados com a existência de um apoio financeiro ao 

arrendamento destinado aos jovens dos 18 aos 30 anos de idade, concedido pelo Estado, foi 
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possível verificar que a maioria (11 casos) revelou ter conhecimento sobre esta estratégia , 

apesar de três jovens reconhecerem que no momento em que estavam à procura de habitação 

nunca terem ouvido falar dela. 

A ausência dos requisitos necessários exigidos para requerer a atribuição deste subsídio foi a 

razão mais invocada pelos entrevistados para não terem recorrido a esta estratégia de acesso à 

habitação. Neste sentido, a insuficiência de rendimentos compatíveis com os valores da renda 

praticados ao nível do mercado habitacional (4 casos) e a ausência de documentos 

comprovativos da sua existência (2 casos) foram as situações apresentadas entre os 

entrevistados. Fixando-nos na segunda situação, salienta-se a importância que assume a 

economia informal em Portugal através de formas subterrâneas de assalariamento não 

declaradas perante as finanças e segurança social72. Tradicionalmente, essas actividades 

aparecem associadas a segmentos pobres da população e "(...) prolongam práticas de 

sobrevivência precária (...)" (Almeida et ai, 1994: 8) 

"Porque apesar do Estado ajudar havia... aqui há rendas um bocado puxadas. E era 

o meu medo, era o não conseguir pagar e então... " (Mulher, 2o ciclo, desempregada) 

A par destes aspectos de natureza financeira, a dificuldade em encontrar uma habitação com 

licença de habitabilidade e uma situação de arrendamento regular com um contrato (2 casos) 

- situações também exigidas no processo de candidatura ao IAJ - corresponde a outro tipo de 

razões invocadas pelos entrevistados por não terem privilegiado esta estratégia. 

"E difícil arranjar uma casa com licença de habitabilidade e depois é preciso sermos 

nós a pagar os meses, temos que dar dois meses de entrada, no primeiro mês... 

durante três meses temos que ser nós a pagar. Depois é que o Estado ajuda e 

entretanto como é que eu ia fazer, não dá!" (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas 

ao abrigo do Rendimento Social de Inserção). 

Apesar de 6 agregados familiares jovens terem recorrido ao arrendamento e, em alguns casos 

(2) mais do que uma vez ao longo do percurso habitacional, constata-se que a falta de 

Como já referimos, um destes casos revela já ter beneficiado durante a sua trajectória habitacional deste 
incentivo ao arrendamento. 

A propósito da economia informal salienta-se que acordo com informação dos 4 entrevistados empregados, 3 
casos não fazem descontos para a segurança social; 2 casos não apresentam contrato de trabalho e 2 jovens 
trabalham com contrato de trabalho a prazo. 
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informação (1 caso) e a dificuldade em articular carência habitacional com processos 

burocráticos em que repousam as estratégias, leva os jovens entrevistados a descurar este 

recurso. 

"Sim, e era a primeira coisa que nós perguntávamos mas como estávamos a precisar 

de um sítio para ficar, se por acaso a casa não tinha licença de habitabilidade, nós 

acabávamos por ficar na mesma porque... " (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas 

ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

4.3. O APOIO À AQUISIÇÃO 

O acesso à casa própria transforma-se no final do século XX "(...) na aspiração e estratégia 

dominante dos agregados familiares portugueses" (Serra, 2002: 240). Contudo, esta 

constatação exclui os agregados familiares entrevistados e todos aqueles que como eles não 

apresentam disponibilidade financeira para optar por este modelo de ocupação do alojamento. 

O recurso ao crédito bancário, através da bonificação estatal, tem estimulado e impulsionado 

os jovens a optar por esta estratégia habitacional, de tal modo que no início da década de 90 

verificou-se uma adesão massiva à opção pela aquisição de habitação própria (Serra, 2002: 

242). 

Esta tendência parece ter também influenciado os jovens entrevistados: da análise das 

entrevistas decorre a confirmação de que 3 jovens recorreram ao crédito bancário para 

adquirir uma habitação, no entanto afirmam que o seu pedido não foi deferido por revelarem 

insuficiências de rendimentos. É interessante constatar que um destes casos recorreu a esta 

estratégia para aceder à oferta pública de habitação. 

"Eu tentei comprar, mesmo as casas da Câmara, aquelas que são de compra, mas 

não tinha rendimentos. " (Mulher, 3o ciclo incompleto, beneficiária do subsídio de 

desemprego) 

É comum à generalidade dos entrevistados a constatação de que o banco empresta dinheiro, 

para comprar ou construir uma casa. No entanto, constata-se que 6 casos desconheciam a 

existência de um incentivo a essa opção através da existência de um sistema de bonificação 

nos juros, suportada em parte pelo Estado. Ou seja, estes jovens revelaram não estar 
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informados nem sobre o regime de crédito bonificado, nem sobre o regime de crédito jovem 

bonificado. 

"Eu sabia que podia pedir dinheiro ao banco, não sabia era que o Estado ajudava. 

(...) Ouvi falar, mas não.... nunca dei atenção a isso. Sabia que existia, mas não sabia 

o fundamento ao certo desse crédito. " (Homem, 2o ciclo, pedreiro) 

A ausência de condições financeiras (9 casos) - agravada pela realidade do desemprego e 

pela insegurança e instabilidade do mercado de trabalho actual (invocado por 2 casos) - que 

impede o pagamento de prestações ao banco; a simples falta de interesse em requerer 

informações sobre esta estratégia habitacional pela consciência da sua inacessibilidade (2 

casos); o passado de precariedade habitacional extrema que exigiram a intervenção dos 

serviços competentes e afastaram a hipótese de optar por este modelo de ocupação do 

alojamento foram as razões, elencadas pela análise, para a não adesão dos jovens ao crédito 

bancário. 

"Eu acho que o banco só dá dinheiro a quem tem dinheiro e eu não tenho dinheiro 

nenhum mesmo. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento 

Social de Inserção) 

"(...) por medo de ficarmos os dois desempregados e não conseguir pagar as 

prestações. " (Mulher, 2ociclo, desempregada) 

Umas das constatações que este estudo conseguiu apurar foi de que apesar dos entrevistados 

estarem conscientes da sua falta de oportunidades para recorrer a determinadas estratégias na 

satisfação das necessidades habitacionais, eles não deixam de ser críticos quanto à actuação 

do Estado neste domínio, reconhecendo que de facto ele actua para capacitar os indivíduos 

que já apresentam algumas capacidades ou seja, aqueles que se encontram em situação de 

solvência. 

"Mas isso não dá para quem não tem rendimentos. Ao fim ao cabo isso é só para 

quem tem capacidades. " (Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 
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5. EXPECTATIVAS NO DOMÍNIO HABITACIONAL 

Esta última parte, que constitui a análise deste estudo de caso, pretende abordar as percepções 

dos entrevistados sobre a satisfação com a habitação actual e com a estratégia habitacional 

acedida, atendendo que a solicitação efectuada pelo jovem junto da autarquia local ultrapassa 

"(...) a simples reclamação do direito constitucional a um alojamento, nas suas necessidades, 

aspirações e expectativas" (Freitas, 1994: 31). 

No âmbito das aspirações e expectativas, pretendemos rematar a análise confrontando o 

entrevistado com as opção habitacional tomada, de forma a compreender se a preferência pela 

estratégia habitacional actual correspondeu apenas a uma possibilidade ou a uma verdadeira 

opção pessoal. Pretendemos, acima de tudo, analisar as representações sociais da camada 

jovem da população com menor estatuto socio-económico, sobre o acesso ao bem em 

questão. 

5.1 . AS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À HABITAÇÃO ACTUAL 

De forma a compreender como se revelam as expectativas dos entrevistados no domínio do 

alojamento, procuramos analisar, em primeiro lugar, a que níveis se manifesta a sua satisfação 

e insatisfação em relação à habitação acedida. 

Os resultados obtidos com a análise das entrevistas revelaram que todos entrevistados (à 

excepção de um caso) demonstram satisfação com a atribuição da habitação. As expectativas 

que tinham em relação ao acesso a uma nova habitação foram satisfeitas, na medida em que a 

mudança traduziu-se na melhoria ao nível das condições de vida, em geral, e das condições 

habitacionais, em particular - questão abordada por 12 entrevistados. Esta constatação vai ao 

encontro dos resultados de outros estudos já realizados sobre este assunto (Sousa et ai., 2000: 

52). 

"Tenho condições para os meus filhos: podem brincar, podem viver numa casa onde 

não apanham doenças. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas ao abrigo do 

Rendimento Social de Inserção) 

Contudo, este estudo de caso revela que a satisfação com a atribuição da habitação está muito 

relacionada com a questão da natureza em que se fundamenta o recurso a esta estratégia 
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habitacional e com as experiências vividas ao longo da trajectória habitacional. Nem todos os 

jovens, principalmente os que não foram realojados por situação de emergência, demonstram 

a sua satisfação habitacional com a mesma efusão. 

"Que remédio tenho eu se não estou satisfeito! Para onde é que eu ia viver? Ia viver 

para a rua? Não. Então estou satisfeito com aquilo que tenho não é?" (Homem, 2o 

ciclo, cobrador de bilhetes) 

Para os jovens que apenas recorreram, ao longo da sua trajectória habitacional, a estratégias 

informais de provisão do alojamento através da ajuda dos familiares, o acesso à habitação 

social representou também a solução para os problemas relacionados com a dependência 

familiar (2 casos). 

"Quando me saiu a casa o meu falecido homem foi comprar meia dúzia de foguetes e 

atirou-os ao ar. Ele dizia-me: estava na tua mãe chateava-me, ia para a tua tia 

chateava-me, ao menos aqui estamos à vontade. " (Mulher, 1 ° ciclo incompleto, 

doméstica) 

Este estudo de caso, também vem mostrar, tal como em outros estudos (Sousa et ai., 2000: 

54), que o tipo de habitação atribuído influencia tanto os níveis de satisfação como de 

insatisfação com o alojamento . Neste sentido, verifica-se que um caso, o único, entre os 

entrevistados não está satisfeito com o acesso à habitação social porque reconhece que a 

precariedade habitacional em que vivia antes ainda persiste, na medida em que foi realojado 

num monobloco pré-fabricado. Este tipo de construção é vulgarmente referido pelos 

habitantes como "contentor". 

"E aquilo [monobloco pré-fabricado] além de não ser fixo no chão, é quente demais 

no Verão efrio demais no Inverno. Eu se não tivesse filhos, eu ficava contente, mas os 

meus filhos são doentes e por isso eu luto por melhores condições. (...) Estando 

satisfeita nunca mais volto a chatear, porque isto foi provisório. " (Mulher, 1 ° ciclo, 

ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

Nem todas as atribuições de habitação obedeceram à mesma tipologia habitacional: 7 casos foram realojados 
em moradias unifamiliares; 7 casos em habitações em bloco (apartamentos) e 2 casos em monoblocos pre
fabricados. 
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O facto da tipologia habitacional corresponder a uma moradia unifamiliar também é motivo 

de satisfação - e inclusivamente de superação positiva das expectativas inicialmente sentidas 

- para dois jovens entrevistados, principalmente porque é propícia à prática da pequena 

agricultura de subsistência como forma de compensar os escassos rendimentos mensais 

(apesar dos entrevistados não mencionarem a natureza económica desta prática), uma das 

particularidades, já referidas, da condição semiperiférica de Portugal. Este resultado também 

se coaduna com o estudo que temos vindo a citar e que foi desenvolvido num dos complexos 

habitacionais que 7 dos jovens entrevistados acederam à habitação - o Bairro de Santiago 

(Ibidem). Um outro motivo de satisfação explanado por um entrevistado relaciona-se com a 

qualidade urbana da área em que está situada a habitação: a acessibilidade ao centro da cidade 

é a razão referida. Por outro lado, e na linha inversa deste motivo de satisfação, a mudança 

para a nova estrutura residencial é encarada, por um caso, com insatisfação, não devido à sua 

configuração sócio-espacial, mas por se tratar de um complexo habitacional de grande 

dimensão e mais propenso à ocorrência de problemas sociais. De facto, esse bairro social, já 

referido anteriormente, é o maior do concelho de Aveiro. 

"Digo sinceramente, não gosto de Santiago, não gosto. (...) Há muito problema, 

muito... mas também é assim eu fico dentro de casa, não saio, saio para ir trabalhar e 

venho, vou levar a minha filha à escola... não tenho confiança com ninguém, nem 

quero. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de 

Inserção) 

Mais uma vez, os jovens entrevistados reproduziram o mesmo tipo de situação constatada em 

outros estudos sobre bairros sociais. O estudo que temos vindo a referir, realizado em Aveiro 

(Sousa et ai., 2000: 54) e um outro que foi realizado em Lisboa e coordenado por Teresa 

Costa Pinto (1994: 37) são exemplos disso. 

Os motivos de insatisfação mais referidos pelos entrevistados (12 casos), relacionam-se com o 

estado de construção (os problemas relacionados com o isolamento das casas que provocam 

mal estar com os vizinhos também são referidos) e de manutenção das habitações acedidas. 

No entanto, é curioso verificar que relativamente a estes aspectos os entrevistados já não 

apresentavam expectativas muito elevadas. 

A impossibilidade de aceder a esta tipologia habitacional é motivo de insatisfação para um jovem entrevistado, 
pela mesma razão que justifica a satisfação. 
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"Porque estas casas são assim: têm que ser bem tratadas, porque se não, não têm 

condições de vida. (...) Pronto, porque a gente sabe que estas casas são feitas à 

rápida. " (Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 

Foi possível verificar também que um caso invoca motivos de insatisfação relativamente ao 

período de espera para atribuição da habitação. Nesse sentido, este entrevistado que foi 

realojado por concurso público afirma que as suas expectativas foram frustradas durante esse 

período devido às irregularidades sentidas em relação a este regime de atribuição de 

habitação. 

5.2. AS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À ESTRATÉGIA HABITACIONAL ACCIONADA 

Confrontamos o entrevistado com a opção que tomou em aceder a uma oferta pública de 

habitação promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, com o objectivo de apurar se a 

estratégia habitacional accionada correspondeu, de facto, às suas expectativas ou se alguma 

vez colocou-a em causa, a ponto de revê-la. Ou seja, pretendemos conhecer se no momento 

actual da entrevista, o entrevistado tivesse necessidade de procurar uma habitação acederia 

igualmente à estratégia habitacional recorrida. 

Quando confrontados com a questão: "... está, de alguma forma, arrependido(a) em ter 

recorrido a esta estratégia habitacional?", constatamos que a maioria dos entrevistados afirma 

que "não". Os jovens fundamentam a sua opinião afirmando que a estratégia accionada 

revelou-se como a única solução capaz de resolver as carências de habitação (8 casos); que 

uma habitação social possibilita um valor de renda mais acessível (5 casos) e que através de 

outros apoios não conseguiam resolver o problema devido às suas dificuldades financeiras (3 

casos). 

"Acho que foi a melhor coisa que me aconteceu mesmo. " (Mulher, 2o ciclo, ocupada 

nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

"Se fosse agora vinha na mesma. Então para onde é que eu ia?" (Homem, 2o ciclo, 

cobrador de bilhetes) 

Independentemente da estratégia habitacional ter correspondido às expectativas dos 

entrevistados em critérios muito concretos, constata-se que ela é actualmente colocada em 
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causa, por uma entrevistada, devido às implicações que a localização da habitação está a ter 

sobre as questões relacionadas com a obtenção de um emprego. Assim, pelo facto da sua 

moradia unifamiliar se localizar na freguesia mais periférica ao núcleo urbano da cidade sede 

do concelho (é distanciada pela Ria de Aveiro) a dificuldade de inserção no mercado está a 

ser actualmente sentida. 

"Como é que eu lhe hei-de dizer... porque aquilo lá é uma "ilhazinha", só temos uma 

saída por terra, a não ser o barco. Como é que eu lhe hei-de explicar... também 

trabalho não há, não conseguimos arranjar trabalho ali. Por acaso temos transporte 

porque temos um carro nosso, porque senão... É mais por isso, por causa do trabalho, 

ali não há trabalhos. Eu nunca trabalhei ali. " (Mulher, 1 ° ciclo, empregada) 

Apesar deste caso não ser representativo, confirmamos através dele a importância que o 

enquadramento sócio-espacial da habitação revela na estruturação da vida quotidiana, como 

tivemos oportunidade de analisar na parte teórica. Verificamos através do testemunho desta 

entrevistada que a localização da residência delimita acessibilidades e efeitos de externalidade 

negativos (Serra, 2002: 77). Para além deste motivo, a entrevistada também coloca em causa 

o recurso a esta estratégia habitacional por verificar melhorias ao nível das suas condições 

económicas. Este facto, leva esta jovem entrevistada a afirmar que se fosse hoje não acedia a 

uma oferta pública de alojamento, antes optaria pela aquisição, modelo de ocupação que, 

aliás, está a ponderar recorrer, num futuro muito próximo. 

"Claro que não [recorrer a uma habitação social], porque agora estou melhor do que 

aquilo que estava. Na altura estava com ajuda da Segurança Social. Hoje não, hoje 

ganho muito mais. Hoje se for preciso já me punha num apartamento. Não sei é se 

teria empréstimo para isso, mas pronto! (Mulher, Io ciclo, vendedora) 

Salienta-se ainda que a entrevistada que foi realojada num monobloco pré-fabricado também 

revela que as suas expectativas foram defraudadas, na medida em que aceitou uma situação 

habitacional como sendo provisória, mas que parece estar a assumir um carácter definitivo. 

Esta jovem entrevistada não coloca em causa a estratégia habitacional acedida porque a sua 

situação suscita a intervenção do Estado. 
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6. E S T R A T É G I A : H A B I T A Ç Ã O S O C I A L 

OPÇÃO ESTRATÉGICA VERSUS OPÇÃO PESSOAL 

No final da entrevista levantamos a seguinte questão a(o) entrevistado(a): "o facto de ter 

acedido a uma habitação social correspondeu a uma opção estratégica ou opção pessoal?" De 

uma forma geral pretendíamos analisar se a opção pela estratégia habitacional resultou 

efectivamente das opções pessoais. Nesse sentido, procuramos identificar as razões que 

levaram os jovens a recorrer a uma oferta pública de alojamento. 

Não pretendemos dar por suposto que os jovens marcados por contextos de vida socialmente 

vulneráveis e por trajectórias habitacionais inconstantes, resignam-se a uma oferta pública de 

habitação porque são excluídos do mercado habitacional. Mesmo os jovens que forma 

realojados por situações de emergência tiveram que se dirigir à autarquia local para expressar 

a sua carência habitacional. Também nestes casos, por detrás da extrema necessidade de um 

alojamento encontram-se escondidas aspirações sociais. Foi o que por fim, pretendemos, 

ligeiramente, desvendar. 

Através do estudo de caso realizado, constatamos que dez jovens entrevistados reconhecem 

que a decisão de ter recorrido à autarquia correspondeu mais a uma necessidade do que um 

desejo. Para estes jovens, esta opção foi tomada porque não tinham outra forma de resolver o 

seu problema. 

"Estafai a única maneira que eu tive de ter uma casa onde eu pudesse estar à minha 

vontade, onde pudesse ter os meus filhos bem tratados... porque eu não tenho outra 

maneira. Eu com três crianças, sem trabalhar, só recebo do Rendimento Mínimo 

Garantido... Eu não tenho condições para ter outra casa." (Mulher, 2o ciclo, 

desempregada) 

Ainda inserido neste grupo de entrevistados, é interessante constatar que o recurso a esta 

estratégia habitacional pode ser encarado (1 caso) também como uma consequência de opções 

tomadas ao longo do trajecto de vida, direccionando o acesso à habitação para esta estratégia. 

"Se tivesse casado com alguém que os meus pais gostassem ou assim, talvez as coisas 

tivessem corrido de uma outra maneira. Nem precisava, se calhar, recorrer a uma 

casa camarária. " (Mulher, ensino secundário incompleto, desempregada) 
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Os restantes 6 jovens que constituem a amostra, afirmam que o recurso a esta estratégia 

habitacional foi, de facto, o resultado de uma opção pessoal. 

Para 3 destes entrevistados, que tiveram acesso ao alojamento por concurso público, o recurso 

a esta estratégia simbolizou "aliar o útil ao agradável", tendo em conta que outras tentativas 

de procura de habitação junto do mercado habitacional saíram frustradas devido à sua 

capacidade de insolvência. 

"Inscrevi-me sem... sem ter aquela coisa "vai-me sair", porque estava tudo bem... eu 

tinha uma casa em condições... E eu conhecia as casas, porque morava aqui perto, 

sempre conhecia a construção das casas e tudo e gostava das casas. (...) Não tinha, 

não tinha grandes esperanças. (...) Concorri. Tive sorte. " (Mulher, 2o ciclo, 

desempregada) 

"Tentei arranjar casa... não consegui, concorri às casas da Câmara." (Homem, 2° 

ciclo, pedreiro) 

É interessante constatar que nestes casos a coabitação com a família de origem ou nos anexos 

das suas casas constituía a experiência habitacional precedente ao acesso da habitação social. 

Dois tipos de razões são referidas pelos restantes três jovens entrevistados de forma a 

justificar a sua opção pessoal pela estratégia habitacional acedida75. O recurso à oferta pública 

de alojamento revela-se numa prática já reproduzida ao nível da família que acaba também 

por exercer influência sobre a opção tomada. Esta razão é invocada por dois casos. 

"Gostava mesmo de ter aqui um canto. (...) Vim para aqui tinha dez anos... não é? Fui 

criada aqui conheço toda a gente, toda a gente me conhece a mim. Isto é assim, 

podiam-me dar uma casa de luxo fosse onde fosse, eu preferia esta.... não é?" 

(Mulher, 2o ciclo incompleto, ocupada ao abrigo do Rendimento Social) 

Apenas dois entrevistados parecem revelar estar conscientes de que o recurso a uma oferta 

pública de alojamento é uma questão de direito e de exercício de cidadania. 

Salienta-se que 1 caso enuncia duas razões para justificar a sua opção pessoal pela estratégia habitacional 
acedida 
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"Eu ir à Câmara foi mesmo de vontade porque... eu acho que sou uma cidadã 

portuguesa como os outros todos, tenho direitos como os outros e se eu não tinha 

condições, não tinha quartos de banho, tinha de recorrer à Câmara. " (Mulher, 1 ° 

ciclo, ocupada nas limpezas ao abrigo do Rendimento Social de Inserção) 

O número insignificante de entrevistados que encaram o acesso a uma habitação como a 

concretização de um direito parece ser um reflexo das limitações e da natureza tardia da 

providência estatal em Portugal, que ilustra um passado de referências pouco consolidadas em 

matéria de promoção de direitos sociais. Acresce ainda, que muitos cidadãos, principalmente 

os mais vulneráveis a «domínios de pobreza» (Almeida et ai., 1992: 17), como é o caso dos 

entrevistados, não estão claramente consciencializados de que a acção do Estado, também ao 

nível da habitação, não se resume apenas a uma forma de providência, mas um exercício de 

cidadania (Augusto, 2000). A par desta falta de consciência, o baixo capital escolar, a falta de 

acesso à informação, a falta de capacidade empreendedora e mobilizadora leva estes jovens a 

não reivindicarem os seus direitos, pois na maioria da vezes, nem sabem que o podem e 

devem fazer. 

Por último, cabe ainda referir, que a última questão realizada aos entrevistados, que temos 

vindo a analisar permitiu captar, em termos gerais, as suas aspirações sobre a questão 

habitacional. Apesar dos agregados familiares entrevistados não apresentarem capital 

económico, nem o recurso ao sistema de crédito se tornar numa estratégia acessível, este 

estudo de caso vem confirmar o impacto que a casa própria assume ao nível das suas 

ambições pessoais. Há autores que referem mesmo que a aspiração por esta opção pelo 

alojamento é "(•••) um traço distintivo das gerações mais novas (...)" (Hespanha e Alves, 

1995: 131). 

Em termos concretos, análise das entrevistas verificou que 12 jovens entrevistados expressam 

os seus desejos de adquirir uma casa. Note-se que 7 desses casos correspondem aos que 

recorreram à estratégia pública de alojamento por carência habitacional e que reconhecem que 

a decisão tomada não correspondeu às opções pessoais. 

"Eu por opção não teria passado por tudo isto. Tinha ido para uma outra casa, talvez 

tivesse até comprado. (...) A minha situação económica é que me obrigou a isto." 

(Mulher, 3ociclo incompleto, beneficiária do subsídio de desemprego) 
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E no campo das preferências relativamente à aquisição de habitação, que alguns entrevistados 

concretizam as suas verdadeiras ambições: ter uma casa com quintal para desenvolver uma 

pequena agricultura para auto-consumo (3 casos) e adquirir um terreno e recorrer à auto

construção (2 casos), tal como um destes casos afirma, se tivesse a colaboração dos 

familiares. 

"Gostava que os meus pais me ajudassem, assim comprava um terreno e fazia uns 

anexos. " (Homem, 1 ° ciclo incompleto, desempregado) 

Tendo em conta a aspiração por este modelo de aquisição, os jovens entrevistados não 

expressam com desagrado a hipótese de um dia adquirir a habitação actual, atendendo às 

impossibilidades de aceder ao mercado habitacional - 6 casos confirmam esse desejo76. O 

recurso ao crédito bancário seria a estratégia accionada por dois casos. 

"Um dia se pudesse ter a minha casa... mas podia ser mesmo esta. Se nós tivéssemos 

hipóteses de comprar esta casa, percebe... Se a Câmara pusesse à venda esta casa... 

porque eu sei que eles, mais tarde ou mais cedo, se calhar, até põem. " (Mulher, 2 o 

ciclo, desempregada) 

"E estou com ideia de pedir, sim, se a Câmara puser esta casa à venda. Sempre é 

mais barata que as outras casas que andam por aí. " (Homem, 1 ° ciclo incompleto, 

servente nas obras) 

E curioso verificar que neste grupo de entrevistados, 2 casos correspondem aos que optaram 

por esta estratégia habitacional por necessidade de uma habitação e não por opção pessoal. 

Tanto para estes casos, como para todos que passaram a idealizar a aquisição da habitação 

actual, este estudo parece concluir o seguinte: o segmento jovem da população em situação de 

insolvência, excluído do mercado habitacional e com experiências passadas de precariedade, 

parece ter encontrado na oferta pública de alojamento as possibilidades de voltar a sonhar 

com uma casa própria. 

De acordo com a análise das entrevistas, 3 desses casos apenas apontam esta ambição habitacional, enquanto 
os restantes 3 jovens já tinham expressado outros desejos em matéria de aquisição (anteriormente mencionados). 
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Os resultados do estudo de caso realizado aos jovens com baixos recursos que optaram por 

uma oferta pública de alojamento e a análise do impacto que as estratégias habitacionais -

definidas neste trabalho - tiveram sobre os jovens, em 2001, permitiram aclarar as hipóteses 

enunciadas ao longo do quadro de referência conceptual e sublinhar alguns aspectos mais 

marcantes ou mais pertinentes. 

A primeira grande conclusão que importa retirar é que neste trabalho convivemos com dois 

tipos distintos de "juventudes": a juventude que procura uma habitação e que recorre ao apoio 

indirecto do Estado e consegue resolver o seu problema, ou seja, a juventude em situação de 

solvência; e a juventude que procura uma habitação, mas que necessita do apoio do Estado, 

caso contrário não consegue aceder a uma habitação, ou seja, a juventude em situação de 

insolvência. De facto, a juventude é um grupo heterogéneo e as suas distintas condições 

sociais influenciam o acesso ao bem em questão. 

Se, por um lado, temos jovens beneficiários distintos, por outro lado, temos estratégias 

habitacionais que segmentam claramente a procura habitacional. Quando analisamos alguns 

mecanismos utilizados pelo Estado, quer de forma directa, quer de forma indirecta, quer ao 

nível do consumo, quer ao nível da produção habitacional, constatamos que diferentes grupos 

de jovens são contemplados. Os dados quantitativos revelam algumas características 

socioeconómicas dos beneficiários de cada estratégia do alojamento e são claros: os jovens 

que adquiriram uma habitação através do crédito bancário, regime bonificado são recém-

licenciados e os que recorreram ao regime jovem bonificado são trabalhadores qualificados e 

não qualificados (ao nível do sector da educação, produção, comércio e serviços); os jovens 

que adquiriram uma habitação a custos controlados pelo sector privado apresentam níveis de 

escolaridade ao nível do ensino secundário e superior; os jovens que adquiriram uma 

habitação pelo sector cooperativo ou se encontram ainda a estudar ou apresentam profissões 

qualificadas; os jovens que acedem a uma habitação social apresentam maioritariamente 

níveis de escolaridade ao nível do Io ciclo do Ensino Básico, muitos estão desempregados, 

exercem uma actividade doméstica não remunerada e em muitos casos são beneficiários de 

outras políticas sociais. 
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Podemos concluir que os agregados familiares jovens que recorreram às diferentes estratégias 

habitacionais, quer através do apoio directo, quer através do apoio indirecto do Estado não 

apresentam as mesmas características socioeconómicas comparativamente aos jovens que 

recorrem à oferta pública de habitação. Dos parágrafos anteriores decorre a confirmação de 

duas premissas que este projecto de investigação se propôs avaliar. Assim, parece ser 

verdadeira a acepção de que o estrato social de origem do jovem influencia as estratégias 

accionadas no acesso a uma habitação e de que a oferta de habitação promovida pelo Estado, 

através de políticas de promoção directa e indirecta, beneficia de forma diferenciada a 

população jovem que procura a primeira casa. 

A análise das várias estratégias de alojamento conclui que é sobretudo através do apoio ao 

arrendamento e da aquisição de habitação, quer através do crédito bancário sob regime 

bonificado, quer através das empresas de construção civil que desenvolvem contratos de 

desenvolvimento para habitação que os jovens em situação de solvência resolveram em 2001 

o seu problema habitacional. Paralelamente, os jovens não recorreram, de uma forma 

significativa, às cooperativas de habitação para aceder a uma habitação. Esta estratégia 

habitacional foi a que deteve, durante o ano de 2001, menor impacto, no conjunto das demais 

estratégias habitacionais analisadas. 

O estudo de caso permitiu concluir que os jovens em situação de insolvência não estão 

informados de que o Estado apoia, de forma indirecta, a promoção de habitação à excepção 

da medida de incentivo ao arrendamento e da do recurso ao crédito para aquisição, estratégias 

a que, aliás, muitos dos jovens já recorreram, mas sem sucesso. A ausência de rendimentos 

provenientes da economia formal e de outras condições de acesso estipuladas e exigidas pelas 

medidas, na maioria das vezes exteriores aos beneficiários, mas relativas às condições da 

habitação e à regularização da situação de arrendamento são as razões que excluem muitos 

jovens do incentivo ao arrendamento. 

A este respeito ocorre-nos afirmar que as políticas sociais estandardizam os beneficiários, 

definindo condições de acesso, estipulando limites, mas as suas trajectórias nem sempre se 

encaixam nas políticas prescritivas. Tal como afirma Pais (2001: 9) as políticas tendem a criar 

uma ordem artificial numa estrutura social que é caótica por natureza excluindo muitas 

famílias com carência de uma habitação condigna pelas condições que impõem no seu acesso. 
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Os jovens em situação de insolvência enquanto aguardam por uma resposta ao seu pedido de 

habitação social ensaiam uma série de soluções de recurso para minorar as suas necessidades 

em matéria de alojamento. É de salientar a importância que assume nas trajectórias 

habitacionais destes jovens o recurso a estratégias informais de provisão do alojamento com a 

ajuda dos familiares. Constatamos, na prática das trajectórias habitacionais dos jovens 

entrevistados, as limitações do Estado-Providência compensadas pela providência familiar, tal 

como sugere Machado Pais a «Welfare family» (2001). Muitos jovens em situação de 

insolvência ao longo da sua trajectória habitacional têm iniciativa e capacidade 

empreendedora para encontrarem uma resposta habitacional através da entreajuda familiar, só 

precisavam que o Estado incentivasse e apoiasse iniciativas de menor escopo, colmatando, 

dessa forma, muitas situações de extrema precariedade habitacional escondidas. 

Dos parágrafos anteriores decorre a confirmação de parece ser verdadeira a hipótese de que o 

Estado estandardiza os beneficiários das políticas de habitação estipulando condições de 

acesso, limitando o acesso à habitação e desperdiça as sinergias familiares a que tantos jovens 

recorrem na provisão de um alojamento. Tal como reconhece Serra (2002: 153) o Estado 

deveria fomentar um leque mais variado de medidas habitacionais. 

A análise das entrevistas permitiu constatar que as circunstâncias de vida dos entrevistados e 

as trajectórias habitacionais estão intimamente relacionadas entre si. As várias experiências de 

alojamento marcadas por situação de precariedade caracterizam as trajectórias habitacionais 

dos jovens em situação de insolvência, o que leva a concluir que, tal como em outras esferas 

de passagem, a habitacional também contribui para que a transição para a vida adulta seja, tal 

como caracteriza o autor Machado Pais (2001) reversível, fracturada, ziguezagueante sujeita a 

movimentos oscilatórios como um yô-yô. 

Da conclusão anterior decorre a confirmação de que a coabitação dos jovens em casa dos seus 

pais perdura por mais tempo devido às dificuldades que encontram no acesso à primeira 

habitação. Constata-se, pela análise das entrevistas, que a decisão da maioria dos jovens em 

abandonar a casa da família de origem não é acompanhada de respostas habitacionais 

possíveis para se concretizar uma vida independente de forma imediata. Ocorre ainda afirmar 

que estes jovens associam o casamento ou a união de facto como o primeiro e principal 

motivo para a saída de casa da família de origem. 
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Um outra grande conclusão que importa retirar é que os jovens marcados por precárias 

condições de vida e impossibilitados de aceder uma habitação através do mercado não 

resolvem o seu problema habitacional de forma estratégica, pelo contrário, entregam-se ou 

arriscam a sorte, na única solução possível: aceder a uma oferta pública de alojamento. 

Este trabalho também permitiu concluir que as diferentes estratégias de alojamento se 

traduzem em diferentes oportunidades de acesso ao espaço: é nas freguesias urbanas e peri-

urbanas do concelho de Aveiro, nomeadamente na Glória, Vera Cruz, Esgueira e Cacia que se 

verifica um maior impacto de todas as estratégias habitacionais analisadas, pelo menos no ano 

de 2001. Podemos concluir que a medida de apoio ao arrendamento habitacional não assumiu, 

nesse ano, qualquer expressão ou deteve um impacto muito reduzido ao nível das freguesias 

rurais do concelho de Aveiro, para além daqueles que ficaram excluídos da resposta pública 

de alojamento através deste incentivo. Os dados são concludentes: o meio urbano é o contexto 

mais proeminente das estratégias do alojamento analisadas que, por sua vez, contribuem para 

a diferenciação sócio-espacial. 

A atribuição de uma habitação social revelou-se para os jovens entrevistados como a solução 

de um problema e abriu-lhes horizontes para voltarem a sonhar com uma habitação própria. 

De facto, parece ser verdadeira a suposição de que os jovens que acederam a uma habitação 

social continuam a aspirar adquirir uma habitação própria. Para muitos jovens essa aspiração 

concretiza-se na aquisição da habitação actual. 

Todos sabemos que a habitação deve ser perspectivada como um direito e de facto, as normas 

legais têm por base o princípio da universalidade e da igualdade, no entanto este projecto de 

investigação também vem mostrar que na realidade as práticas governamentais no domínio 

habitacional se apresentam como heterogéneas e desiguais (Serra, 2002). A oferta pública de 

alojamento é considerada um das principais estratégias da providência estatal. O direito à 

habitação aparece expresso na maior parte das constituições nacionais, coagindo o Estado a 

intervir em nome dos cidadãos mais desfavorecidos. Tal como afirma Augusto (2000: 1) "Nas 

sociedades democráticas a acção do Estado não é simplesmente uma forma de providência, 

mas deverá contemplar igualmente um exercício de cidadania e um meio de inserção dos 

grupos mais desprivilegiados (...)". No entanto Nuno Serra lembra o seguinte: "Uma política 

de habitação dificilmente se poderá considerar social se no seu minimalismo cobrir apenas os 
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sectores sociais mais carenciados, ou se visar apenas atender parcial e indirectamente às 

aspirações e necessidades de alojamento das classes médias" (Serra, 2002: 97). 

A questão da habitação de facto é complexa e a responsabilidade estatal neste domínio é 

recente (Serra, 2002). Apesar da política de habitação se revestir de especificidades 

institucionais e sócio-espaciais e ocupar um lugar frágil na "arquitectura hierárquica" (Serra, 

2002) das demais políticas sociais este estudo demonstrou que o Estado tem incentivando o 

arrendamento habitacional, tem apoiado a aquisição de habitação por recurso ao crédito 

bancário através do regime de bonificação nos juros; tem incentivado o sector público, 

privado e cooperativo a promover a habitação a custos controlados. No entanto, são os 

cidadãos jovens de classe média que mais beneficiam da promoção habitacional indirecta do 

Estado. Aliás, essas medidas são especialmente dirigidas para os segmentos da população que 

não apresentam capacidade de solvência. 

Pelo que esta investigação permitiu constatar, podemos concluir que, quem mais precisa de 

habitação, não só pela extrema carência, mas acima de tudo pelas várias experiências de 

precariedade vividas, menos apoios directos do Estado encontra. Neste sentido, urge também 

dar resposta habitacional aos cidadãos jovens com baixos recursos que vivem trajectórias 

habitacionais de extrema precariedade, como, de resto, o estudo de caso realizado 

demonstrou. Estes jovens necessitam de uma intervenção directa do Estado que lhes 

possibilite uma habitação condigna. São as autarquias locais que ainda conseguem garantir 

uma solução habitacional ao segmento da população com baixos recursos. Apesar da análise 

demonstrar que as autarquias locais assumem um papel central na promoção de habitação 

social, constata-se que desde 1991 até 2002 apenas 16% dos realojamentos correspondem a 

agregados familiares jovens, e em 2001 só um jovem resolveu o seu problema habitacional 

por esta via, existindo ainda 38 pedidos desse ano por satisfazer. 

De facto, não é difícil constatar grandes listas de espera para obtenção de uma habitação 

social, tendo em conta a escassez de estratégias habitacionais dirigidas aos cidadãos em 

situação de insolvência. Assim, tal como refere o autor João Ferreira de Almeida, as 

limitações do Estado-Providência produzem duas vertentes da pobreza: a exclusão face aos 

recursos do mercado e face aos recursos do Estado (Almeida et ai., 1994: 5). Com efeito, 

deveria existir um leque mais diversificado de promotores institucionais envolvidos com a 

oferta pública de habitação. O Estado deveria criar condições técnicas e financeiras de forma 
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a atrair outras instituições nomeadamente misericórdias, mutualidades e instituições 

particulares de solidariedade social a associarem-se às empresa de construção civil e 

promoverem activamente habitação a custos controlados. São estas instituições que conhecem 

na realidade o impacto que as precárias condições habitacionais produz sobre as várias esferas 

de vida de muitos agregados familiares jovens. 
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â 

"© 
a. 
ca 

ca 
> 
cS 
C A 

E 
tu 
3 
cr 

tu 
13 

CA 
<D 

í O 
O 
CO 

CS 

CO 
1 

c 
o 
o 
3 

£ 
D 
D 

T3 

3 
O 

£ 
CD 
CA 

CA 
O 

a 
CD 

| 

> 
CO 
3 
cr 
CD 

CS 

CA 
C3 
O 
CA 
CA 
CD 

o 
3 
CA 

CO 

(4= 
'3 
O 

X ) 

E 

CO 

O 

•o 
'> 

CD 
 d 

_o 
' u 

CJ 
-̂* 

3 
CS 

O 
•g 

C0 
\m 
O 
3 
CD 

T3 
CD 

O 
(CO 

C l 
CS 

-S 
C0 

 3 

C0 

a . 
 w 
3 

o 
o 
B 
O 

s 
o 
U 

i-
cS 

'> 
o 
ca 

'õ 
eu 
ta 
C i 
o 
c 
cS 
3 
ff 
l a 
cO 

3̂ 
fl 
'> 

3 
O 
ca 

ej 

CJ 
TJ 
CS 

rs 

1 
CA 
'5 
o 
CA 
CA 
l i 

tu 
13 

CA 
<D 

í O 
O 
CO 

CS 

CO 
1 

c 
o 
o 
3 

£ 
D 
D 

T3 

CS 
3 
CD 

& 
CA 
CS 

CO 
N 

'H 
CS 
3 
0 0 
CD 
s 

CA 
CD 

■3 
s 
CD 
l a 
CD 

 d 
o 

1CS 
O 
CS 
1 

_c0 
O 
CD 

-o 
CS 

'3 

CD 
CA 

CD 
3 

cr 
cO 

15 
CO 
CA 

o 
Í C S 
3 

CcT 

-̂  
o 
CD 

P, 
CA 
CS 
H 
3 
O 
CD 

-a 
o 

1 
CD 
X 
CD 
O 

< 
O 

T3 
3 
O 
Õ 

CO 
D. 
CA 
CO 
CJ 

g 
-o 

3 
O 
CD 
CD 
CA 
CD 

í O 
O 

3 

CD 
> 
O 

O 

•3 
•CD 

_CJ 

Õ 
CS 
O 

ta 
' 3 
O 

0 

'C 
c ^ 
CJ 

T3 

0 
(CO 
3 
CA 
CO 

£ 

CA 

'5 
3 
0 

' Õ 
B 
CS 

X I 
CA 
CJ 

>o 
0 

•5 
3 
0 

CA 
CJ 

(O 
CJ
CS 

C 

3 

1 3 

CA 
C3 

S 
O 
c 
CS 
c 

t a 
CA 
CJ 

(O 
ç> 

'■B 
c 
0 
0 

CS 
CJ 

ta 
c0 
O 

O 
•g 

C0 
\m 
O 
3 
CD 

T3 
CD 

O 
(CO 

C l 
CS 

-S 
C0 

 3 

C0 

i-
cS 

'> 
o 
ca 

'õ 
eu 
ta 
C i 
o 
c 
cS 
3 
ff 
l a 
cO 

3̂ 
fl 
'> 

3 
O 
ca 

"CA 
3 

c/i 
D 

(O 

CS 

22 
3 

f O 
O 
CS 

CA 
CA 
O 
c 

£ 
.2 

" O 
CA 

■CD 
CD 
3 

3 
O 
CJ 

X ) 
0 

3 " 
0 

CJ 
CA 
CO 

CD 
c 
CS 

S 
'5 
s 

«CD 
CA 

-4—» 

3 
CA 
3 

O 
CA 
CA 

u o — i CA O / t i 

CA 
CA 
O 
c 'õ 

i - , > CD CO •5 
CD 

]5 3 CJ 

S 
'5 
s 

«CD 
CA 

• ' — 1 ■ ' — 1 CD 
c c O CD ta x> o 

'õ 
i - , CS 

1 

—> 
 D •5 

CD 
CA 3 

S 
'5 
s 

«CD 
CA O O CJ 

C0 3 3 iça 3 
ta 

CS ÍCS CO 
CS 
1 

—> CS 

•5 
CD 

"5 CA 3 3 (CS 1C3 
CJ 
C0 O 

c c s cr ■3  3 3 & CS CS 
CJ CA CO 3 CS 3 3 O 0 

' 3 

0 

' 3 
cO CJ 

o O O O CJ CD es 
■o •V ■O "O D. O CD 
ca o es O cs 0 ca O CA - t ^ a CA 

O S ■O 
es E ■o 

CS E es E T3 
es 

CD 
CD 

S 
CD 

CA 
CA 
O 

k l 
O E O E l a 

O E © E  d £ 
cO 

1 
CD 

CA 
O 

<5 s- C4-H - <a u <a V. O 
£ 
cO 

1 
CD 

O 
3 

0 
_ç £ _C 

a c £ _B <£ S 
es 

£ 
cO 

1 cfl 
0 
c 
CS 

O 
3 

CA 
O 

o 
iça 

S O 
ics 

c 0 
ica 

_ç © 
1CS 

s 
E 

CO 

& 
E 

cfl 
0 
c 
CS 

C0 

O 
c 
es 

CJ 

s s 8 B 3 

CO 

& 
E V ) -— c i CA 

CJ 0 CS cO es 'es 
CJ £ ea C0 m VO —■ £ 

o o 
■ca ca 

L, es w 

O c 
tes et 

0 .£ 

i I 
0 

."ti 
"O 

li "8 

O 
ica 
e> 
0 
E 
0 

ea û 

0 < 
e 

B 
l a 
0> 

0 
ies 

l . § 
o o 

■ca ca 

L, es w i_ c; u 'C u ™ u 
ã 0 
às -g . 
■3 i 
— c 

a. 

0 
ies 

l . § 
D . * O — « k

CS 
u 
c 
es 

a ™ u 
ã 0 
às -g . 
■3 i 
— c 

0 01 ! f i 
■a « 
0 — 

es « S es P 

.a t Ï 
k
CS 
u 
c 
es 

es 
u 

™ u 
ã 0 
às -g . 
■3 i 
— c 

0 
u 

01 ! f i 
■a « 
0 — G <U GB 

11° 
a a 
— ^ 
0 '  c II 

3 
CA 
O 

JS 

"3 
9. 

™ u 
ã 0 
às -g . 
■3 i 
— c 

O 
U 
Si 

c« ai 
CA — 
CD ^ 
CJ 
0 

0 
u 0 . 



C/5 

es 

> 
s-

■ * * 

u 
o 
-o 
-s 
a» 

- M 

o 
U 
o» 
s» 

58 
c 

< 
es 
•-

a 
o 
X 
a» 
S 

< 

a 
r> tu 

T 1 
u 
a 

S 

3 

es 3 
J= O 
© 0) 
c C3 

S C3 

•n 
o 
•a 

o 
c 

03 
> S 

■ > 

es 
<w o 
ai 

a 
> 
c X w 

w eu 
13 
O 
ca 
m 
CJ 

a o 

-IT "* 

... o 

" 90 

^ (S TT* h 

C 
C3 

C8 

CS 

C3 
C 
O 

 O 
C3 

J2 
en 
<u 

lO 
o 

•5 
c 
o 
o 

f > i^i 

O o 
■ c 

C3 

O 
IKS 
O 
3 

-d 
CS 
a 
o 
3 "S 

J d 
o 
o 

Z «C O 

O 
3 

í > O" 

a CS 
t / i 

^3 a! 
W 3 

3 M 
cd 

J = 

o CS 

C3 
U 
i 

u 
T3 
O 
o 
ca 

» - S 

TH 

O v© 

TH TH r f T I 

C3 

E 
X) 
o 

<u 
T3 
O 

ICO 

O 

o 

3 
_o 
<u 
> 
cu 

o 
o 
CA 

o 
(CS 
o 
C3 

+» 

IS 
as 

J=! 
C3 

O w 
Z is o 

« O" 
I* CS 

CS CS CU 

U ■ o 
CS - > 

D. 

■ o 
CS - c 

1 > 
-a 
o 
ÎS 
oo 
D 
3 

«1 - § 

Os 

r i Tl 

■o 
o 

a. 
o 

X> 
o 
s 

c 
o 
'— 
(LI 

_> 
o 

o 
SX 

t 
o 

Z •< O 

« T! 

« O 
W 

(/) ■o in 
0» 

a -*- O a 
GA 

Q c« a* (O 

-. « 

6 2 
O 'CS 

o -2 
= s 
w> CS 
41 J-

<o _ 



Anexo 3 

Guião Entrevista 

1. Reportando-se ao momento da saída da casa dos pais/familiares, ou desde que acedeu, 

pela primeira vez, a uma habitação por iniciativa própria, explicar as causas/razões que 

levaram o(a) entrevistado(a) a procurar habitação própria. 

2. Identificar o percurso habitacional e as estratégias accionadas pelo(a) entrevistado(a), 

desde o primeiro alojamento até à situação habitacional actual. 

3. Conhecer como e através de quem (rede social formal: serviços, instituições; rede social 

informal: amigos, familiares, vizinhos, etc.) obteve informação da existência de habitação 

promovida pelo município, ou seja, habitação social. 

4. Confrontar o(a) entrevistado(a) com outras políticas sociais de habitação e identificar o 

seu grau de conhecimento relativamente a elas e a razão, ou razões, pela (s) qual(ais) 

privilegiou esta política habitacional - a habitação social - relativamente a outras medidas 

habitacionais existentes (nomeadamente, o Incentivo ao Arrendamento por Jovens; o 

crédito habitação com recurso à bonificação; a habitação a custos controlados promovida 

pelo sector privado - empresas de construção civil - e pelo sector cooperativo -

cooperativas de habitação e construção). 

5. Relativamente à situação habitacional actual do(a) entrevistado(a) conhecer como se 

desenvolveu o processo de atribuição da sua habitação (social): tempo de espera entre o 

pedido e o realojamento. 

6. Conhecer as expectativas do(a) entrevistado(a) relativamente ao domínio habitacional: 

grau de satisfação em relação à habitação actual e a que níveis se manifesta essa 

satisfação; conhecer se a estratégia desenvolvida frustou as expectativas do(a) 

entrevistado(a) ao ponto questioná-la e/ou reve-la (se sim, a que níveis se frustraram essas 

expectativas). 

7. Mesmo tendo em conta que as necessidades habitacionais direccionaram o caminho para 

esta estratégia, conhecer/analisar se o recurso à oferta pública de habitação resultou das 

opções pessoais. 

8. Actualizar os dados sociográficos (obtidos na fase da recolha dos dados junto dos 

Serviços Municipais de Habitação) do(a) entrevistado(a). 
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Anexo 5 

Concelho de Aveiro, 1991 a 20021 

Distribuição dos jovens realojados por Complexos Habitacionais e sua proporção 
no total dos casos realojados 

Com plexo s de Habitação Social 
Urbanização de Eirol (5 realojados, nenhum jovem) 
Urbanização Social de Eixo (19 realojados, dos quais 2 jovens) 
Monoblocos de Agras do Norte (3 realojados, dos quais 1 jovem) 
Urbanização de Santiago (431 realojados, dos quais 62 jovens) 
Bairro Social da Quinta do Griné (4 realojados, dos quais 2 jovens) 
Urbanização Social de São Jacinto (24 realojados, dos quais 9 jovens 
Monoblocos de Quintas (1 realojado não jovem) 
Monoblocos da Taboleira (2 realojados, nenhum jovem) 
Urbanização Social da Taboeira (10 realojados, dos quais 1 jovem) 
Monoblocos da Taboeira (2 realojados, dos quais nenhum jovem) 
Bairro Social de Santiago - P.I.A.S . (4 realojados, nenhum jovem) 
Monoblocos do Caião (2 realojados, dos quais 1 jovem) 
Bairro Social do Caião (6 realojados, dos quais 1 jovem) 
Urbanização Social de Quintas (5 realojados, nenhum jovem) 

Fonte: Os dados constantes nesta figura foram disponibilizados pela Divisão de Habitação social, Câmara Municipal de 
Aveiro. 

A numeração das 14 freguesias do concelho de Aveiro é a seguinte: 1 
Vera Cruz; 5 - Glória; 6 - Santa Joana; 7 - São Bernardo; 8 - Eixo; 9 
Requeixo; 13 - Nossa Senhora de Fátima; 14 - Nariz. 

- São Jacinto; 2 - Cacia; 3 - Esgueira; 4 -
Eirol; 10 - Aradas; 11 - Oliveirinha; 12 -
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