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Resumo 
 
 

Este estudo foca os processos de governação dos territórios da pobreza analisados em dois territórios distintos: os 
bairros da Quinta da Fonte, na metrópole de Lisboa, e de Bacalan, na metrópole de Bordéus. No traçado desta 
investigação partiu-se do pressuposto de que do recurso ao confronto de duas realidades emergiria um 
enriquecimento da inquirição e da reflexão sobre cada um dos contextos analisados. Não se trata, porém, de 
empreender uma comparação num sentido estrito, uma vez que as particularidades inerentes aos contextos 
nacionais e locais estudados não permitem um questionamento a partir de uma grelha analítica comum.  
O terreno mostrava que existiam lógicas e procedimentos de intervenção transescalares que atravessam os 
aparelhos conceptuais e formais (no sentido “material” “causal” de que nos fala Latour). Mobilizando os conceitos de 
tecnologias de governabilidade, de sistemas socio-tecnológicos e de práticas em exercício, como instrumentos 
conceptuais e metodológicos, analisam-se as performances da intervenção pública nos enclaves territoriais 
estudados, identificando o que efectivamente faz a diferença no decurso dos acontecimentos. Inspirada na ANT, na 
filosofia pragmática e pós estruturalista, convida-se o leitor a uma abordagem que pretende terminar com o mito do 
mundo herdado.  
O discurso é performance discursiva, ideária, mas também “material” “causal” (Latour), o que nos orienta para 
campos de saber que, não sendo estritamente geográficos, fornecem novas formas de olhar o território que a 
geografia não pode descurar.  
Analisam-se três eixos discursivos que se entrelaçam entre si. O primeiro diz respeito aos discursos da formulação 
política e das práticas da intervenção pública sobre os enclaves territoriais, captados a partir de documentos e de 
entrevistas. O segundo é extraído da abordagem etnográfica que oferece performances discursivas que estão para 
além da racionalização da experiência.   
Os jovens constituem o sujeito em torno do qual se delimita o objecto de estudo: os fundamentos, os veículos e as 
consequências das formulações políticas e académicas da pobreza territorializada, nas suas relações com a 
intervenção pública de combate à pobreza e à exclusão. Por esse motivo, o seu discurso é também indagado, quer 
o formulado em situação de entrevista, quer a partir da abordagem transaccional. 
Finalmente, interroga-se o discurso mediático, procurando compreender porque é que os media reforçam as 
imagens estigmatizantes sobre os bairros. Tomando como referência o material empírico colectado, desconstroem-
se as relações entre media e poder, que alimentam a estratégia de visibilidade que atravessa o Estado 
contemporâneo. 
Os casos de estudo investigados revelam que os sentidos atribuídos ao “jovens dos bairros” traduzem e 
performatizam uma realidade (ser jovem de bairro / jeune de quartier) e um símbolo (jovem de bairro / jeune de 
quartier), co-produzidos pelos media, pelas formulações e práticas exercidas na intervenção social, educativa e 
policial e, ainda, pelos jovens. Demonstraremos ainda que os “jovem dos bairros” são um loco motive extremamente 
eficaz de uma estratégia orientada para o controlo social dos pobres.  
 
Palavras-chave: performatividade, políticas públicas, intervenção pública, media, jovens, Lisboa, Bordéus 
 



Abstract 
 

 
This thesis focuses the political processes in territories marked by poverty, analyzed in two distinct contexts: the 
neighborhood of Quinta da Fonte, in Lisbon’s metropolis, and the neighborhood of Bacalan, in Bordeaux’s 
metropolis. The investigation has been prepared based on the assumption that bringing together these two contexts 
would provide a richer inquiry and reflection on each of them. The propose, however, was not to undertake a strict 
comparison, since the local and national peculiarities inherent to the analyzed contexts disallow the use of a common 
analytical grid. 
The field showed that there are logical and interventionist procedures that transverse scales and the conceptual and 
formal tools (as mentioned by Latour). By making use of the concepts of governance technology, socio-technological 
systems and practices as conceptual and methodological tools, we analyze the performativity of the public 
intervention in the studied territorial enclaves, which allows the identification of what really makes the difference in 
the course of events. Based on ANT, the pragmatic and post-structuralist philosophy, the reader is invited to explore 
an approach that aims at dismissing the myth of the given world. 
We understand discourse as a performative practice, from ideas sphere, but also “material” “causal” (Latour), which 
guides our thought to areas of knowledge that, although not familiar to geography, provide new ways of looking at the 
territory that geography cannot neglect.  
We analyze three axis of discourse that intertwines each other. The first concerns the discourse of political 
formulation and the practices of public intervention over the territorial enclaves, collected on reports and throughout 
interviews. The second axis is a result of ethnographical approach and concern performativity beyond reflexivity.  
Young people are objects around which we focus the object of this study: the foundations, the vehicles and the 
consequences of politics and academicals formulations over enclave territories in its relations with the public 
intervention to poverty and the exclusion fight. That’s why we also inquiry young people discurse throughout 
interviews, and transactional approach, in order to inquiry public politics performativity. 
Em paralelo, interroga-se o discurso mediático, procurando compreender porque é que os media reforçam as 
imagens estigmatizantes sobre os bairros. Tomando como referência o material empírico colectado, desconstroem-
se as relações entre media e poder, que alimentam a estratégia de visibilidade que atravessa o Estado 
contemporâneo. 
In parallel, we inquiry the media discourse trying to understand why they reinforce the stigmatized images of the 
neighborhoods. Having collected empirical data as reference, we deconstruct the relationship between media and 
power, which raise the strategy of visibility that crosses the contemporary State.  
The case studies analyzed reveal that the senses associated with the “enclave young tenets” reveal and 
performatize a reality (being an enclave young tenet - jovem de bairro / jeune de quartier) and a symbol (the “enclave 
young tenet” - jovem de bairro / jeune de quartier) that are co-produced by the media, by the formulations and 
practices used by the social, educational and police action, and finally by the young themselves. We will demonstrate 
that the “enclave young tenets” are an extremely effective loco motive of a strategy dedicated at the social control of 
the poor.  
 
Key-words: performativity; public politics, public policy, media, young people, Lisbon, Bordeaux 
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Introdução 

 
 

Este estudo foca os processos de governação dos territórios da pobreza. No traçado desta investigação 
partiu-se do pressuposto de que do recurso ao confronto de duas realidades emergiria um 
enriquecimento da inquirição e da reflexão sobre cada um dos contextos analisados. Não se trata, porém, 
de empreender uma comparação num sentido estrito, uma vez que as particularidades inerentes aos 
contextos nacionais e locais estudados não permitem um questionamento a partir de uma grelha analítica 
comum.  
Com situações urbanas e migratórias muito distintas, Portugal e França revelam processos de construção 
metropolitana diferenciados, ligados, entre outros aspectos, a diferentes géneses da carência habitacional 
e a distintas políticas de supressão dessa carência, ao que acrescem, mais recentemente, formas de 
gestão pública do parque de habitação social diferenciadas. As características próprias na composição 
étnica dos respectivos imigrantes e as respostas políticas formuladas para a intervenção em matéria de 
integração dos imigrantes introduzem igualmente diferenças.  
A construção política dos bairros sociais é, assim, necessariamente diferente, possuindo França uma 
formulação política muito mais elaborada e articulada para os enclaves territoriais. Estes, mais 
genericamente designados HLM (habitation à loyer modéré) ou cités, são na realidade muito mais 
diferenciados na localização, na génese e na morfologia urbana do que aquelas designações nomeiam. 
Também em Portugal o facto de os bairros sociais servirem essencialmente para receber o realojamento 
dá a estes territórios alguns traços semelhantes aos encontrados nos bairros de habitação precária o que 
coloca novamente a necessidade de encontrar uma designação capaz de abarcar um conjunto mais 
diversificado de territórios. A diversidade das modalidades urbanísticas e o atravessamento de 
problemáticas semelhantes, nos planos demográfico, económico, cultural e político, leva-nos a formular a 
noção de enclave territorial para dar conta de um conjunto de problemáticas que atravessam os territórios 
onde dominam situações de exclusão e que, por esse motivo, são alvo de uma intervenção pública 
territorializada.  
Assim, apesar de os dois casos-estudo acabarem por incidir sobre bairros marcados pela presença de 
habitação social, ou seja, sobre o que em Portugal usualmente designamos por bairros sociais, a análise 
empreendida inscreve os territórios analisados dentro de uma noção mais ampla – a de enclave territorial, 
precisamente - com o intuito de manter dentro da reflexão um conjunto de aspectos que, não estando 
directamente ligados à intervenção para a satisfação das necessidades de provisão e de gestão da 
habitação social, são fundamentais para a compreensão da evolução mais recente das políticas públicas 
dirigidas aos “territórios da pobreza”. 
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A escolha do caso francês para a realização deste estudo decorre ainda de dois aspectos interligados. 
Em primeiro lugar, o facto de em França, desde os finais dos anos 1970 existir uma política de Estado 
voltada para os “bairros prioritários”, a Politique de la Ville1 (política de cidade) que, não tendo paralelo 
em Portugal, se revelou muito útil para balizar a racionalidade política da intervenção territorializada neste 
país, tanto no plano da formulação política como nas práticas de intervenção pública. Em segundo lugar, 
o caso francês permite tirar partido de uma ampla reflexão crítica já empreendida sobre a Politique de la 

Ville1 (política de cidade) enriquecida pela possibilidade de acompanhar in loco e durante um período de 
cerca de 2 anos os dois contextos analisados, considerando as evoluções mais recentes que atravessam 
a transformação do Estado social nos dois países. 
Olhamos esta intervenção pública a partir de um grupo particular da população: os jovens visíveis, assim 
designados pela apropriação sistemática e ostentatória que fazem dos espaços públicos (Pato, 2006a, 
2007b), assim como pela crescente visibilidade que lhes é dada mediática e politicamente e que tende a 
colocá-los no centro dos processos de depreciação e de degradação dos enclaves territoriais. Os jovens 

visíveis constituem, deste modo, o elemento de partida para a delimitação do objecto de estudo, 
funcionando, assim, como uma lente de análise (Ferreira et al, 2000) a partir da qual se observa a 
conceptualização e a configuração dos modelos de intervenção sobre os enclaves territoriais.  
Em consequência desta formulação, esta tese pode ser entendida como um contra discurso que reflecte 
e desconstroi um objecto científico específico: a associação entre enclaves territoriais – jovens visíveis. 
Demonstraremos a partir da desconstrução das performances discursivas inscritas na forma como se fala 
e como se intervém nos enclaves territoriais que a fixação nos jovens problemáticos faz parte de uma 
tendência evolutiva das formas de intervenção estatal comum aos dois países profundamente marcada 
pela ideologia neoliberal. 
A anterioridade do caso francês na produção de discursos de estigmatização, tanto étnica quanto 
territorial, permite compreender a importância da mediação daqueles discursos nas práticas discursivas 
dos diferentes sujeitos em presença. A importância que estes discursos vêm ganhando em Portugal, há 
mais de uma década, traduz conexões estreitas entre as lógicas interpretativas dos processos de 
exclusão e de marginalização e as formas de intervenção pública, conexões em muito semelhantes às 
observadas em França. 
À vista de França as políticas públicas para os “bairros” são em Portugal parcas1, na articulação entre 
dispositivos e nos meios. Mas, de modo semelhante respondem com “carácter de urgência” ao controlo 
da “delinquência juvenil”, da “violência urbana”, do crime. O neoliberalismo impõe a transformação das 
formas de actuação dos municípios, das escolas, dos tribunais, da polícia, entre outros, no que pode ser 
visto como uma adaptação política que tende a envolver cada vez mais dimensões da vida das 

                                                 
1 em França a política de cidade representa 1% do PIB em investimento directo, montante baseado no imposto cobrado sobre a 
remuneração (1% da mesma) destinado à supressão da carência de alojamento. Criado em 1943 sob a iniciativa dos industriais 
do Norte de França este imposto generaliza-se e torna-se obrigatório desde 1953 até aos nossos dias. É através desta receita 
que o Estado contractualiza, sob diferentes modelos, com os privados para a provisão de habitação social para as populações 
carecidas. Mais recentemente (em 2001) abandona-se a prioridade do eixo construtivo e passa a dar-se prioridade à política de 
reabilitação. 
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populações excluídas. No caso português esta tendência levanta questões específicas, uma vez que a 
maioria dos enclaves territoriais carece de intervenções urbanísticas de fundo, mesmo aqueles que 
resultam de operações de urbanização mais recentes.  
Em França a política de cidade começa a instituir-se a partir dos finais dos anos 1970 na conjuntura 
económica subsequente aos choques petrolíferos, mas a sua origem está nos “grandes conjuntos 
habitacionais” construídos a partir dos anos 1950. A forte representação dos recém chegados à massa 
operária a alojar e as grandes densidades construtivas e ocupacionais aliadas à insuficiência de 
equipamentos e ao seu isolamento face à estrutura urbana principal foram apontados como causas de 
degradação das condições de vida das populações residentes nestes conjuntos. Mais recentemente, 
alguns autores atribuem ao abandono destas áreas pelas classes médias em proveito das áreas peri-
urbanas o aumento do peso relativo de populações imigradas e sem emprego, ou, simplesmente, das 
famílias de rendimentos modestos que não puderam e não podem aceder a outras soluções de 
alojamento (Vieillard-Baron, 2001, Dorier-Apprill, 2001). Politicamente não é mais possível, a partir de 
então, ocultar os crescentes problemas de habitação, de falta de inserção social e económica e de 
segurança neles presentes (Body-Gendrot, 2007).  
Inicialmente a política de cidade assumiu-se como experimental. Baseou-se no princípio da 
territorialização e apresentou-se como uma política orientada para duas componentes: a preventiva e a 
curativa. A primeira pretendia analisar e experimentar serviços colectivos de vizinhança adaptados à vida 
específica de cada bairro, enquanto a segunda se orientava para a reabilitação urbanística e social 
apelando à participação dos habitantes e municípios2.  
Antes da formulação da Politica de Cidade, tal como concebida a partir de 1988, surgem outros 
programas orientados para as áreas mais segregadas. O primeiro destes dispositivos com alcance 
nacional foi o “Desenvolvimento Social e Urbano” (DSU) desenhado para fazer face à degradação física, 
económica e social dos bairros mais pobres. O Developemment Social des Quartier (DSQ) fundou-se em 
cinco princípios: territorialização, transversalidade, gestão de projecto, contratualização e participação 
dos habitantes. A contratualização que, de modo mais ou menos constante se manteve até hoje, é uma 
das principais mudanças trazidas pelo DSQ à gestão urbanística.  
Entre 1981 e 1984 são criados um conjunto de dispositivos destinados a actuar sobre quatro domínios da 
acção pública: o alojamento, a inserção no mercado de trabalho, a educação e a prevenção da 
delinquência. Para enquadrar a aplicação destes dispositivos são criados quatro organismos que 
assumem desde então um papel capital na política de cidade 3. 

                                                 
2 O princípio da territorialização, i.e., da intervenção sobre territórios específicos onde se exerce de maneira preferencial a 
intervenção do Estado e das colectividades locais não é novo, estando já concretizado nas operações de renovação de 1945 – 
52, e de reabilitação e renovação dos velhos centros degradados. O zonamento, definitivamente instituído nos planos de 
urbanismo de 1958 e generalizados nos Planos de ocupação do solo (POS) de 1967, constituíram assim a génese de uma 
intervenção sobre territórios específicos (Vieillard-Baron, 2001; Chalin, 1997).  
3 Estes organismos são 1) a Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers (CNDSQ) surgida no início da 
década de 1980 e encarregue de tratar das questões do alojamento social dos bairros; 2) as Missions Locales, entidades de 
carácter associativo, responsáveis pela inserção social e profissional dos « jovens em dificuldades » e que viriam a lançar o 
trabalho de utilidade colectiva e os primeiros estágios destinados à faixa etária 16-20 anos; 3) s Zone d’Education Prioritaire 
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Entre 1984 e 1987 a política de DSQ viria a abranger 148 bairros (Chaline, 1997; Body-Gendrot, 2007), 
125 resultantes de contratos com as regiões e 23 com o Estado central (Chaline, 1997). Alguns destes 
contratos permitiram desencadear uma série de procedimentos menos pesados de que são exemplo as 
“convenções de bairro” e “os programas de desenvolvimento de comércio e artesanato” ou ainda os 
“projectos de circulação” (Body-Gendrot, 2007).  
Em 1988 são criados o Conselho Nacional das Cidades e o Comité Interministerial das Cidades, as 
Delegações Interministeriais para a Cidade e para o Desenvolvimento Social Urbano que viriam a 
enquadrar o lançamento do programa Banlieue 89. Este programa vem enquadrar os contratos 
celebrados entre o Estado e os municípios destinados a uma intervenção mais específica nos bairros 
prioritários, designadamente o desenvolvimento de redes e meios de transporte que permitissem a 
integração dos bairros no sistema urbano e a qualificação dos espaços públicos. Estes contratos 
asseguraram as adaptações locais de normas centrais. O empenhamento dos maires nesta política é 
grande, pois vêem nela uma forma de travar a saída das populações dos “bairros sensíveis”. No discurso 
acentuam-se as preocupações com a fractura social enfatizando-se a necessidade de criar condições 
para a coesão territorial. No essencial o programa Banlieue 89 passa a focar o alojamento e quadro de 
vida e os serviços públicos, com especial destaque para os dirigidos à prevenção da delinquência e à 
animação social e emprego. O número de bairros abrangidos por este programa amplia-se para mais de 
quatrocentos. 
Em 1991, sob o governo de François Mitterrand é promulgada a Loi d’Orientation pour la Ville (LOV). Esta 
lei constituirá o pivot da Política de Cidade tal como a conhecemos hoje. Projecta os municípios para o 
centro do processo de produção e gestão de “conditions de vie et d’habitat qui favorisent la cohésion 
sociale et permettent d’éviter les phénomènes de ségrégation”. Previa-se que os municípios acolhessem 
pelo menos 15% de HLM no seu parque residencial, dispondo os prefeitos do direito de preempção. 
Previa-se igualmente a possibilidade de proceder à redistribuição do alojamento das populações mais 
desfavorecidas como forma de lutar contra a segregação. Em 1993 tinham sido celebrados 24 contratos 
de Cidade, implicando 750 comunas das mais de 35 mil communes francesas, abrangendo mais de 1300 
bairros (Chaline, 1997). No entanto, nem a cláusula dos 15% nem o processo de redistribuição viriam a 
ser aprovados devido à pressão dos municípios. 
Em 1996, na sequência de diversos motins que tiveram lugar na primeira metade dos anos 1990 e da Lei 
relativa ao pacto de relançamento da cidade - Pacte de relance de la ville - Alain Juppé veio reforçar o 
compromisso do Estado em matéria de política urbana, ao mesmo tempo que inflecte a política de cidade 
para objectivos mais estritamente económicos, designadamente, aumentando os incentivos à criação de 
empregos através de mecanismos de exoneração fiscal para as empresas (Chaline, 1997, p.3,4). Este 
pacto compõe-se de 70 medidas que ficaram conhecidas pela “política de integração urbana” de Alain 

                                                                                                                                               
(ZEP) criadas em 1982 com o intuito de reforçar os meios e a autonomia dos estabelecimentos de ensino (écoles ou collèges) 
onde se perpetuavam situações de manifesto insucesso e 4) o Conseil Local de Prévention de Délinquance (CLPD) que sustenta 
uma abordagem local da segurança suportada na cooperação entre os municípios e o Estado apoiada no tecido associativo. Este 
foi na realidade o primeiro organismo a ser anunciado e criado após os motins de 1981.  
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Juppé, essencialmente focalizada na re-dinamização económica. Nele se suportarão 700 zonas urbanas 
sensíveis (ZUS), 350 zonas de re-dinamização urbana (ZDU) - dispensadas dos encargos fiscais da 
protecção social dos trabalhadores - e 38 zonas francas urbanas (ZFU) mais claramente desfiscalizadas.  
Em 1997 dá-se a dissolução da Assembleia Nacional. A chegada ao governo de Lionel Jospin viria a ter 
efeitos sobre a política de cidade, designadamente ao retrair a vertente preventiva da delinquência e 
acentuando o eixo repressivo (Tissot, 2007; Sauvadet, 2006b).  
Em 1999 o Conselho Interministerial das Cidades (CIV) elabora o Plano Nacional de Renovação Urbana 
(PNRU) agora centrado nos Grandes Projectos de Cidade (GPV). Estes projectos darão prioridade à 
intervenção em “bairros acumulando sinais importantes de relegação urbana” (Body-Gendrot, 2007, p.60). 
Na prática este Plano consiste no desenvolvimento dos Grandes Projectos Urbanos (GPU) que dão 
continuidade aos objectivos dos GPV: revitalização económica, acesso ao emprego, reforço do laço 
social, desenvolvimento dos serviços públicos. Este conjunto de medidas inicia-se com a criação (em 
1999) das communautés d’agglomeration4 que passam a dispor de competências nos domínios 
económico, de ordenamento do território, transportes, alojamento e politica de cidade. As zonas francas 
urbanas (ZFU) criadas por Juppé serão substituídas pelas zonas de desenvolvimento urbano (ZDU) e são 
criadas as zonas periurbanas (ZPU) que visaram atrair empresas e criar empregos para os 
desempregados dos “bairros”. O mesmo governo criará o contrato-jovem (cerca de 700 mil entre 1997 e 
2000). Contudo, nem os empregos criados no quadro das ZPU nem os resultantes da medida contrato-
jovem viriam a beneficiar os jovens mais excluídos dos bairros (Sauvaret, 2006b; Wacquant, 2004). 
Em 2000 é publicada a Lei da Solidariedade e Renovação Urbana (SRU) que no início dos anos 1990 
havia sido travada devido à contestação dos municípios (Body-Gendrot, 2007). Este diploma estabelece 
obrigatoriedade de cada município possuir não 15%, mas 20% de alojamentos sociais no seu parque 
habitacional. Através da SRU pretende-se favorecer a mistura social e atenuar a concentração das 
populações mais desfavorecidas nas áreas mais pobres. Na prática a lei SRU, apesar de aprovada, 
mostra-se de difícil aplicação, suscitando a resistência de alguns maires, sobretudo do UMP, que 
preferem pagar as multas contempladas a “receber” nas respectivas comunas o contingente de habitação 
social imposto (Body-Gendrot, 2007). 
Na implementação da Lei da SRU o papel das communautés d’agglomeration é fundamental e efectua-se 
a partir da figura de Contrat de Ville que, à semelhança do período 2000-2006, coincidem com os 
contratos plano Estado / Região tendo por isso uma duração de 7 anos5. Em 2004, é aprovado em 
Conselho de Ministros o Plano de Coesão Social proposto pelo Ministro do Emprego, do Trabalho e da 
Coesão Social que viria a preconizar os ideais do governo de direita que retoma o poder em 2002. Este 
plano pretende “dar a cada um a possibilidade de viver dignamente no seio da [...] comunidade nacional” 
e entrará em vigor em 2005 aspirando agir simultaneamente sobre o emprego, o alojamento e a 

                                                 
4 De acordo com o INSEE uma aglomeração urbana é uma área urbana com 50 mil habitantes ou mais, nas quais a commune-
centro possua pelo menos 15 mil habitantes.  
5 À semelhança do que acontecerá em Portugal, alguns Contrat de Ville celebrados para o período 2000-2006 beneficiarão do 
programa europeu Urban. 



 10

igualdade de oportunidades. Entre 2000-2006 reforça-se o número de Zonas de Educação Prioritária 
(ZEP) e desenvolve-se um programa de formação de funcionários destinado a combater actos 
discriminatórios dentro da administração pública.  
Na sequência do Plano de Coesão Social de 2004 os Contrat de Ville para o período 2007-2012, agora 
apelidados de Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), dão continuidade às linhas de acção 
privilegiadas anteriormente (emprego, o alojamento e a igualdade de oportunidades). As alterações mais 
significativas introduzidas pelos CUCS estão ao nível do funcionamento das ZEP. Sob o signo da 
igualdade de oportunidades modificam-se e reenquadram-se os objectivos deste dispositivo, instituindo-
se o acompanhamento das crianças “apresentando sinais de fragilidade” desde a escola maternelle 

(creches) até ao final da escolaridade obrigatória. Trata-se de uma abordagem que “requiert […] qu’on 
intègre dans les modalités de prise en charge, la singularité de chaque situation, en tenant compte de 
l’environnement ou du contexte dans lequel apparaissent les difficultés” (Rapport 2006 de l’Observatoire 

national des Zones urbaines sensibles (ONZUS), p. 147). O programa «réussite éducative» é uma peça 
basilar do Plano de Coesão Social. Pretende que todos os dispositivos já previstos no modelo anterior 
(Contrat éducatif local, Contrat local d’accompagnement à la scolarité, Contrat temps libre, Contrat 

enfance e Veille éducative) sejam agora articulados. Visa-se claramente uma focagem nas “crianças e 
jovens mais fragilizados”.  
Este programa6, desenhado para um todo colectivo à escala do bairro, vem proceder à triagem, entre os 
destinatários, dos “mais necessitados”, apoiando-se na contractualização com as famílias de “formas de 
compensação” assentes no “percurso individual” das crianças e jovens. Mas a falta de meios afectos às 
ZEP para superar as especificidades e a “fuga” à carta escolar por parte da população da classe média, 
que acentua o peso da população escolar sem possibilidade de escolha nestes estabelecimentos, explica 
que, na prática, os estabelecimentos situados em ZEP tenham visto os seus problemas agravarem-se.  
Porém, como demonstraremos neste estudo não se trata apenas de uma questão de insuficiência de 
meios, mas também de uma questão ligada ao modo como tem sido tratada a questão da pobreza e dos 
enclaves territoriais da pobreza. A colocação das ZEP no centro do processo de governação da pobreza 
traduz um entendimento específico que é simultaneamente particularista e normalizador, mas acima de 
tudo, traduz um retorno ao Estado como garante da governação dos territórios da pobreza, 
independentemente da retórica da descentralização municipal (que entretanto sofrerá, como foi possível 
verificar nesta investigação, mudanças significativas) e dos discursos políticos que preconizam o 
envolvimento da sociedade civil, via associações, no combate à pobreza.  
O estudo das modificações no plano sistémico da política de cidade francesa, muito sucintamente 
apresentadas, revela uma transladação do enfoque político da habitação para os bairros (via municípios e 
aglomerações urbanas ou conurbações urbanas) e mais recentemente via ensino e prefeituras, como 

                                                 
6 O programa «réussite éducative» pretende responder a questões de desenquadramento ou desestruturação familiar e de 
percursos de delinquência. Pode assumir duas formas: a de Projecto de réussite éducative (PRE) e a de Internats de réussite 
éducative (IRE). 
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desenvolveremos adiante. Esta primeira deslocação é ainda muito tímida em Portugal, onde a história da 
intervenção pública nos bairros se encontra demasiado presa à questão do (re)alojamento. Em traços 
gerais a partir dos trabalhos de Gros (1994), Dias (1994) e Guerra et al (2001) podem considerar-se 
quatro fases distintas na política de habitação social em Portugal, de acordo com as diferentes lógicas e 
estratégias de intervenção:  
1. Durante a vigência do Estado Novo, os programas de habitação social, de forte cariz político e 
simbólico, dirigiam-se essencialmente a categorias sociais específicas e hierarquizadas. Estes 
mostravam-se insuficientes para colmatar as carências de habitação, nomeadamente das resultantes das 
migrações internas motivadas pelo processo de industrialização do país, fortemente litoralizado a partir da 
década de 1960. No período 1953-73 o peso do alojamento social no total de alojamentos construídos 
correspondia a apenas 10,8%. Durante este período, continuam assim a prevalecer os mecanismos de 
mercado que deixaram de fora muitas famílias sem capacidade de acesso ao crédito. 
Após o 25 de Abril, formula-se uma mudança através da substituição dos mecanismos de mercado por 
uma estatização da acção envolvendo o poder central e local. Pela primeira vez, integram-se nas 
iniciativas de promoção de habitação as cooperativas e as associações de moradores. É neste período 
que se implementam os Planos Integrados correspondentes a operações de grande envergadura alguns 
dos quais com mais de 1000 alojamentos7. A localização destes projectos vem servir a lógica da 
proximidade aos postos de trabalho no sector industrial. Trata-se de iniciativas inspiradas nos modelos de 
habitat do movimento moderno, numa época em que se tinha já dado a primeira demolição, no caso 
Pruitt-Igoe, um empreendimento vencedor do prémio Le Corbusier’s Machine for Living demolido a 15 de 
Junho de 1972 em St Louis (Harvey, 1989). São deste período a criação dos Empréstimos às Câmaras e 
o Programa de Auto-Construção que concedia vantagens fiscais às famílias de fracos rendimentos que 
desejassem construir a habitação. Os empréstimos aos municípios foram afectados por fortes 
constrangimentos financeiros pelo que se revelaram mais uma medida de mudança política do que um 
efectivo instrumento de promoção habitacional.  
2. Entre os anos 1980 e o início dos anos 1990 a intervenção estatal adopta claramente uma lógica 
keynesiana dirigindo-se aos grupos mais desfavorecidos da população. Esta etapa inicia-se com a 
criação do Plano de Intervenção a Médio Prazo, o PIMP, inicialmente limitado ao concelho de Lisboa e 
orientado para o realojamento de famílias de fracos recursos a residir sobre terrenos destinados a 
infraestruturas rodoviárias (CRIL e Eixo Norte-Sul) traçadas pelo Plano Resende (1964). O DL 226/87 de 
6 de Junho, que institui o PIMP, cria a possibilidade de celebração de um protocolo entre a CML e o ex-
FFH, agora dividido em IGAPHE e INH.  
3. O primeiro financiaria 50% dos projectos, enquanto a INH emprestaria a longo prazo os restantes 
50% a uma taxa de juro aplicada a um terço do montante total. Este programa previa a construção de 
quase 10 000 fogos. Contudo, segundo Fonseca Ferreira (1994), as carências à época estimar-se-iam no 

                                                 
7 Os Planos Integrados constituem-se a partir de ZUP- Zonas Urbanas Prioritárias – criadas à imagem das ZUP francesas. E 
dentro deste dispositivo que se cria o bairro da Bela Vista em Setúbal.   
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triplo. É no âmbito do PIMP que surge Chelas, que correspondeu à concretização de 55% dos 9698 
previstos, em conjunto com outras 3 zonas: Casal dos Machados, Boa Vista e Padre Cruz.  
Nesta terceira fase a política de habitação (social) continua a ser marcada pela insuficiência quantitativa. 
O peso relativo da habitação social no parque imobiliário português baixa consideravelmente entre 1973 e 
1993, passando respectivamente de 10,9% para 2,5%. A lógica de actuação que acabou por prevalecer 
foi a do incentivo à aquisição de casa própria no mercado privado dirigida às famílias com capacidade de 
recurso ao crédito. Entre 1976 e 1997 são realizados mais de 1 milhão e 300 mil contratos. 
Mas a insuficiência não foi só quantitativa. Gros (1994) considera o historial da política de habitação em 
Portugal “muito pouco social”. Para a autora é esta insuficiência que explica o surgimento de vastas áreas 
de habitação degradada nas periferias das duas áreas metropolitanas. Estas áreas assumem a forma de 
bairros de habitação precária ou de bairros de habitação resultantes essencialmente da auto-construção 
sem licenciamento que na sua esmagadora maioria se mantiveram até aos anos 1990 sem infraestruturas 
urbanas mínimas (abastecimento de água, recolha de águas residuais, electricidade, rede viária e 
equipamentos).  
Até 1993 a “construção de bairros de barracas e degradados desenvolveu-se e estimou-se, através do 
PER, [a existência de] 37 698 barracas, correspondendo a 43 518 famílias e cerca de 146 000 pessoas”. 
O estudo organizado por Bruto da Costa & Pimenta (1991, cit. Horta, 2007) referencia cerca de 130 
bairros degradados e de barracas na área metropolitana de Lisboa (AML) estimando a presença nestes 
bairros de cerca de 50 mil imigrantes.   
4. Em 1993 o DL 163/93 de 7 de Maio cria o Programa Especial de Realojamento (PER) para as Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto com o objectivo de realojar as famílias residentes em habitações 
precárias (barracas) e “erradicar as barracas até 2001 na AML e AMP”. Este diploma prevê a divisão 
entre o Estado e os municípios do investimento8, deixando às câmaras a competência do projecto, a 
demolição das barracas, e a construção e gestão dos novos alojamentos. Os apoios à construção de 
Habitações de Custos Controlados ou Habitações Sociais contemplam a aquisição de terrenos e sua 
infra-estruturação e o apoio à construção. As bonificações previstas assumem a forma de benefícios 
fiscais e para-fiscais e financiamento bonificado. 
O PER veio inverter a progressiva tendência de diminuição do investimento em fogos para habitação por 
parte do Estado e autarquias que, segundo os dados do INE sofreu uma diminuição de mais de um terço 
entre 1980 e 19939. O PER marcou igualmente uma reorientação da política de habitação social no 
sentido de uma clara municipalização da gestão da habitação social. Os municípios implementaram uma 
política de gestão diferencialmente territorializada de acordo com a presença ou não de gabinetes 
desconcentrados de gestão nos bairros. Nalguns casos o PER foi ainda implementado a par do programa 

                                                 
8 Na continuidade do PIMP prevêem-se 40% dos investimentos nos terrenos assegurados pelo IGAPHE a fundo perdido e 40% 
assegurados por empréstimos do INH.  
9 Entre 1980 e 1993 o número de fogos concluídos pelo Estado ou autarquias locais decresceu mais de 3 vezes. São os 
seguintes alguns dos valores avançados INE: 1980 – 5532 fogos; 1987 – 1159 fogos; 1990 – 2454 fogos e 1993 – 1540 fogos. 
(Séries Cronológicas, População e Condições Sociais: Condições de Vida das Famílias, 1993, INE) 
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Integrar o que permitiu a implicação de activos dos bairros a desalojar na construção dos novos 
empreendimentos, assim como acções socio-educativas e socio culturais, mas esta articulação 
programática realizou-se sem as necessárias orientações e condições de continuidade que os programas 
desta natureza exigem. 
Porém, a intervenção nos enclaves territoriais não se liga apenas à provisão de habitação, o que aliás 
justifica a necessidade do conceito, sendo atravessada pela intervenção pública em matéria de acção 
social, ensino, como se depreende da evolução da política de cidade francesa atrás esboçada.  
 
Veremos a partir das observações realizadas no terreno que não se afigura possível manter uma 
concepção de Estado como um conjunto de organizações claramente sectorializadas. O princípio da 
territorialização mostra-se um catalizador de uma mudança na governação, sendo o território a matriz 
preferencial para assegurar as tão famigeradas parcerias para o combate à pobreza, que acabam por se 
revelar importantes actantes (Latour, 2005; Thrift, 1996; 2004a) da reorganização do próprio Estado.  
Nos dois países a intervenção pública nos enclaves territoriais é atravessada por dois tipos de 
contractualização. Um primeiro diz respeito às contratualizações inscritas nas directivas através das quais 
se pretende implementar uma “intervenção social à medida”, particularmente importante na acção social, 
designadamente através dos “contratos de inserção” realizados no quadro do rendimento social de 
inserção. Esta particularização da acção pública é também realizada no ensino, por exemplo, através dos 
dispositivos que enquadram a educação especial.  
Um segundo tipo diz respeito à contractualização que põe em marcha as parcerias locais para o combate 
à pobreza. É nesta linha que faz sentido a reflexão realizada pelos críticos da política de cidade francesa 
e que dão conta da implementação de um modelo participativo que tende a introduzir formas de relação 
Estado-cidadão que, ao invés de um progressivo envolvimento dos implicados na resolução dos 
problemas da exclusão, tende a substitui-los pelos seus “representantes”. Esta subestimação tende a 
repercutir-se no afastamento e no silenciamento daqueles que, não dominando os códigos utilizados para 
a realização dos diagnósticos e da identificação das soluções, acabam por se ver votados ao 
silenciamento.  
Para os autores atrás referidos o caso francês mostra que esta evolução está intimamente ligada com 
uma conceptualização específica da pobreza e mais concretamente da pobreza territorializada, o que nos 
remete mais directamente para o objecto de estudo em análise que agora estamos em condições de 
reformular: os fundamentos, os veículos e as consequências das formulações políticas e académicas da 
pobreza territorializada nas suas relações com a transformação das formas de intervenção pública.  
Sylvie Tissot (2007) vai mais longe, defendendo que os “bairros problemáticos” são uma invenção política 
resultante de uma forma específica de olhar a pobreza urbana (e sobre ela pensar e agir). As categorias 
territoriais que emergiram em França entre 1985 e 1995 não são um mero reflexo, mesmo se deformado, 
da realidade social, ou mesmo do exagero ou mistificação. A questão da periferia é fruto de uma 
territorialização exacerbada da questão social nos bairros, resultante da sua divisão política. A matriz 
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territorial que subjaz às batalhas simbólicas travadas em diferentes sectores da sociedade, desde o poder 
central ao cidadão comum, teve efeitos decisivos escamoteando a verdadeira raiz dos problemas: a 
dominação social e económica e o racismo. A tese de Tissot (2007) é a de que os bairros conseguiram a 
atenção dos poderes públicos à custa do entalhe, da incorporação dos “problemas” o que teve um efeito 
paradoxal: a grelha territorial funcionou como eufemismo para designar os habitantes dos bairros, já não 
em referência ao seu estatuto social (de precariedade), mas às suas “origens” nacionais, culturais ou 
“étnicas” assim vistas como problemáticas.  
Ou seja, a política urbana, participou no processo de transformação da etnicização da questão social que 
levou a que as “origens étnicas” passassem a ser encaradas como um mal em si mesmo para o resto da 
sociedade e não como um problema para as vítimas de racismo.  
Por seu lado, para Body-Gendrot (2007) e Withol de Wender (2007) esta territorialização exacerbada está 
na origem do que apelidam de “tirania do território” que resulta da convergência de dois processos. Por 
um lado, a estreita relação estabelecida entre “habitat social” e “problemas sociais” contribuiu para a 
relegação das populações “com problemas” para áreas específicas, por via dos preços mais acessíveis 
de alojamento não qualificado e da oferta diversificada de alojamento social10, ou de outros apoios sociais 
confinados aos bairros11. Foi porém a etnicização da questão social que prevaleceu porque as famílias 
imigradas ou suas descendentes em situação de precariedade se encontravam fortemente representadas 
nestas áreas. Para as autoras é esta a maior tirania da política de cidade: a incrustação no território da 
questão étnica que não tem em França espaço de debate. Veremos que é sobre esta relação, nunca 
revelada, que se constroi o mito da mistura social, assim como os procedimentos (pouco claros) da sua 
aplicação.  
Os efeitos perversos deste aprisionamento simbólico do problema social na banlieue resultam, para 
Body-Gendrot e Wender (2007), de uma lógica idealista. Para lutar contra o aprisionamento destas 
populações aos bairros que coloca em risco o ideal republicano, os actores da política de cidade 

procuraram paralelamente promover um modelo específico de cidadania. Este modelo é fundado na 
valorização do local e na manutenção do “laço social”. Mas na argumentação das autoras a valorização 
da “cidadania de vizinhança” reduziu os horizontes dos habitantes mais participativos ao espaço local, 
isto é, territorializou-os numa nova cidadania que se esgotou na democracia de proximidade. A 
valorização da periferia como espaço cívico tendeu, deste modo, a isolar os habitantes de outros 
cidadãos e de outras redes e dinâmicas externas. A focalização nos “bairros problemáticos” foi marcada 
por uma abordagem de problemas específicos, designadamente, os susceptíveis de serem tratados por 
via da participação (sempre restrita) dos habitantes, relegando-se para segundo plano os aspectos 
relativos às realidades económica (desemprego) e cultural.   

                                                 
10 Nos dois bairros que acompanhei mais de perto em Bordéus pude verificar que as famílias numerosas com menos recursos 
encontram nos HLM tipologias de habitação mais ajustadas à estrutura familiar. Um mesmo edifício combina diferentes tipologias 
de alojamento, com as maiores casas nos últimos pisos.  
11 Por exemplo, o emprego apoiado para mulheres dos 35 aos 50 anos residentes nos bairros da política de cidade, instrumento 
criado em 2006. 
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Em suma, segundo as autoras, quando efectivamente se revelou uma forma de enfrentar os problemas, a 
participação dos cidadãos foi definida e praticada de maneira muito limitativa: sobrelevando o “diálogo” e 
a “comunicação” entre habitantes em prol da transformação sobre as condições de vida materiais. 
Também Hyatt (1997), estudando os processos de privatização dos council estates no Reino Unido, 
identifica na valorização da boa vontade individual e das soluções pontuais com a concomitante 
desvalorização da conflitualidade e das reivindicações demasiado “políticas”, a transferência para os 
cidadãos da responsabilidade pelas transformações já não apenas da transformação urbana, mas da sua 
regulação. Deste modo, em França como no Reino Unido, os modelos participativos postos em prática 
recorrem a uma negociação que já não se limita ao político, entrando no domínio da biopolítica (Foucault, 
1992, 2004), na medida em que conta com a indução e com a auto-regulação de comportamentos a partir 
da mobilização da vizinhança, entre cidadãos ou entre estes e as entidades da intervenção local. 
Mas não é apenas no plano da gestão do edificado que o biopolítico invade a economia de poder 
revelada no plano local, mostrando-se esta transferência do político muito mais abrangente na geografia 
e nos eixos da governação envolvidos. Autores como Sauvadet (2006), Tévanian (2005) e Tissot (2007) 
defendem que a precipitada e politicamente conveniente equivalência entre banlieues e violência deu azo 
à formulação de políticas de carácter securitário que contribuíram para estruturar sistemas de relações 
sociais que frequentemente não atenderam às configurações culturais e a processos sociais de âmbitos 
mais vastos que se actualizam nestes contextos de interacção.  
Por exemplo, em França, o vocabulário mediático-político radicaliza-se na campanha para as 
presidenciais em 1995 quando se fala de “fractura social”, de “Plano Marshall para os bairros” de “quebrar 
o gueto” de “reconquistar as zonas de non-droit e os territórios perdidos da república” (Sauvadet, 2006, 
p.145). Estas expressões serviram para dar visibilidade às novas respostas para os problemas que não 
se conseguem solucionar (a pobreza e a discriminação) desviando assim as atenções da falência dos 
modelos seguidos, para se passar a centrar o debate nas “novas soluções”.  
Nestes encadeamentos discursivos, reproduzidos em Portugal no momento e após o “tiroteio” da Quinta 
da Fonte, os jovens visíveis são um elemento central. São parte integrante da amálgama discursiva que 
envolve o discurso sobre os bairros.  
Esta projecção dos problemas urbanos em áreas específicas não é nova. A este propósito é interessante 
lembrar Kelley (1997) para quem o “jovem negro” é um produto etnográfico dos primeiros antropólogos e 
sociólogos do gueto da Escola de Chicago. Esta abordagem atribuía aos jovens residentes nestes bairros 
uma propensão para a aquisição de um sistema de valores favoráveis à delinquência. Estes estudos 
assentam em modelos explicativos ligados 1) à sociabilidade (designadamente a pertença a um grupo 
com práticas delinquentes), 2) às situações de conflito internas ao sujeito que o levariam a uma actuação 
desviante como modo de resolução dessa tensão, 3) a uma conjugação de processos de ordem 
interaccional e individual e, finalmente, 4), recorrendo novamente a aspectos ligados à sociabilidade, mas 
desta vez, não intra-grupo, mas extra grupal, focalizando a reacção social ao porte de um estigma, 
enquanto elemento potenciador de delinquência.  
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O jovem de bairro ou a “segunda geração” são “personagens” alimentadas pela sociologia da 
delinquência (Dubet, 1987), pela antropologia urbana (kelley, 1997). Em suma, adoptando uma visão 
culturalista, a escola de Chicago cria a associação entre bairros problemáticos e gangues de jovens. 
Porém, a ênfase nos jovens é indissociável da forma de conceber o desvio a uma pretensa norma que 
retira os brancos e os adultos do mundo da delinquência e da criminalidade. 
Mais recentemente diversos autores vêm mostrar que a personificação do perigo não é independente da 
construção estatística do crime e dos propósitos políticos que aquela construção preenche. A associação 
entre jovem negro ou jovem pobre foi frequentemente tomada como parte da ordem das coisas, 
suspendendo-se as ligações (Latour, 2005) que permitem aprofundar os porquês desta “personificação” 
do perigo nos jovens dos bairros, ou mais genericamente na segunda geração. Deste modo, toma-se 
como um dado, precisamente, o que se pretende explicar (Latour, 2005).  
É esta interrupção no questionamento da relação entre jovem e território que leva a que ainda nos anos 
1980 a delinquência juvenil se tenha assumido como problemática central da intervenção pública sobre 
os “bairros sensíveis” da política de cidade. A visibilidade da segunda geração incapaz de se ancorar 
numa reivindicação política de melhores condições laborais ou de habitação centrou-se em torno da 
discriminação residencial e escolar. Nos anos 1990 sob os princípios da coesão social e do risco de 
“fractura social” reorienta o discurso para a figura do delinquente. O discurso político desloca a “questão 
urbana” centrada nos “bairros” para as suas populações e, particularmente, para a figura do “jovem de 
bairro” intimamente ligado à questão da violência.  
Existem, contudo, outros campos discursivos e outros intervenientes para além dos políticos que 
alimentam esta amálgama. Como refere Machado da Silva (2006) “A insegurança e o medo passaram a 
obscurecer o debate sobre a expansão da cidadania, despolitizando-o e reduzindo-o a uma simples 
questão de eficiência dos aparatos de repressão na garantia da ordem social. Fechou-se o foco dos 
conflitos sociais na espiral de violência policial e criminal constituindo, assim, um círculo vicioso”.  
Considerando como pano de fundo as diferenças entre os níveis de formulação política e os graus de 
articulação inter entidades nos diferentes discursos analisados sobre e para os contextos em análise 
neste trabalho propomo-nos desconstruir, sob a óptica dos jovens, os discursos depreciativos e 
criminogénicos sobre os bairros. Demonstraremos que os “jovem dos bairros” são um loco motive 
extremamente eficaz de uma estratégia que necessariamente impele para o controlo social dos pobres. 
Os casos-estudo investigados revelam que os sentidos atribuídos ao “jovens dos bairros” traduzem e 
performatizam uma realidade (ser jovem do bairro) e um símbolo (os “jovem dos bairros”) co-produzidos 
pelos media (Muchielli, 2006b; Horta, 2006, 2007; Tévanian, 2005), pelas formulações e práticas 
exercidas na intervenção social, educativa e policial e, ainda, pelos jovens. A natureza e a proeminência 
dos media e a conformação dos jovens com esta figura, participam numa nova configuração, posmoderna 
neoliberal, da pobreza urbana. Ou, por outras palavras, a apropriação política desta nova figura da 
pobreza é parte da eficácia política. 
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Iniciado no final de 2005, o processo de desdobramento do que se concebia como as grandes 
organizações do Estado foi complexo e moroso. A aproximação a estas organizações revelou a 
necessidade de abandonar a dicotomia local-global e as compartimentações sectoriais do Estado em que 
assentaram toda a minha formação, como geógrafa urbanista e como professora. O terreno mostrava que 
existiam lógicas e procedimentos de intervenção transescalares (Thrift, 1996, 2004b) que atravessam os 
aparelhos conceptuais e formais (no sentido “material” “causal” de que nos fala Latour). Os actantes de 
Latour (1994, 2005) aqui concretizados nas tecnologias de governabilidade (Foucalt, 2004), nos sistemas 
socio-tecnológicos de Thrift (1996, 2004a, 2004b) e nas práticas em exercício (Mitchell, 2001; Hyatt, 
1997; Body-Gendor, 2007; Tissot, 2007) foram os instrumentos conceptuais e metodológicos que 
permitiram captar as formas de intervenção pública nos enclaves territoriais estudados, identificando o 
que efectivamente faz a diferença no decurso dos acontecimentos. Inspirada nas perspectivas destes 
autores convida-se o leitor a uma abordagem que pretende terminar com o mito do mundo herdado.  
Esta tese divide-se em 5 extensos capítulos. No primeiro, exploram-se as principais teorizações 
contemporâneas sobre processos de desigualdade social. Procuramos mostrar de que forma estas 
leituras acabam por se constituir como “metáforas mobilizadoras” (Shore & Wright, 1997) da intervenção 
pública territorializada dando expressão aos pressupostos teóricos e ideológicos implícitos àquelas 
leituras. Trata-se no fundo de compreender os significados dados aos conceitos-chave mobilizados no 
tratamento epistemológico da pobreza urbana e dos territórios delimitados pela pobreza que subjazem à 
intervenção pública. Analisa-se um conjunto de conceitos (segregação, exclusão, etnia e perigosidade) 
que mais do que resultantes de um saber científico fechado sobre si mesmo, emergem como verdadeiras 
metáforas de novas produções científicas, de racionalidades políticas e da produção discursiva, sempre 
política, dos media.  
No segundo capítulo, propõe-se um quadro teórico para a sustentação de uma nova forma de abordar a 
pobreza e exclusão na sua relação com os enclaves territoriais. Na base desta abordagem está uma 
perspectiva epistemológica específica que, adoptando a proposta de Latour (2005) em Reassembling the 

social, se orienta para uma geografia de associações. Considerando que nem Latour (2005), nem a 
abordagem etnográfica ou a análise discursiva, por si, orientam a interpretação do potencial 
compreensivo (os sentidos) e performativo (os actantes) das conexões que emergem do terreno, tornou-
se necessário integrar um conjunto de contributos teóricos que orientassem a leitura dos efeitos, 
tendências e armaduras, sempre renovadas, que as práticas encerram e que a antinomia entre agência e 
estrutura de Giddens (1982) e Bourdieu (2000 [1972], 1992 [1982]) apenas superou parcialmente (Thirft, 
1996).  
Sendo o campo de análise privilegiado as relações, ora variáveis, ora normalizadas, entre Estado e 
cidadão, torna-se necessário re-interrogar o papel do Estado (Haggersty, 2001) sem interromper as 
conexões entre ideologia política, práticas dos profissionais e práticas mediáticas, o que implica uma 
nova visão do cultural e político, mas também do infra-estrutural, aqui ligado aos processos de 
governação. Considerar os enclaves territoriais como contexto definido e definidor das decisões e 
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práticas iterativas desempenhadas noutros centros de decisão implica uma abordagem transescalar e 
multidimensional (Latour, 2005; Thrift, 1996, 2004a, 2004b) que não se presta a definições prévias. Deste 
modo, passamos a interessar-nos menos pela posição social dos sujeitos para nos interessarmos pelos 
efeitos dos sistemas tecnológicos contemporâneos e das práticas discursivas no seu posicionamento 

social (Thrift, 2004a). 
Numa terceira parte – em busca de um método – expõem-se as inquietações na aproximação ao território 
e as âncoras adoptadas para ultrapassar as dificuldades com que me deparei ao insistir nesta abordagem 
assumidamente contra-intuitiva, tanto na abordagem ao contexto como no pressuposto genérico do 
confronto de duas realidades distintas. Apresentam-se igualmente as metodologias para responder aos 
desafios que a abordagem teórica coloca, designadamente no estudo do corpus noticioso. 
Nos quarto e quinto capítulos analisa-se um vasto corpus discursivo resultante das transcrições de 
entrevistas, das notas de campo resultantes da observação das práticas, dos discursos dos cientistas 
sociais e técnicos que se debruçaram sobre o bairro e do corpus discursivo da produção noticiosa sobre o 
mesmo12. No caso da Quinta da Fonte, se, num primeiro momento, a narrativa noticiosa interessava 
essencialmente como fonte para a reconstituição da realidade do bairro, a partir do “tiroteio”, a produção 
jornalística passa a ser olhada como uma prática constitutiva. O “tiroteio”, pela forte produção mediática e 
pela natureza da cobertura dada ao fenómeno, constituiu uma oportunidade para colocar as construções 
institucional e intervencional, até então o centro da minha problemática, em relação com as performances 
discursivas da produção noticiosa.  
No quarto capítulo, o caso especifico de Bacalan permitirá apreender a importância da intervenção 
pública inscrita na política de cidade na reformulação das formas e dos conteúdos discursivos sobre o 
bairro. No essencial, põe-se em relação os diferentes elementos performativos que marcam a diferença 
(os actantes de Latour, 2005) demonstrando as suas implicações nos reposicionamentos sociais dos 
sujeitos, em particular dos jovens. 
O quinto capítulo, dedicado ao caso estudo português, organiza-se em três pontos. Inicialmente analisa-
se o que foi possível apurar das mecânicas (quem está envolvido) e dinâmicas (como está envolvido) a 
partir dos discursos dos participantes, procurando descortinar os elementos actantes na intervenção para 
o combate à exclusão. A partir desta análise, identificam-se, num primeiro momento, as tendências que 
atravessam as cadeias de acção com forte poder performativo na manutenção ou reforço dos processos 
excludentes ligados à intervenção pública. Num segundo momento analisa-se o papel dos media no 
reforço da diferenciação territorial da Quinta da Fonte, destacando-se as relações entre os discursos 
mediáticos e os discursos políticos produzidos dentro e fora do bairro.  

 
 
 
 
                                                 
12 As referências e os contactos dos participantes entrevistados formamente encontram-se em anexo, em 
documento digital. 
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Capítulo I 

 
Enclaves territoriais, segregação social, etnia e pobreza. 

Os vértices de uma identidade 
 
 

1. Enclaves territoriais 
 
A noção de enclave (Barata Salgueiro; 1998, 2000; Ascher, 1998) está ligada à constatação da existência 
de espacialidades concretas não compatíveis com a ideia de uma gradação dos processos segregativos 
predeterminada pela distância ao centro.  
Os enclaves territoriais resultam de uma produção espacial selectiva ligada ao desinteresse do 
investimento e à diminuição de rentabilidade na apropriação de certos territórios, fruto da presença de 
condições inferiores à norma em termos de acessibilidade, infraestruturas e serviços (Barata Salgueiro, 
2000, p. 23). Deste modo, num primeiro plano de existência o enclave inscreve-se numa organização 
espacial específica e remete para um conjunto de estratégias de modernização que acabam por ter um 
efeito excludente, por via da desvalorização do “bem território” (Dumont, 1993). Neste sentido os 
enclaves territoriais envolvem:   

• O desinteresse do investimento e a fraca rentabilidade extraível dos sectores da economia 
formal; 

• A presença de condições inferiores à norma em termos de acessibilidade, infraestruturas e 
serviços; 

• A distância ou desqualificação em relação à qualidade interna e externa do edificado nas suas 
ligações com a qualidade das habitações; 

• A ruptura funcional e social com a envolvente, resultante da dominância da função residencial e 
da concentração de população sem possibilidade de acesso ao mercado livre de habitação.  

Neste primeiro plano, a noção de enclave territorial corresponde no essencial à proposta por Barata 
Salgueiro (2001, 2000, 1998, 1997, Barata Salgueiro et al, 1997) que insiste na ideia de que o capital, 
funcionando como “um processo e não uma coisa”, tende a estabelecer a lógica de auto-reprodução das 
“condições de desfavorecimento”, tornando-se a marginalização territorial inevitável e cumulativa (Barata 
Salgueiro, 2000). Nas suas palavras, “[…] a produção de espaços marginais é estrutural nos processos 
de produção do território urbano, é uma contrapartida da produção selectiva de espaços de qualidade em 
que a própria reutilização de certas áreas pode acentuar a sua marginalização” (Barata Salgueiro, 2000, 
p. 23). 



 20

Partindo deste primeiro sentido, neste trabalho interessa-nos porém aprofundar uma outra perspectiva 
centrada nas transformações do Estado contemporâneo mais directamente ligadas com os processos de 
governação da pobreza territorializada. Profundamente inspirada em Foucault (2005; 2004 [1978]), 
propomo-nos analisar as implicações ligadas à passagem de um regime disciplinatório de governação 
para um regime de segurança, perspectiva que nos guiará na re-interpretação das propostas de 
Wacquant (2001, 2004, 2005) e Tissot (2007) empenhados na compreensão das relações entre 
governação neoliberal e as transformações mais recentes do Estado social na governação da pobreza e 
dos territórios da pobreza.  
Uma segunda perspectiva em enfoque aproxima-se da que enfatiza a dimensão cultural, tal como a 
entende Staszak (1999). O autor mostra que, no caso de Detroit, o esvaziamento do centro da cidade se 
deve tanto a aspectos económicos, quanto culturais, designadamente à chamada fuga urbana da classe 
média branca, profundamente ligada às representações construídas sobre os negros. Baseando-se na 
análise da imprensa sobre o processo de metropolização, Staszak (1999) conclui que as representações 
construídas “à distância” performatizaram padrões de ocupação que afastam brancos e negros. Se no 
passado este afastamento se deveu à recusa de experiências de vizinhança, hoje explica-se pela procura 
de habitações mais recentes e de melhor qualidade e pela possibilidade de os filhos poderem frequentar 
melhores escolas. Porém, como veremos, ao reconhecermos a “crise das representações” nas ciências 
sociais (Mondada, 2000) afastamo-nos da via dos estudos culturais. 
De certo modo as particularidades constitutivas dos enclaves territoriais já haviam sido consideradas por 
Barata Salgueiro (1998, 2000, 2001) no que se refere aos padrões de localização, quando considera que 
na metrópole fragmentada a lógica de apropriação da cidade zonada passa a coexistir com a apropriação 
de carácter pontual, surgindo estes dois tipos de apropriação como resultantes de uma organização 
espacial específica, a contemporânea, precisamente13. Por seu lado Ascher (1998, 2010) e Bauman 
(2005) destacam a importância do evitamento do “outro” alertando para a necessidade de explorar a 
dimensão relacional no urbanismo e na arquitectura, cada vez mais desafiada por movimentos de 
evitamento através dos movimentos NIMBY (Not In My Back Yard) (Ascher, 1998), e na qual urbanismo e 
arquitectura participam activamente (Bauman, 2005). 
Interessa-nos essencialmente compreender as propriedades constitutivas da forma como se fala dos 
enclaves territoriais e de como neles se intervém. Enquanto a primeira nos remete para a compreensão 
dos processos de construção identitária inerentes à comunicação que realiza a produção discursiva, a 
segunda orienta-nos para o argumento central da obra Policy: a new field of antrophology (Shore & 
Wrigth, 1997): os modelos de governação são processos complexos pelos quais os políticos não apenas 
impõem condições de “fora” ou de “cima”, mas influenciam as formas de conduta das pessoas. Esta 

                                                 
13 Para a autora neste processo de fragmentação participam o aumento das redes de relação à distância, fonte de fluxos 
complexos que desvalorizam os quadros de proximidade imediata e que estão na base de uma apropriação territorial do tipo 
discreto, desprovida das contingências de proximidade devido às novas acessibilidades (Barata Salgueiro, 1998, 2000, 2001). 
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influência é consentida, mas não necessariamente racional, o que nos projecta para a biopolítica 
(Foucault, 2005; 2004). 
A partir desta óptica neste primeiro capítulo percorrem-se um conjunto de conceitos criados pelas 
ciências sociais para responder às questões colocadas pela desigualdade social reportada ao espaço, 
questionando, com base num conjunto de trabalhos, a sua neutralidade ideológica. Mas este 
questionamento não é suficiente para empreender uma correcção e / ou um aperfeiçoamento das 
intervenção pública (Inneratiry, 2002). Torna-se necessário analisar as relações entre os conceitos 
carregados de ideologia e a política exercida nas práticas, o que nos leva a um entendimentos daqueles 
conceitos como “metáforas mobilizadoras” (Shore & Wrigth, 1997), metáforas que penetram por via da 
agência e da subjectividade, de forma difusa, nas práticas da intervenção pública. 
 

2. Segregação, enclaves territoriais, exclusão e identidade do pobre e do excluído 

2.1. Segregação 
 
Na acepção geográfica, o conceito de segregação é frequentemente acompanhado pelos adjectivos 
espacial ou urbana. Nesta concepção a segregação é um “processo e estado de separação de grupos 
sociais distintos que se manifesta na constituição de áreas de fraca diversidade social, separadas por 
limites claros entre cada área e as que a envolvem” (Ascher, 2010).  
Nesta acepção, o espaço participa na determinação do estado de segregação e esta é a grande 
dificuldade que a noção de segregação coloca. Uma outra dificuldade advém do facto de a segregação 
ser sempre um processo politicamente legitimado (Lussault, 2003) o que coloca a necessidade de sair da 
análise estritamente geográfica.  
Segundo Lussault (2003), determinar a segregação implica três análises: o estudo da organização 
espacial, a selecção de indicadores que permitirão a leitura “externa”, e a avaliação e quantificação da 
segregação “interna”. Na proposta por Lussault (2003) é importante a participação de diferentes actores 
na determinação do “estado de segregação”. Na avaliação que fazem dos “estados de segregação”, 
produtores, reguladores e utilizadores mobilizam em simultâneo a distância entre objectos, a diversidade 
e a densidade, utilizando “tecnologias” diversas de que nem sempre tomam consciência. 
A entrada de novos actores na definição dos “estados de segregação”, não sendo nova, só nas últimas 
décadas se difundiu nas ciências sociais. A tendência da geografia no estudo das formas de experienciar 
a segregação por parte dos habitantes dá-se na continuidade de uma articulação interdisciplinar que 
desde sempre caracterizou o estudo das desigualdades socio-espaciais sob a lente da segregação. A 
obra La ségregation dans la ville: conceptes et mesures, dirigida por Jacques Brun e Catherine Rhein 
(1994) é ilustrativa desta tendência integrando trabalhos de historiadores, demógrafos, estaticistas e 
sociólogos que os geógrafos da Universidade Paris I convidam para equacionar e medir a segregação.  
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O desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar não pode ser dissociado das insuficiências da 
disciplina para tratar algumas das “novas” questões inscritas na abordagem do processo de segregação a 
partir dos finais dos anos 1970, em particular a questão étnica. Por exemplo, nas conclusões do colóquio 
dedicado ao estudo da segregação urbana ocorrido em Grenoble, em 26 e 27 de Maio de 1989, pode ler-
se o apelo da geografia à intervenção de outras disciplinas para equacionar a problemática “étnica” no 
estudo da manifestação e produção espacial das desigualdades sociais (Vieillard-Baron, 2001, p.41). 
Como um estado da condição urbana ou como processo, a segregação foi fundamentalmente olhada 
como resultado das desigualdades sociais prévias, considerando-se que uma sociedade é tanto mais 
inigualitária quanto mais marcadas são as fronteiras espaciais que separam os diferentes grupos que a 
constituem. O sentido dado ao conceito de segregação não pode, todavia, ser desligado da doutrina e da 
prática urbanística (Caldeira, 2000; Bauman, 2005). No pós-guerra a produção de um corpo doutrinário 
empenhado no provimento das técnicas industriais e urbanísticas veio sustentar o movimento moderno 
promotor de um modelo de urbanização do tipo zonal. Hoje a segregação é também o resultado de uma 
intervenção mais pontual ligada aos processos de privatização e de especialização do espaço urbano 
(Barata Salgueiro, 1998, 2000, 2001). 
Nem sempre a geografia assumiu uma postura crítica face ao modelo zonal da cidade moderna. No artigo 
Études sur la Banlieue escrito em 1950, Pierre George14 demonstra que o conhecimento geográfico 
participou activamente na construção do modelo de habitat do movimento moderno. A geografia, como as 
restantes ciências sociais, foi então influenciada e contribuiu activamente para a sustentação da política 
voluntarista de um Estado empenhado num modo específico de provisão de habitação caracterizada pela 
normalização e pela grande volumetria que marcaria, desde então, a periferia (Vieillard-Baron, 2001, p. 
90). Os grands emsembles dos anos 1950 resultam assim de uma política centralizada, fundada na 
urgência e abraçada pelos grandes construtores que, respeitando as exigências governamentais de 
quantidade, rapidez e de economia em matéria de construção, prefiguraram a cidade do amanhã: a 
cidade fundada sobre a racionalidade, a estandardização e os valores colectivos. A mesma relação entre 
o conhecimento científico produzido e o modelo progressista pode ser ilustrada a partir do relatório 
Denvers (1958), da responsabilidade do ministério da construção, que concebe a política de habitação 
como um ramo específico da política industrial – a construção civil – baseado no tríptico «industrialisation, 
typification, répétitivité». 
É importante explicitar as condições nas quais, em França, se deu a defesa deste modelo de habitat. 
Para acolher a mão-de-obra convidada a reconstruir o potencial económico das grandes infraestruturas 
de um país destruído pela guerra foram construídas soluções provisórias para albergar esta mão-de-obra, 
tanto pelo Estado como por iniciativa dos próprios, incluindo-se nestes últimos os célebres bidonvilles dos 
portugueses (ver a esse propósito Carvalheiro, 2008). Diferentemente de Portugal, França sofreu uma 
verdadeira política de pós-guerra cujos resultados urbanísticos estão hoje profundamente incorporados 
nas cidades. Das 17 maiores cidades francesas com mais de 50 000 habitantes, 15 foram fortemente 
                                                 
14 XII Caiher da Fondation national des sciences politiques que o geógrafo dirige (Vieillard-Baron, 2001, p. 90) 
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atingidas pelos bombardeamentos, deixando dezenas de milhares de famílias sem alojamento. Às 
necessidades de realojamento colocadas pelos bombardeamentos, acresce um aumento da procura 
ligada à entrada de população imigrante. A importância da aposta no alojamento no período do pós-
guerra permite explicar que entre 1953 e 1965 se tenham construído 2/3 dos grands emsembles 15 

(Vieillard-Baron, 2001).  
A partir dos finais dos anos 1970 o movimento moderno passa a ser amplamente contestado. A crítica 
que geógrafos, arquitectos e urbanistas endereçaram ao movimento moderno, dirigia-se, num primeiro 
momento, à normalização dos modelos de habitat, em especial à arquitectura demasiado sumária16 
porque resultante de empreendimentos confiados a um só promotor e à generalizada escassez no 
provimento de equipamentos. Fazia-se uso de modelos de determinação da segregação baseados na 
análise normativa e estatística e, consequentemente, na determinação da desproporção entre 
equipamentos e quantitativos populacionais a servir. Esta crítica começa a ter impactos políticos, 
verificando-se ainda nos anos 1970 um abrandamento da construção de habitação social no ritmo e na 
escala volumétrica (Vieillard-Baron, 2001).  
A partir dos anos 1980 à crítica formulada ao modelo zonal vem acrescentar-se uma outra, que resulta da 
análise da gestão dos bairros de habitação a custos controlados - HLM. Em França estes estudos estão 
na base do que viria a constituir-se como a política de cidade que, apesar de explicitamente direccionada 
para a base construtiva (operações de demolição17 e de reabilitação dos espaços públicos e de 
alojamentos em muitos bairros), se orientou claramente para os processos de gestão. 
Na mesma década assiste-se ao desencadear do que viria a ser designado no discurso político e 
académico como “crise das periferias”. Para responder à “crise das periferias” é criada em 1982 a 
Comissão Nacional do Desenvolvimento Social Urbano (DSU), figura jurídica que precede os dispositivos 
Habitat et Vie Social criado em 1977 (Tissot, 2007). Neste país, e de certo modo duas décadas depois em 
Portugal, a produção científica orienta-se para novos métodos de análise mais próximos dos contextos 
procurando aferir os efeitos dos dispositivos paliativos entretanto criados para territórios e populações (a 
política de cidade). Muitos geógrafos vão implicar-se em operações de Desenvolvimento Social Urbano 
(DSU) assumindo funções de coordenação de projectos de intervenção urbana e social, ou de 

                                                 
15 Em 1948 o número de alojamentos construídos para habitação social rondava os 40000 e em 1959 os 320000. A duração da 
construção por empreendimento médio passou no mesmo período de cerca de 3500 horas para menos de metade – cerca de 
1250 horas (Pinson, 1992, in Vieillard-Baron, 2001). O mesmo autor cita um conjunto de estudos que vieram questionar a 
construção massiva de alojamentos face à oferta de habitação a reabilitar e desocupada.  
16 Entre a Lei de prorrogação das ZUP (Zones Urbaines Prioritaires) em 1959 e a lei de orientação fundiária que institui as ZAC  
(Zones d’Aménagement Concerté) em 1967, a maioria dos grandes conjuntos habitacionais resultaram em construções 
massivas, de que é exemplo a “cité 4000” na commune de Courneuve, urbanização que veio alojar mais de 15000 habitantes, 
cuja construção se fez por processos experimentais de prefabricação pesada. 
17 Desde 1988 estimam-se cerca de 5000 alojamentos demolidos por ano o que corresponde a uma taxa de demolições 
(relativamente aos existentes) de 0,5%. A região parisiense concentra ¼ do total de demolições da França metropolitana. O Plan 
National de Renouvellement Urban (1999) previu a aceleração dos processos de demolição. O ministro da Cidade propõe chegar 
na década seguinte a valores entre os 10000 e os 15000. As demolições não são consideradas um “fim em si mesmo” nem um 
“acto de urbanismo negativo”, sendo encarados como a última solução, quando tudo o resto já tenha sido tentado (Vieillard-
Baron, 2001). 
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responsáveis operacionais em gabinetes de estudos especializados na reabilitação de alojamentos 
sociais.  
Esta prática deu-se a par da procura de novas formas de olhar e intervir sobre os bairros segregados. 
Num colóquio organizado em Bordéus pelos centros de estudos associados à rede Perimetro (ver Pato, 
2008), a geógrafa Marie-Christine Jaillet, participante activa deste movimento, lembra que na maioria dos 
encontros de investigadores sobre as periferias urbanas, organizados em França nos anos 1980, se 
constatou a impossibilidade de sustentar o modelo centro-periferia para a explicação dos processos 
geradores e perpetuadores das desigualdades sociais.  
A centragem na periferia 18 re-orientou o estudo da polis no seu conjunto. A crescente interdependência 
entre espaços reactivada pela compressão do espaço (Harvey 1989) sustenta-se também na 
reestruturação e polinucleação metropolitana. O território perde atrito (Harvey, 1989; Ascher, 2010). O 
modelo centro – periferia perde significado. Em alternativa ao modelo centro-periferia a geografia seguiu 
duas linhas explicativas: a que se debruça sobre as dinâmicas de transformação metropolitana e destaca 
os processos de autonomização da periferia, e a que inscreve a segregação numa lógica de rede via 

mobilidade (Lussault, 2003, p. 831). Estas perspectivas podem ser ilustradas nos trabalhos sobre a 
metrópole polinucleada de François Ascher (1998) ou, entre nós, de Teresa Barata Salgueiro (1998, 
2001). A geografia passa a interessar-se, já não apenas pela produção urbana, mas também, pela 
legitimação dessa produção por via dos processos de apropriação. 
A “crise da periferia” não pode ser dissociada da visibilidade política conquistada pelas questões em torno 
da imigração que se dá em França na viragem da década de 1970 para a seguinte. É neste contexto que 
se afirma política, mediática e academicamente, o conceito de “segunda geração” (Wihtol de Wender, 
2005, 2007) tomado precisamente como um problema social, em estreita articulação com os conceitos de 
integração/exclusão e de delinquência juvenil. Os jovens descendentes de imigrantes passam, desde 
então, a integrar a história da fabricação semântica da banlieue (Wihtol de Wender, 2007). O mesmo se 
passa nos anos 1990 em Portugal, quando se assiste a uma progressiva politização das questões da 
imigração e da etnicidade (Machado, 1992, 1994, 2002; Horta, 2005, 2007). Deste discurso decorrem 
efeito depreciativos para as camadas mais jovens da imigração que viriam a contribuir, nos dois países, 
para a legitimação de políticas de controlo (Machado, 1994) e de repressão dirigidas aos jovens dos 
bairros desde sempre associados à segunda geração (Mohammed & Muchielli, 2006; Daadouch, 2006; 
Delon & Muchielli, 2006; Sauvadet, 2006b; Tévanian, 2005, entre outros).  
Entre nós, são sobretudo os efeitos da interiorização de uma imagem negativa sobre a sociabilidade que 
dominam as abordagens. Queiroz e Gros (2002), Moura (2003), Horta (2006, 2007), Gonçalves & Pinto 
(2000), Pinto & Gonçalves (2001) e, na geografia, Jorge Malheiros (Malheiros et al, 2007) dão 
continuidade à perspectiva inicialmente estabelecida por Paugman (1995 cit. por Pinto e Gonçalves, 

                                                 
18 Ainda Vieillard-Baron (2001) questiona a pertinência da associação da problemática dos “bairros” à periferia, alegando que, em 
1994, antes da generalização dos contract de ville da política de cidade, à parte da região parisiense, mais de metade dos bairros 
considerados sensíveis pertencem aos centros das cidades.  
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2000) que observa, para as cités francesas, a importância da articulação entre imagens negativas, 
conflitualidade e insegurança. Para o autor esta articulação tem consequências sobre as dinâmicas 
sociais locais, os residentes e, particularmente, sobre os jovens que não fazem mais do que “aplicar a 
eles mesmos o julgamento dos outros, daqueles que, no exterior, designam a cité como um gueto”.  
Estudando a experiência e as identidades dos jovens em três bairros sociais da metrópole do Porto19 
Queiroz e Gros (2002, p. 126) concluem que “às dificuldades materiais inerentes às condições de 
habitação […] acrescem as privações de outro tipo, tais como as que remetem para os ostracismo e o 
desprezo de que são alvo os bairros conotados com a pobreza. Assim se cria uma engrenagem complexa 
no que respeita à multiplicação e diversificação de factores, de ordem objectiva e subjectiva, que induzem 
a situação de pobreza”. Por seu lado Isabel Guerra (Guerra et al, 2001, p. 49) defende que a localização 
espacial não é indiferente aos processos de exclusão social. O próprio espaço pode contribuir para 
aprofundar a dimensão da exclusão. “A segregação social e espacial vêm frequentemente em conjunto, e 
os modos de socialização negativa, de precariedade de condições de vida urbana, aprofundam 
dimensões de pobreza e exclusão”. 
Nos últimos anos observa-se, um aprofundamento das análises realizadas sobre os conteúdos 
discursivos produzidos a propósito dos territórios marginalizados, considerando os discursos dos próprios 
habitantes (Pinto, & Gonçalves, 2000, 2001; Queiroz e Gros, 2002, Moura, 2003; Freitas, 1994) e os 
discursos mediáticos sobre os “bairros” (Horta, 2006, 2007; Gonçalves & Pinto, 2000; Pinto & Gonçalves, 
2001; Malheiros et al, 2007, Crozat, 2005, 2006).  
Entre os primeiros, Maria João Freitas (1994) baseando-se nos processos de realojamento que 
acompanhou em três bairros da cidade de Lisboa20 conclui que, malgrado a percepção dos moradores 
(no caso as mulheres) entre os aspectos positivos associados às situações de realojamento evidencia-se 
a formulação de apreciações negativas, radicadas tanto em princípios de homogeneidade social (pela via 
da co-presença de grupos com as mesmas características de precariedade de condições de vida, de 
desqualificação profissional, de marginalização e de incapacidade de integração social), como na 
apreensão da descontinuidade urbana e funcional e redução dos espaços exteriores apropriáveis no 
bairro (nomeadamente através da supressão dos espaços secundários, espaços exteriores na 
continuidade da habitação). O “gosto pela casa e o desgosto pelo bairro” revela uma discrepância entre o 
nível de satisfação face às novas condições de habitação e face ao bairro. O realojamento não sustentou 
as expectativas de aquisição de outros padrões e possibilidades de vivência social e urbana e de 
promoção social, acentuando a consciência de reprodução de modos de vida e de perpetuação de 
sentimentos de exclusão e marginalização. Apesar dos processos de mudança associados ao 
realojamento tende a conservar-se o “referente imaginário do bairro” anteriormente habitado (Pinto, 1994, 
p.37). 

                                                 
19 Bairros de habitação social da Pasteleira, Dr. Pinheiro Torres e Rainha D. Leonor. 
20 Bairos da Horta Nova, Padre Cruz e Chelas. 
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Também Freitas (1994, p.40) já havia sublinhado que “[...] a insegurança e a perda de sociabilidades 
acabam por interagir na forma de um ciclo vicioso: a marginalidade, real e imaginária, e o sentimento de 
insegurança […] predispõe ao enfraquecimento dos laços sociais, mas a fragilidade destes laços 
contribui, pela via do maior isolamento, para o aumento do medo e da insegurança. A conflitualidade 
reconhecida e assumida em cada bairro é bem exemplo da circularidade” implícita à relação entre 
insegurança e sociabilidade.  
Mais recentemente e em colaboração com Alda Gonçalves (Pinto & Gonçalves, 2000, 2001), Teresa 
Costa Pinto relaciona as dimensões que afectam as representações sobre o bairro e as dinâmicas das 
relação sociais em cinco bairros de realojamento do concelho de Lisboa21. Na perspectiva das autoras a 
espiral de estigmatização resulta do reconhecimento de uma imagem pública negativa do bairro que 
parece predispor os residentes a agravar as condições de degradação física social e simbólica dos 
mesmos.  
 
Figura 1 – Articulação entre imagem negativa, Conflitualidade e Insegurança e Consequências sobre as 
Dinâmicas Sociais Locais  
 

 
Fonte: Gonçalves e Pinto, 2000, p.111 

 
Estes estudos reforçam a ideia de que a forma como as populações realojadas avaliam o novo espaço 
residencial manifesta a interiorização da imagem estigmatizante gerada no seu exterior, sendo esta 
interiorização indutora de sentimentos generalizados de insegurança, constritiva das formas de 
apropriação do bairro, das possibilidades de enraizamento e das identidades locais.  

                                                 
21 Alto do Lumiar, Boavista, Casal dos Machados, Horta Nova e Padre Cruz. Este estudo foi realizado no âmbito do Observatório 
da Habitação sob encomenda da Câmara Municipal de Lisboa.  
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Nos trabalhos da sociologia acima citados os processos de interiorização da imagem de insegurança e de 
conflitualidade sustentam a formulação de estratégias de defesa ou de distanciamento face ao contexto 
local, de que são exemplo a estratégia de denegação assente numa busca de invisibilidade social ou a 
estratégia de inversão colectiva do estigma (Queiroz e Gros, 2002, 167-169, 173). A primeira consiste na 
recusa da pertença à “comunidade”, através da procura de elementos distintivos, enquanto a segunda se 
refere essencialmente à mobilização de esquemas argumentativos que negam os factores de estigma. 
Noutra perspectiva Ana Paula Horta (2006, 2007), inspirando-se em Wacquant (2001), sugere que o 
estigma que pesa sobre os habitantes dos “bairros de imigrantes” conduz à desorganização social.  
Em suma, de uma forma ou de outra, estes estudos trouxeram para o debate sobre bairros 
estigmatizados a dimensão da vivência aferida a partir da interferência dos significados atribuídos ao 
espaço nas redes de relação social dos residentes, na sua auto-imagem individual e colectiva e na sua 
capacidade de empreender mecanismos que lhes permitam quebrar o ciclo reprodutivo da exclusão 
ligada à segregação espacial.  
Mas este ciclo reprodutivo não protela apenas a transformação das condições sociais, mas também as 
condições do lugar. Uma vez gerados “os sítios marginalizados persistem e tendem a reproduzir-se” 
(Barata Salgueiro, 2000, p. 22) num processo que não se limita à esfera espacial e económica, na medida 
em que “[a] produção e, ainda mais, a sua legitimação, feita através da apropriação espacial, 
acompanham […] profundas alterações no domínio cultural, social e mesmo psicológico” (op. cit 1997, 
2000, p.18). Assim se explica que a residência num enclave possa induzir identidades prescritivas (Barata 
Salgueiro, 1997).  
Desde os anos 1980, na literatura, como nos encontros científicos, o conceito de segregação tende de 
forma explícita a articular-se com outros layers entre os quais a sociabilidade, como acabamos de ver. A 
segregação assume, definitivamente, um carácter compósito, cuja leitura apela já não apenas à crítica 
aos modelos de concepção e de gestão dos bairros segregados, mas exige a análise das relações 
estabelecidas entre segregação e imigração, entre segregação e o par exclusão-integração e as relações 
entre segregação e violência. É a partir destes novos layers que se sustentará a impossibilidade de 
imputar às ciências sociais uma pretensa neutralidade reivindicada na maioria dos estudos sobre as 
desigualdades sociais reportadas ao espaço.  

2.2. Segregação socio-étnica 
 
O conceito de segregação desde sempre se reportou às diferenciações do “social” baseadas na classe e 
às diferenciações resultantes da etnia. Porém, se no primeiro caso o nível de objectivação sustentado 
pelas abordagens quantitativas era genericamente consensual, a especificidade étnica levantou mais 
dúvidas, ao que não será indiferente o carácter polifónico que ainda hoje atravessa a noção de etnia 
(Poutignat & Streiff-Fenart, 1995; Barth, 1995; Machado, 2002; Pena Pires, 2003; Etxeberria, 2004). 
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A noção de “etnia” surge, tanto em França como em Portugal, como um conceito politicamente 
secundarizado, ao contrário do que sucede noutros países como os Estados Unidos e no Brasil, onde a 
diferenciação etno-racial (diferenciando preto e branco e, mais recentemente, preto, branco, hispânico e 
asiático) se estabeleceu como categoria territorial desde os primeiros trabalhos da Escola de Chicago. O 
mesmo se poderá dizer dos sistemas multiculturalistas europeus (Reino Unido e Holanda, por exemplo) 
ou ainda de países como o Brasil.  
O carácter pretensamente estável e homogéneo das pertenças e das solidariedades dos grupos étnicos 
foi questionado pelas teorias que analisam as relações entre etnicidade e modernidade (Poutignat & 
Streiff-Fenart, 1995, p. 31 a 33). Admite-se que a diferenciação fenótica tende a abandonar o estatuto de 
variável independente na definição entre etnias, para passar a integrar-se num articulado onde jogam 
outras características objectiváveis como a idade, o sexo e a religião, assim como as representações 
associadas às diferentes etnias (Barth, 1995), p. 22)22. É sob este princípio que o conceito “etnia” tende a 
dar lugar ao de “etnicidade”, tal como a concebe Machado (2002). Por seu lado, Etxeberria (2004) 
introduz novas variáveis na explicação da constituição dos grupos culturais que se mantêm ausentes nas 
análises precedentes e que ultrapassam a distinção entre características objectiváveis, ou não, e 
introduzem no debate importantes questões ligadas à negociação e afirmação da diferença. O autor 
propõe que nos processos de constituição identitária se torna necessário considerar que: 
a) as identidades culturais implicam uma organização social da diferença cultural, isto é, a afirmação de 
um identidade colectiva com projecção institucional, não se circunscrevendo à esfera pessoal – privada. 
Quando se pretende assegurar a multiculturalidade há que tornar eficazes as condições para a sua 
institucionalização; 
b) as identidades culturais geram e mantêm fronteiras entre o “nós” e os “outros”. Estas fronteiras podem 
expressar-se de modos muito diferenciados, desde os materiais aos subliminares; 
c) as identidades culturais tendem a sustentar-se em determinadas características partilhadas pelo grupo 
que são valorizadas face a outras. Existe uma relação entre a intensidade das fronteiras e a intensidade 
objectiva das diferenças, isto é, a diminuição objectiva da intensidade das fronteiras pode culminar num 
acentuar da intensidade das fronteiras, como resposta defensiva à manutenção da identidade; 
d) as fronteiras podem gerar-se a partir da determinação do grupo (auto designação) como nos casos 
atrás referidos e / ou resultar da demarcação feita a partir de fora (hetero designação). Neste ponto, é 
comum uma referência ao trabalho de Taylor (1997, cit. Etxeberria, 2004; Caldeira, 2000) para introduzir 
a questão da moralidade no reconhecimento pelos outros da identidade cultural de um grupo. No jogo de 
forças entre dominadores e dominados a hetero designação tende a destacar características 
desvalorizadoras; 

                                                 
22 Os resultados de questionários realizados sobre o sentimento de pertença étnica e as contradições reveladas face às 
categorias utilizadas nos inquéritos quantitativos contribuíram para que, mais recentemente, o termo “etnicidade” passe a ser 
utilizado para designar, não uma pertença étnica, mas o sentimento que lhe é associado. Esta oposição entre concepções 
objectivistas e subjectivistas encontra-se, desde então, de forma recorrente presente no debate teórico sobre a identidade étnica 
(Barth, 1995, p.24).  



 29

e) as dinâmicas de auto e de hetero designação e a necessidade de organização social implicam pensar 
a constituição e a manutenção dos grupos culturalmente diferentes como uma verdadeira empresa 

política ou, de outro modo, a auto afirmação cultural não pode fugir à gestão do poder; 
f) os grupos culturais distintos não se definem pelo isolamento. As suas fronteiras são permeáveis e as 
matizações interculturais são evidentes. Assim os grupos recorrem a complexos processos de relação e 
exclusão, de relacionamento e de distanciamento tanto internas como externas. As relações intra grupais 
mais eficazes na manutenção do grupo são aquelas que lhes dão coesão e identidade, e tanto podemos 
encontrar eficácia nas influências potenciadoras como nas debilitadoras. Um grupo ameaçado na sua 
identidade normalmente acaba por reagir acentuando a diferença, pelo que os processos de legitimação 
identitárias não seguem processos tão lineares quanto os propostos por Castells (2003), sobretudo 
quando as relações de poder retiram equidade à dinâmica de legitimação; 
g) apesar da deriva culturalista, a genealogia metaforizada na família ou parentesco continua a ser a 
chave para a definição do grupo “étnico”. As razões desta preponderância são frequentemente atribuídas 
às relações de solidariedade que se estabelecem entre aqueles que partilham características 
semelhantes, designadamente no percurso de vida, tão mais fortes quanto mais esses grupos são 
moralmente escrutinados; 
h) declinando da pertença pelo parentesco associada à diferenciação fenótipa - essencialista ou adoptada 
– as identidades colectivas tendem a revelar-se tão mais marcadas quanto maior é a consciência de 
grupo. Daqui decorre a introdução de um último aspecto essencial na identificação interna e externa da 
diferença: o elemento afectivo da identidade, o sentimento de pertença, tão importante quanto delicado, 
pelas irracionalidades que potencialmente introduz, pelas manipulações a que pode ser submetido e 
pelas exclusões que pode motivar.  
Nas duas realidades estudadas, a relação entre “etnia”- concebida como o resultado da negociação entre 
diferença identitária23 - e território é grande e merece ser aprofundada. É desde logo uma relação 
herdada da ciência social dedicada ao urbano. A importância da categoria distintiva gueto é reveladora 
desta estreita relação.  
O termo gueto foi adoptado na Itália no século XVI e, posteriormente, nas cidades da Europa central e 
oriental, para designar um bairro ocupado por uma minoria, no caso judeus (Wacquant, 1993, 2001; 
Vieillard Baron, 2001, Chevalier, 2000). O conceito viria a ser retomado pelos teóricos da Escola de 
Chicago que o utilizam para definir os bairros de concentração de minorias étnicas (imigrantes) que, mais 
do que baseados na raça ou nas semelhanças fenóticas, estudam a diferenciação social através dos 
traços culturais percepcionados a partir dos “modos de vida”. 
A aplicação da categoria territorial “gueto” nas realidade francesa e portuguesa, tal como entendida pela 
Escola de Chicago, tem sido alvo de um amplo debate nas ciências sociais dos dois países, mas também 
na realidade estadunidense. De facto é difícil sustentar a adopção do termo na sua versão clássica, em 
países como França e Portugal, mas também nos Estados Unidos quando consideramos os afro-
                                                 
23 tal como apresentada por Etxeberria (2004) ou por Castells (2003). 
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americanos. A questão foi levantada por Stephen Haymes (1995) quando questiona: até que ponto não 
estaremos especificamente a referirmo-nos a um distanciamento espacial e social entre raças? Segundo 
o autor, apesar do apartheid a que estiveram sujeitos os afro-americanos durante mais de dois séculos, a 
identidade afro-americana também naquele país é relativamente recente e está em si mesma 
profundamente ligada às dinâmicas de segregação urbana, associadas aos movimentos migratórios do 
sul para as cidades do norte em processo de industrialização.  
Na continuidade deste argumento o termo gueto, mesmo na realidade estadunidense, passa a 
contemplar uma certa diversidade na composição social, como variável interna, ao mesmo tempo que 
permanecem ou que se acentuam os contrastes na composição social dos enclaves territoriais e dos 
territórios envolventes. No fundo trata-se de uma alteração das lógicas de determinação do “estado de 
segregação” a que se refere Lussault (2003). 
Os defensores da “guetização” em França, como em Portugal, alegam que o que está em causa não é a 
composição socio-étnica, mas antes a coexistência de uma concentração relativa, reveladora da 
presença de forças de repulsão e de discriminação política, manifestadas através de situações de 
separação forçada que podem resultar da persistência de forças de poder que perpetuam profundas 
desvantagens estruturais prolongadas no espaço. Na produção noticiosa que se seguiu ao “tiroteio” no 
verão de 2008, na Quinta da Fonte, a categoria espacial “gueto” surge na voz dos especialistas como o 
resultado não de uma homogeneidade étnica, mas da concentração, em bairros específicos, de 
populações etnicamente distintas da hegemonia, ao que acresce, na opinião dos mesmos especialistas, a 
falta de possibilidade de escolha. Neste sentido o “gueto” remete para o modo de vida, já não com 
características inerente ao grupo, mas como o resultado de processos que, trabalhando a partir de fora, 
detêm a capacidade de redefinir novas fronteiras socio-espaciais através de um posicionamento que é 
também definido nos processos de comunicação.  
No discurso oficial o termo é evitado e ou utilizado para retractar algo que não se tem e que se pretende 
evitar. “Não podemos criar guetos, não podemos pôr os ciganos de um lado, os negros de outro e os 
portugueses de origem portuguesa no outro” (Ministro Rui Pereira, Público, 14 de Julho de 2008). Na 
mesma linha o discurso da Governadora Distrital informa que estão criadas as condições de segurança 
para o regresso das famílias ciganas e apela para a necessidade de “aprender a viver em conjunto”. 
No discurso produzido sobre a Quinta da Fonte o uso da noção de gueto aparece nas declarações de 
fontes ligadas às organizações não governamentais SOS Racismo e Solidariedade Imigrante e ao 
investigador do Centro de Estudos de Migrações e Minorias Étnicas da Universidade Nova de Lisboa, 
José Gabriel Pereira Bastos. “O presidente da Solidariedade Imigrante criticou hoje o "encaixotamento" 
das pessoas com fracos recursos em "autênticos guetos", opinião partilhada por um investigador da 
Universidade Nova de Lisboa que também defende o fim dos bairros sociais”. 
Há, porém, nesta noção de gueto utilizada no comentário aos acontecimentos em notícia uma 
concentração explícita num terceiro elemento excludente que se prende com a relação entre a 
conflitualidade e as “condições em que essas pessoas vivem", sobretudo pela falta de "infra-estruturas e 
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apoios sociais" (Timóteo Macedo, Solidariedade Imigrante). Pereira Bastos fala mesmo de uma 
"rivalidade identitária" entre a comunidade cigana e africana "violentíssima", que declina do facto de 
ambos os grupos estarem entre os “excluídos da sociedade e disputa[re]m o "penúltimo lugar" na 
hierarquia da exclusão”. 
Na mesma linha, mas sem indexar a conflitualidade a etnias específicas, José Gabriel Pereira Bastos, 
coordenador do Centro de Estudos de Migrações e Minorias Étnicas da Universidade Nova de Lisboa, 
atribui a conflitualidade não a um “conflito […] entre duas partes", mas a "[…] várias partes envolvidas em 
situações de risco. Hoje foi entre essas duas comunidades. Amanhã pode ser entre outras quaisquer se 
não se tomarem medidas no domínio da habitação, que continua a ser a área prevista no Plano para a 
Integração dos Imigrantes que mais esforços e investimentos precisa".  
Na mesma linha se emprega a noção de “bolsas territoriais de exclusão” (PE-Portugal, coord. Ferrão, 
Malheiros et al., 2005, p.63) onde “as diferentes possibilidades de acesso ao espaço, materializam [a] 
desigualdade, que tem a etnicidade como base, em níveis de segregação acrescidos. Deste modo, 
espaços marginalizados interagem com grupos étnicos e sociais desfavoreciddos, numa espiral de 
desvalorização mútua e de contínua reprodução de imagens negativas” (idem, p. 10).  
Noutro trabalho (Malheiros et al, 2007, p.45) de forma parcimoniosa usa a noção de “guetos de exclusão” 
entendidos como “lugares estigmatizados no olhar da sociedade”. Nestes “aparece frequentemente 
sobre-representada uma minoria étnica, em muitos casos, coexistindo, quer com a população autóctone, 
quer com outros grupos minoritários”. Em suma, independentemente da defesa ou não da adopção da 
categoria “gueto”, a componente étnica é central no que genericamente vimos considerando como 
enclaves territoriais de pobreza, embora nunca “considerada isoladamente, antes interagindo, não só com 
a dimensão socioeconómica, mas também com variáveis intrínsecas ao próprio espaço (ambiente, 
imagem, tradição, acessibilidade…) ”.  
Os defensores do gueto em França colocam a tónica num tratamento institucional específico que dá lugar 
a uma configuração específica da relação Estado – cidadão, que a noção de tecnologias de 
governabilidade nos permite captar (Foucault, 2004). São aqui particularmente relevantes os estudos 
levados a cabo pelos sociólogos da revista Claris (Mohammed & Muchielli, 2006; Baucher, 2006; Ott, 
2008; Malochet, 2008, entre outros) empenhados na demonstração das tendências mais recentes de 
transformação do Estado, em particular as ligadas à municipalização da acção social e securitária e à 
prevenção e combate à delinquência juvenil. Por seu lado, Body-Gendrot (2007) interroga as 
interferências do modelo de intervenção social nos bairros sociais, colocando os processos participativos 
no centro da análise. Conclui que a política de cidade encerra um modelo de cidadania assente na 
participação por convite que acaba por aumentar o fosso entre os “integrados” e os “não integrados”. 
Finalmente, estudos (Pato, 2006b; Rabaud, 2003) detectam mecanismos de gestão das populações 
etnicamente diferenciadas nos HLM, como medida para prevenir o surgimento de “guetos de imigrantes”. 
No seu conjunto estes trabalhos trazem para a primeira linha do debate formas específicas de relação 
Estado – cidadão que o território ajuda a delimitar.  
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No caso francês encontramos uma defesa mais empenhada na recusa do termo (Wacquant, 1993, 2001; 
Vieillard-Baron, 2001) como resposta a uma maior generalização do termo no meio académico, em 
especial entre os sociólogos24. Para estes autores, a adopção acrítica da categoria “gueto” em realidades 
urbanas como a francesa revela uma confusão entre o problema da imigração e o problema da 
segregação urbana, quando “tudo indica que esses dois “problemas” obedecem a lógicas que, apesar de 
não serem distintas, não se confundem” (Wacquant, 2001, p.130). A argumentação contra a adopção do 
termo incide sobre as raízes históricas da imigração em França, que não permite a emergência de 
categorias étnicas (equiparadas à categoria de afro-americano nos Estados Unidos) capazes de dominar 
em exclusivo espaços residenciais específicos. Retoma-se, deste modo, a composição social interna 
como variável determinante na definição do gueto.  

Podemos encontrar em Haymes (1995), já anteriormente referido, e em Kelley (1997), um argumento que 
permite rebater a perspectiva sustentada por Wacquant (2001) e Vieillard-Baron (2001), quando 
defendem que os processos de transformação urbana não são independentes da emergência de valores 
racializados (Haymes, 1995, p.5). 

“The white supremacist thinking and attitudes that undergird urban mythologies 
about blacks have resulted in their spatial regulation and control in cities. Put 
another way, contemporary urban forms are spatial expression of racialized 
values […]. Douglas Massey and Nancy Denton in American Apartheid argue 
that the continued high levels of residential segregation experienced by blacks 
in American cities is an example of this ideology actualizes in urban form. 
Racial prejudice and discriminatory real estate practices designed to insulate 
whites from blacks have been the cause of black residential segregation 
(Massey and Denton, 1993). This study shows that post-world-war racial 
prejudice and discrimination in housing market by whites established today’s 
persistent patterns of black residential segregation. The principle of rational 
exclusion was practiced through restrictive covenants and deeds employment 
by neighbourhood “improvement” associations and social pressure applied to 
realtors, property owners, and public officials (Massey and Denton, 1993, p. 
58)” 

O debate em torno da existência ou não de “guetos” tornou-se essencialmente um debate político no qual 
o termo “gueto” tende a ser equiparado a um fracasso na política de integração ligada ao ideal 
republicano (Ascher, 2010). No entanto a “etnicidade” tende a assumir-se como uma variável de 
diferenciação social capaz de concorrer e / ou de reforçar a diferenciação social associada ao espaço – o 
bairro. Porém, a concentração “étnica” não assume em si o carácter de inevitabilidade negativa que 
geralmente lhe é atribuído. A distinção estabelecida entre segregação activa e segregação passiva 
(Malheiros, 2000; 2002; 2005; Malheiros et al, 2007) pode aqui ajudar-nos. A segregação activa (idem) 
                                                 
24 Ver a este propósito a revista Claris que se encontra online em www.groupeclaris.org.  
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pode ser equiparada às dinâmicas de agregação (Wacquant, 1993, 2001). Por sua vez a segregação 
passiva (idem) resulta de uma segregação autoritária, como no caso do aparthied e seus prolongamentos 
ligados aos constrangimentos económicos (Wacquant 1993, 2001).  
O pressuposto de base destas propostas é o de que os mecanismos de agregação e de segregação 
residencial que conduzem à constituição de enclaves etnicamente diferenciáveis têm duas dinâmicas 
diferenciadas, porventura complementares. A dinâmica de segregação passiva ou de segregação 
autoritária, na qual a segregação decorre de constrangimentos externos que se sobrelevam aos 
interesses do grupo, ou seja, não há escolha (Malheiros, 2000) e a dinâmica de segregação activa ou de 
agregação, na qual a escolha individual prevalece e se relaciona com redes de solidariedade 
estabelecidas entre imigrantes provenientes da mesma origem. 
Esta distinção é também estabelecida por outros autores (Ascher, 1998; Felouzis et al, 2005) que 
sustentam que os processos de segregação passiva resultam frequentemente de limitações no acesso ao 
mercado de habitação, como também de outras formas de discriminação institucional, designadamente 
no ensino, e constituem, frequentemente, uma evidência da fraca participação das famílias imigrantes e 
dos seus descendentes. Por seu lado os trabalhos de Bauman (2005) e Ascher (2010) equacionam a 
problemática da segregação voluntária e forçada de grupos diferenciados na sua relação com as 
transformações nas formas arquitectónicas e com a importância do controlo da mobilidade na vida 
quotidiana das cidades contemporâneas.  
O destaque colocado na relação entre “etnicidade” e segregação no território da metrópole de Lisboa 
inicia-se com a publicação do estudo Bruto da Costa & Pimenta (1991, cit. Horta, 2007) que foi 
fundamental para lançar o debate sobre a relação entre as condições de vida dos imigrantes e o território. 
Este estudo referenciou cerca de 130 bairros degradados e de barracas na área metropolitana de Lisboa 
(AML). Nestes residiam, em 1991, cerca de 50 mil imigrantes que hoje estarão na quase totalidade 
realojados nos bairros sociais desde então construídos. O mesmo estudo estimou que entre 73% e 92% 
de imigrantes viviam situações de total exclusão social; auferiam rendimentos abaixo do nível de pobreza; 
possuíam condições de habitação muito precárias e pertenciam a um grupo mais lato marcado pela 
precariedade laboral e pelo recurso aos sectores da economia informal. 
Este estudo viria a abrir um importante campo de análises amplamente estudado Jorge Malheiros (2000, 
2002; 2005; Malheiros e Vala, 2004a; Malheiros e Vala, 2004b; Malheiros et al, 2007), o geógrafo que 
mais longe levou o estudo da repartição socio-étnica na sua relação com o “estado de segregação” das 
minorias. A partir do cálculo do índice de segregação25, Malheiros demonstra que os índices de 
segregação variam substancialmente no território metropolitano apresentando-se mais elevados nas 
freguesias onde se situam bairros sociais e / ou bairros de habitação precária. Nestas predominam os 

                                                 
25 Este índice tem por base a relação entre a concentração-dispersão residencial das diferentes minorias étnicas residentes na 
AML, expressa a relação entre o peso da população de um dado grupo étnico numa freguesia e o peso desse mesmo grupo no 
conjunto da AML (Malheiros, 2000, p. 34). Posteriormente o mesmo autor retoma com Francisco Vala (Malheiros e Vala, 20034) 
esta análise, agora desagregada à subsessão estatística.  
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grupos étnicos minoritários26 de origem africana. São também significativos os índices de segregação dos 
imigrantes provenientes da Europa, especialmente os oriundos de países economicamente mais fortes, 
designadamente pertencentes à União Europeia. 
 
Figura 2 – Áreas de concentração de População dos PALOP na AML, por subsessão estatística (2001) 

 
Fonte: Malheiros et al., 2007, p. 84 

 
São os seguintes os traços mais marcantes das dinâmicas socio-espaciais apreensíveis a partir da 
análise do índice de segregação (Malheiros e Vala, 2004b;  PE-Portugal,  coord.  Ferrão,  Malheiros et al.,  
2005; Fonseca, 2007):  
a) a concentração na AML de cerca de 55% dos imigrantes que representam quase 5% da população 
metropolitana; 
b) a tendência para a diversificação dos grupos de imigrantes. Aos grupos até então dominantes 
(oriundos dos PALOP e da UE) vêm juntar-se outras nacionalidades - brasileiros (que são já hoje a 
comunidade dominante em termos quantitativos) chineses, paquistaneses, cuja evolução positiva assume 
um ritmo acelerado; 
c) uma tendência generalizada para a diminuição dos índices de segregação nos diferentes grupos de 
imigrantes (Malheiros e Vala, 2004b) 
                                                 
26 O autor define grupo étnico minoritário como um conjunto de indivíduos que partilham características socioculturais (língua, 
religião, praticas culturais, origem geográfica efectiva ou simbólico-abstracta) que se auto identifica como pertencente a esse 
grupo minoritário em termos estatísticos (face aos outros grupos) e sociais (apresenta deficits de cidadania quando comparada 
com outros grupos) (Malheiros et al, 2007, 22). É importante destacar que noutros trabalhos (Malheiros, 2007) o autor segue uma 
abordagem mais qualitativa do fenómeno analisando não os aspectos “objectiváveis” que estão na base da constituição do grupo 
étnico minoritário mas a “identidade étnica”.  
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d) uma sobre-representação dos imigrantes oriundos dos PALOP em espaços desqualificados do ponto 
de vista urbanístico, tanto pelas condições habitacionais deficientes, como pelos deficits de equipamentos 
(Plano Estratégico da Habitação, 2008 - 2013), o que contraria a tendência global de diminuição dos 
índices de segregação neste grupo; 
e) uma concentração dos imigrantes oriundos dos PALOP nos concelhos da primeira coroa da metrópole, 
justamente onde mais recentemente as pressões para a sua periferização mais se fazem sentir.  
A propósito do impacto do Programa Especial de Realojamento (PER) no padrão residencial das 
populações dos PALOP, num dos estudos acima citados pode ler-se (PE-Portugal, coord. Ferrão, 
Malheiros et al., 2005, p.13):  

“As áreas de concentração da população dos PALOP, em 2001 […], mantêm o 
padrão suburbano já identificado por Malheiros (1998), demonstrando uma 
razoável tendência para a inércia deste grupo, relativamente à alteração do 
padrão espacial associado à primeira vaga de movimentos migratórios para a 
AML no pós-25 de Abril. Apesar das modificações significativas nas condições 
de habitação destas populações durante a década de 1990 (em 1991, 24% da 
população dos PALOP residia em alojamentos não clássicos; em 2001 esta 
proporção correspondia apenas a 9%) os padrões de localização mantiveram-
se relativamente estáveis. De facto o Programa Especial de Realojamento 
(PER), que constituiu o principal motor para o melhoramento das condições de 
habitabilidade destas populações apresenta um desenho institucional de base 
que impediu a emergência de novos padrões de localização das populações 
residentes [anteriormente] em bairros de barracas (Malheiros e Vala, 2004b)”. 

O facto de a maioria das intervenções ter conservado dentro das fronteiras municipais os processos de 
realojamento das barracas para os bairros sociais, associado à fraca capacidade de investimento 
municipal, às opções políticas e à aceitação dos bairros de realojados pela população, contribuiu para a 
edificação de bairros pouco dispersa e em muitos casos massiva, que culminou na perpetuação, senão 
no agravamento, dos padrões residenciais prévios ao realojamento. Quando as populações de vários 
núcleos de habitação precária se reúnem num só bairro de realojamento, ou quando estes bairros são 
“periferizados” pode, de facto, acentuar-se concentração residencial das populações dos PALOP e seus 
descendentes.  
São diversos os casos de bairros de lata situados sob o que hoje são as “vias de acesso” cujos 
realojados foram enviados para a periferia longínqua, como mostra Fabien Lambertin (2008) a propósito 
do concelho de Cascais, onde a maioria dos bairros a sul da auto-estrada se vêem deslocados para o 
norte da mesma. Por seu lado, mais recentemente, o anúncio da intenção de compra de lotes no 
concelho de Sintra para realojar populações da Amadora, traz a público uma tendência, já há muito 
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verificada no quadro do PER-famílias, de alteração dos padrões de residência e reagrupamento de 
populações27. 
Destacádos, de forma genérica, os traços da segregação socio-étnica, especialmente a que se relaciona 
com as populações imigrantes dos PALOP, olhemos agora em traços genéricos para a forma como a 
questão étnica tem sido colocada na realidade francesa. Comecemos por analisar o índice de segregação 
na metrópole bordelesa. Considerando o peso de cidadãos estrangeiros por 1000 habitantes por 
commune e por bairro (figura 3) verifica-se um padrão de localização residencial do tipo concentrado que 
é porém mais evidente na figura 4, onde a utilização da matriz territorial bairro permite identificar uma 
tendencia semelhante à evidenciada por Malheiros para o caso de Lisboa (2000, 2002; 2005; Malheiros e 
Vala, 2004a, 2004 b; Malheiros et al, 2007) utilizando a freguesia e posteriormente a subsessão 
estatística.  
 
Figura 3 - Estrangeiros residentes nas communes da periferia próxima da commune de Bordéus (2006) 

 
       Fonte: Atlas de l’Aglomération Bordelaise, 2006 
 
O estudo levado a cabo pelo INSEE (Atlas de l’Aglomération Bordelaise, 2006) para a metrópole 
bordelesa apresenta porém valores muito diferentes daqueles que observamos na AML. Apesar de não 

                                                 
27 De acordo com informação da Câmara Municipal de Lisboa foram adquiridos na freguesia de Santo António dos Cavaleiros 60 
fogos para realojamento de populações do concelho de Lisboa. 
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ser possível extrair deste estudo uma desagregação por nacionalidade, os valores expressos apontam 
para um peso muito superior dos estrangeiros em toda a metrópole28.  
Quanto à concentração por sessões urbanas, nas quais se inscrevem os bairros da política de cidade, 
destacam-se os bairros da margem direita do Rio Garonne, sendo de sublinhar, porém, a existência de 
um número considerável de bairros de concentração de população estrangeira na margem esquerda, 
incluindo nesta as residências universitárias onde reside uma parte muito significativa dos estudantes 
estrangeiros.   
 

Figura 4 - Estrangeiros residentes nos bairros da Política de Cidade na metrópole de Bordéus (2006) 

 
           Fonte: Atlas de l’Aglomération Bordelaise, 2006 
 
A metrópole de Bordéus não foge ao padrão nacional. Segundo o Atlas des nouvelles fractures sociales 

en France: les classes moyennes oubliés et precarisées, Guilluy & Noyé (2006) reportando-se aos dados 

                                                 
28 Independentemente do local de residência a percentagem de estrangeiros oriundo do espaço extra comunitário em Bordéus 
aproxima-se dos 27%. Três em cada cinco residentes que não têm nacionalidade francesa são oriundos de países extra UE. 
Entre estes cerca de 50% são magrebinos, mais especificamente marroquinos e argelinos. Entre os africanos são significativos 
os senegaleses e congoleses. Os estrangeiros de origem asiática são três vezes menos numerosos que os de origem africana. 
Dois terços dos estrangeiros de países extra UE têm menos de 40 anos (Atlas de l’Aglomération Bordelaise, 2006).  
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de 1999, determinaram que entre os estrangeiros em França cerca de 30% residia em alojamentos 
sociais e cerca de 23% em bairros classificados como prioritários. Nestes bairros os valores para a 
aglomeração de Bordéus são da ordem dos 27% para os estrangeiros oriundos do espaço extra 
comunitário.  
Não sendo possível uma comparação dos dados relativos ao fenómeno da segregação espacial nas duas 
metrópoles, dada a natureza diferenciada das variáveis, é possível extrair deste último estudo uma 
tendência genérica para França que se observa também nas cidades portuguesas. A “guetização” por 
cima, num processo de filtering up, dos espaços centrais da cidade, hoje crescentemente pensados para 
os habitantes mais abastados, da qual resulta uma crescente negligência das “periferias” não só das 
classes mais desfavorecidas, mas também da classe média.  
O mais interessante na comparação entre Portugal e França numa reflexão sobre a relação entre 
território e etnicidade é, contudo, a identificação de diferenças significativas na forma de perspectivar o 
fenómeno da concentração de estrangeiros.  
De uma forma genérica, como nota Jorge Malheiros, a concentração de grupos étnicos minoritários não é 
em si um fenómeno negativo, mas uma consequência de factores de desigualdade social que mantém os 
grupos socio-étnicos numa situação de desvantagem comparativa relativamente a aspectos sobre os 
quais estes grupos não têm controlo (oferta de habitação pública, discriminação territorial e racial, 
exploração laboral dos segmentos de mercado menos qualificado, entre outros). Para o autor, se estes 
factores actuam sobre um conjunto populacional mais abrangente, ganham junto dos grupos étnicos 
minoritários uma expressão particularmente aguda (Malheiros, 2000). É importante referir, porém, que 
esta perspectiva não tem ganho eco no discurso generalizado, para o que têm contribuído a mediatização 
dos “perigos” associados às zonas de criminalidade urbana, precisamente aos “bairros perigosos”, 
questão que tem sido analisada por diversos autores para o caso português (Crozat, 2005, 2006b; Horta, 
2006, 2007; Wacquant, 2008, Durão, 2008b).  
No caso francês, segundo Vieillard-Baron (2005), a relação estabelecida entre o par segregação - 
concentração “étnica”, e a problematização das desigualdades sociais como “problemas sociais” 
reportados a territórios específicos, inscreveu-se, como vimos anteriormente, na discussão centrada nos 
“males da periferia”. Esta leitura prolongou o nexo desvalorativo entre território e imigração. A geografia 
seguiu esta tendência, também verificada noutras ciências sociais, ao associar as cités “difíceis” e 
composição étnica. Nas suas palavras (Vieillard-Baron, 2005, p. 233),  

“[…] ici ce sont 60 ethnies qui ont été regroupées ; là 47 ethnies ; plus loin 33. 
Par simples jeu de correspondances, on pourrait en conclure que ces ethnies 
sont la source de la dérive sociale des grandes cités en qu’elles menacent la 
permanence et l’unité de la nation, en ce present elle-même comme une 
« nation » dans la nation".  

Apesar das fragilidades teóricas das teses dos defensores da “etnicização da questão social” associada 
às periferias urbanas, a ênfase na fractura social e a necessidade de encetar medidas para a coesão 
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social e territorial estão profundamente ligadas à natureza pretensamente problemática da “etnicização” 
dos “bairros sensíveis” (Benveniste, 2005, Vieillard-Baron, 2005; Wihtol de Wender, 2007). Segundo Anne 
Benveniste (2005) a associação entre cités “difíceis” e composição étnica foi também atravessada pelo 
debate sobre a exclusão, entendida como sinónimo de não integração, como teremos oportunidade de 
ver no ponto que se segue. 
Acresce que em França a ligação da etnicidade ao território tem sido mediada pela política de cidade na 
qual a etnicidade surge combinada com variáveis de desfavorecimento, de que são exemplo os activos 
com dificuldades de aceder a um mercado laboral em condições de progressão, com menores 
habilitações e com graves problemas de reconhecimento de habilitações adquiridas, com dificuldades de 
negociação da diferença, enfim de uma concentração de pessoas que de um modo ou de outro vêem as 
condições de base para uma plena cidadania (como a perspectivou Marchall, em 1950) questionada.  
Porém, quando percorremos a literatura que analisa a política de cidade a questão étnica acaba por se 
destacar surgindo ligada aos temores da “fractura social” e a consequente necessidade de promover a 
mixidade social29. A partir da lente da fractura social a questão étnica acaba transformada num “problema 
urbano” (da periferia) sobre a qual urge intervir. Simultaneamente noutros palcos da formulação política, 
incluindo na formulação das políticas de integração, sempre em estreita relação com as políticas de 
imigração, a ênfase dada ao “pacto republicano” (Keslassy, 2004) influenciou profundamente o 
apagamento da etnicidade como variável a integrar na formulação da intervenção pública.  
A ausência desta variável nas estatisticas publicadas coloca entraves à demonstração de práticas de 
desigualdade e de descriminação, como mostra o excerto do Relatório do Observatoire des Inégalités de 
2005 quando refere a este propósito que  

« il reste impossible de comparer la proportion entre une population de 
référence et celle d’une entreprise ou d’une université, puisqu’on ne connaît 
pas le nombre de noirs en France ou le nombre de gens qui ressemblent à des 
maghrébins (qui ressemblent parfois à des Italiens ou des Espagnols... et qui 
pour cette raison se qualifieront d’ailleurs parfois de blancs...) ».  

Este apagamento pode ser lido através da omissão da nacionalidade na estatística mas deve, porém, ser 
nuanciado por duas razões centrais. Em primeiro lugar porque a aparente omissão estatística, nos dados 
do INSEE publicados, não tem continuidade nos dados do INSEE não publicados ou nas estatísticas do 
Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), cujos retratos socio-demográficos revelam 
um recenseamento de base étnica, ou melhor de nacionalidade, muito mais exaustivo e desanexado que 
aquele que as estatísticas publicadas oferecem.  

                                                 
29 O termo é utilizado por Margarida Sousa Lobo na tradução da obra Os novos compromissos urbanos, um léxico, que sucede 
Os novos princípios do urbanismo de François Ascher (2010). No lançamento do livro na Ordem dos Arquitectos em Abril de 
2010, Sousa Lobo explica que pretende, com este neologismo, conservar o carácter específico de uma noção constituída para a 
realidade francesa, referindo-se, à exacerbação do princípio da mistura social como resposta operativa específica daquele país à 
ameaça da “fractura social”.  



 40

Em segundo lugar porque no terreno, é possível perceber que existe localmente um conhecimento 
profundo das realidades étnicas que, ainda que de forma não oficial, sustenta a aplicação do princípio de 
mixidade na gestão do património residencial social (Pato, 2006b).  
A visão da mixidade como solução para um “problema social” leva a uma deslocação da problemática da 
etnicidade baseada nos direitos e oportunidades – colocando frente a frente cidadãos nacionais e não 
nacionais - para uma questão cultural e comportamental. Nesta interpretação a concentração étnica 
pressupõe-se negativa e auto reprodutora. Só através da mixidade se pode superar a ruptura do “laço 
social” e cultural, o que pressupõe uma visão assimilassionista (Haymes, 1995; Etxeberria, 2004). Sem 
que tenham provado que a concentração étnica é uma fonte de problemas os defensores da mixidade 
sustentam-se em práticas que se organizam em cadeias de acção que podem ser interpretadas como 

“metáforas mobilizadoras” (Shore & Wrigth, 1997) da intervenção urbana. Ou seja, apesar das directivas 

e medidas para a correcção da discriminação, esta continua a praticar-se. A etnia continua a penetrar de 
forma difusa e frequentemente ocultada, através da comunicação inter subjectiva e de dispositivos e 
tecnologias de intervenção não legitimados.  
Veremos a propósito de Bacalan que a mixidade se mantém obscurecida no plano da formulação e da 
implementação política territorializada o que permite a discordância entre a formulação política de nível 
nacional (o evitamento da “fractura social”) e os efeitos da sua operacionalização (a promoção da 
mixidade) frequentemente geradora de discriminações baseadas, precisamente, na etnia.  
Mesmo quando o números de estrangeiros entra como variável na delimitação dos territórios prioritários, 
a intervenção pública é norteada pelo principio do color blind, ou do que mais comummente se chama de 
modelo universalista. Consequentemente, as questões introduzidas pela co-presença de etnicidades 
diferenciáveis são retiradas da equação política30. As estatísticas parecem servir propósitos diferentes 
daqueles que se impõem ao reconhecimento da especificidade étnica.  
A atribuição do problema dos “bairros sensíveis” à não integração das populações de origem imigrante no 
modelo societal francês revela um outro lado do pretenso modelo universalista. Se considerarmos a não 
integração pela via laboral pode de facto considerar-se que os “bairros sensíveis” são espaços onde a 
desigualdade social se coloca com maior acuidade, precisamente para as populações etnicamente 
diferenciadas.  
Desconsiderando (para além das estatísticas) a etnicidade não se aprofundam estudos sobre, por 
exemplo, as relações intersubjectivas que se estabelecem entre os “outros” diferentes do investigador 
arracializado. Por outro lado alimentam-se os estereótipos profundamente enraizados nos discursos 
verbais e escritos. 

                                                 
30 Através das entrevistas realizadas aos trabalhadores sociais pude perceber que o conhecimento das especificidades étnicas 
não surge como matéria de base na sua formação, ou quando abordado é-o de forma muito superficial. Por este motivo esse 
conhecimento é muito variável, mas tende a ser escasso. Esta omissão explica em parte a dificuldade de empreender estratégias 
de intervenção focalizadas na interculturalidade, ou melhor na educação intercultural que, quando equacionadas tendem a ser 
pouco fundamentadas quer teórica, quer pedagogicamente. 
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Neste sentido a política de cidade não favorece a criação de contextos propícios a uma coexistência 
valorizadora da diferença. Acresce que, no caso francês, as discriminações não atingem apenas os 
habitantes dos bairros, mas uma categoria mais ampla e geograficamente dissiminada de “outros”. 
Segundo o relatório do Observatoire des Inégalités de 2005 : 

"[…] les personnes d’origines maghrébine et noire africaine ont, pour les 
premiers 1,75 fois et pour les seconds 2,5 fois moins de chances que ceux 
d’origine française de prétendre ne serait-ce qu’à visiter un appartement suite à 
une petite annonce. Tel est l’un des principaux enseignements de la première 
opération dite de "testing" mise en place sous l’égide de la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde)31, réalisée par le cabinet 
d’études ASDO dans le secteur privé auprès de 120 agences et à la suite de 
100 visites effectuées par 15 candidats. Il existe des différences de traitements 
par rapport au niveau de salaire, aux cautions, à la durée du contrat de travail 
demandés aux candidats, dans les régions où ont eu lieu les tests (Paris, 
départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, Nice et Lille) : elles 
sont plus élevées en Ile-de-France (44%) qu’à Nice (32%) ou Lille (15%)". 

Este documento refere-se ainda às discriminações indirectas, 
“Contrairement à la discrimination directe, qu’on peut déceler grâce au testing, 
la discrimination indirecte est en fait une discrimination cachée. Cette 
qualification vient du droit européen et concerne des mesures apparemment 
neutres mais qui ont le même effet qu’une discrimination directe (par exemple, 
la "soupe au porc" que distribue une association d’extrême droite vise par cette 
pratique à exclure de fait juifs et musulmans) ; l’intêret de ce concept est 
d’éviter de se demander s’il y a eu volonté de discrimination : on relève la 
proportion de noirs dans la population française, on compare aux employés 
d’une entreprise. S’il y a un très grand écart avec aucun noir dans l’entreprise, 
ou bien que les noirs ne travaillent que dans le ménage (et aucun à l’accueil), 
ou bien qu’ils ont des progressions de carrière beaucoup plus faibles que les 
autres, on peut en déduire des discriminations indirectes". 

Este relatório não deixa dúvidas de que a etnia é uma variável mobilizada na relação social, incluindo da 
relação Estado-cidadão, ainda que na política de cidade o território ganhe o estatuto de alicerce da 
intervenção pública para a resolução dos “problemas sociais”. O território como objecto de intervenção 
participa assim na manutenção do obscurecimento da difícil questão étnica, que nem as ciências sociais 
nem as políticas sociais e educativas estão a ser capazes de resolver.  

                                                 
31 Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, criada em 2004 
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Porém, mesmo perante estas desigualdades e discriminações é possível questionar a tese da não 
integração. Wacquant (2001, 2004) e Pena Pires (2003) encontram-se neste ponto quando defendem 
que, mais do que de uma questão de não integração, ou de externalização do sistema, se trata de uma 
modalidade específica de integração. Nesta perspectiva ganha sentido a tese de Wacquant (2001, 2004) 
quando defende que o proletariado étnico, os inúmeros jovens sem formação e no desemprego, servem o 
capitalismo.  
Outra forma de equacionar a exclusão especificamente étnica imputa a não integração a uma crise 
identitária que, no caso dos jovens, os levaria a uma ruptura identitária com a cultura de pertença e a 
cultura partilhada, deixando-os sem nenhuma delas. A linguagem das cités, o verlan, também falado na 
sua versão crioulo-lusa nalguns bairros da metrópole de Lisboa, é frequentemente considerada uma 
prova de condição de não integração.  

2.2.1. Etnia, política de integração e política de imigração 
 
A questão étnica é atravessada por outra questão de máxima importância: as relações entre a política de 
integração de imigrantes e a política de imigração, o que remete para a relação cidadão estrangeiro – 
Estado. Pena Pires (2003), inspirado em Giddens, inscreve esta relação no domínio da integração 
sistémica. Centremo-nos, a este propósito, em primeiro lugar, no modelo francês. O eixo central da tese 
jacobina vê na cidadania um contracto entre o indivíduo e o Estado, sem mediação de qualquer outra 
entidade. A atribuição da nacionalidade seguiria um modelo baseado no jus solis que reconheceria a 
nacionalidade aos descendentes de estrangeiros nascidos no país de acolhimento. É sobre o princípio do 
jus solis que assenta o princípio da igualdade. 
A grande questão que se coloca em França, como de certo modo em Portugal, prende-se com o facto de 
nem a atribuição da nacionalidade, nem o processo assimilassionista serem tão problemáticos e lineares 
como o preconizado pela maioria dos analistas. O espírito da lei define as condições de direito, mas 
aponta para procedimentos de verificação realizados caso a caso e para a consideração de variáveis 
ligadas à detenção de atributos pessoais favoráveis à integração, ou melhor, à assimilação. Acresce que 
o reconhecimento da auto diferenciação e a persistência de situações de experienciação de 
discriminações baseadas na etnia levantam ou reforçam as resistências, por parte dos não nacionais, à 
vontade de ser assimilado. O modelo francês evidencia deste modo importantes insuficiências ligadas a 
uma forma específica de lidar com diversidade étnica. Às tensões geradas pela imputação dos problemas 
sociais à especificidade étnica das populações acrescem hoje as tensões ligadas ao crescente controlo 
dos movimentos migratórios e da circulação interna dentro dos Estados. 
Sem nos alongarmos sobre o contraponto do modelo jacobista, é importante reter alguns aspectos do 
modelo segregacionista. Este modelo procura evitar conflitos, reduzindo ou minimizando os contactos 
entre sociedade de acolhimento e etnias mantidas no estatuto de “estrangeiras” e impedidas de aceder à 



 43

nacionalidade conseguida exclusivamente por via do jus sanguinis. Versões extremas deste modelo são o 
apartheid, com uma consequente duplicação institucional para as minorias.  
Mas é também o segregacionismo que está na base do modelo adoptado pelos países que mais longe 
levaram o multiculturalismo (Canadá, Suécia e mais recentemente a Austrália), procurando resistir às 
pressões da homogeneidade cultural que pesam sobre as sociedades globalizadas. Neste caso não se 
trata da promoção do apartheid uma vez que ao mesmo tempo que se assegura que os “estrangeiros” 
possam manter a sua cultura se lhes garante o direito à participação social e aderência a um conjunto de 
valores comuns partilhados por toda a sociedade. Trata-se no fundo de uma abordagem ideológico-
normativa (Inglis, 1995, cit. Marques, 2003), a mesma que inspirou a Declaração Universal sobre a 
Diversidade Cultural aprovada pela UNESCO, em 2001 (Marques, 2003).  
Outros países adoptaram modelos próximos do multiculturalismo, ainda que não se reconheçam 
oficialmente neste modelo. É o caso do Reino Unido e da Holanda, países europeus com um historial 
secular de coexistência inter étnica em território metropolitano onde a duplicação institucional, 
designadamente no ensino, por exemplo, é uma realidade. Mas nestes países a intensificação dos 
discursos racistas e xenófobos, a sensibilidade da opinião pública e inclusão do tema na agenda política, 
incluindo um aproveitamento manipulatório32, faz emergir uma tendência para o abandono da tolerância 
face à diferença. É importante ter presente que esta inversão surge a par de um aumento das restrições 
face à imigração, uma tendência constante desde há mais de uma década. 
Antes de nos debruçarmos sobre o caso português interessa registar os argumentos daqueles que 
criticam o multiculturalismo. Na linha do pensamento do que defende Samuel Huntington (1996) em O 

choque de civilizações, os críticos do multiculturalismo baseiam-se em dois esquemas argumentativos. O 
primeiro defende que se distinga entre os imigrantes aqueles que são susceptíveis de se integrar na 
sociedade de acolhimento daqueles que, pelos seus particularismos religiosos ou étnicos, não o são. 
Cabe aos estrangeiros a responsabilidade de se integrarem nas estruturas, no sistema jurídico e na 
mentalidade da sociedade de acolhimento, devendo esta ser capaz de conviver com a “diferença”. Esta 
interpretação está na base da imposição do contrat d’accueil et d’intégration, generalizado desde 200633. 
Um segundo esquema argumentativo confronta o modelo multiculturalista com o pluralismo, alegando 
que o primeiro porá em causa o segundo, transformando a sociedade num conjunto de subgrupos 
fechados e homogéneos. 
No que respeita à realidade portuguesa permanece uma relativa indefinição ideológica por parte do 
Estado relativamente à questão étnica (Leitão, 2005). A diversificação dos fluxos e das origens e o tardio 
interesse das ciências sociais pelo discurso e representações dos imigrantes contribuíram para esta 
relativa indefinição. Por outro lado, a tomada de posições políticas lidas como contraditórias, como sejam 
as regularizações excepcionais, ocorridas em 1993, 1996, 2004 (Baganha, 2005) e mais recentemente 

                                                 
32 A este propósito merece referência o ensaio de Ian Buruma (2007) A morte de Theo Van Gogh e os limites da tolerância. 
33 Ver http://www.travail-solidarite.gouv.fr/  
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em 2007 e 2008, e os novos dispositivos de entrave à fixação dos imigrantes, dão um carácter 
ambivalente à intervenção estatal nesta matéria. 
Rui Pena Pires (2003) colocou esta questão noutros moldes que ainda se mantêm actuais, quando 
defendeu que as políticas de imigração dos finais da década de 1990  

“[…] encerram algumas contradições, patentes, nomeadamente, na 
coexistência de orientações do tipo ‘republicano’ (ou , mais rigorosamente, de 
alargamento da cidadania com base no critério da residência), claramente 
predominantes, e de tipo ‘etnicizante’: as primeiras […] consubstanciadas na 
procura da anulação da especificidade da situação do imigrante enquanto 
condicionante negativa do acesso aos direitos, equiparando tendencialmente 
os estrangeiros aos portugueses no plano dos direitos; as segundas, presentes 
na persistência de critérios culturais e étnicos na definição primeira da 
condição de imigrante” (Pena Pires, 2003, 167, 168).  

Chegados aqui impõe-se uma breve reflexão sobre a evolução do modelo de integração português, 
indissociável das opções tomadas em matéria de imigração, procurando fundamentar a ideia de que a 
indefinição acima referida se prolonga nas formas de abordar e intervir nos bairros de migrantes. O 
propósito desta reflexão é situar as rupturas observadas no plano local (do bairro ou cidade) num 
enquadramento político e ideológico mais vasto.  
Recentrando o debate nos enclaves territoriais é incontornável o equacionamento da questão étnica 
também no nosso país. Diversos trabalhos têm demonstrado a diversidade socio-étnica que caracteriza 
estas áreas (Malheiros, 2000, 2002, 2004a, 2004b, 2005; Fonseca, 2007). Porém, tal como na questão da 
pobreza, não se torna sustentável abordar as relações entre enclaves territoriais e imigração 
exclusivamente a partir de um olhar focalizado nos bairros de migrantes (parafraseando Horta, 2007), ou 
ainda dissociando-a da problemática da desigualdade social. 
Alguns estudos dão conta das condições de desfavorecimento da grande maioria dos imigrantes e seus 
descendentes não naturalizados (e muitas vezes já naturalizados) cujo solucionamento passa por uma 
mudança nas políticas públicas. Baganha e Marques (2001), por exemplo, apontam algumas pistas sobre 
as formas de intervenção do Estado que contribuem para dar sentido à tese que alega a existência de 
uma “classe étnica”.  

2.2.2. Etnicidade, identidade e integração 
 
A estruturação heterogénea das sociedades contemporâneas tem sido simplificada na sua explicação, 
colocando a diversidade étnica num contexto amplo de diferenciação estrutural e excluindo da análise 
outros factores que estão na base da diferenciação como a classe ou o género, a residência ou a 
nacionalidade, assim subestimados na análise. Como refere Machado (2003, p.17) nas sociedades 
etnicamente ou racialmente heterogéneas “a pertença étnica tem uma espécie de “primado 



 45

epistemológico” sobre as outras pertenças para a explicação das relações sociais”, colidindo com as 
leituras marxistas que atribuem exclusivamente aos factores de classe as desigualdades sociais. Porém 
tende-se para uma perspectiva fixista da dimensão identitária da pertença étnica (Machado, 2002) na 
medida em que se entende as diferenciações étnicas e relações inter-étnicas como categorias definidas a 

priori.  
Argumentando a favor duma concepção compósita de identidade, Machado (2002, p.32) propõe a noção 
de etnicidade para apreender a dimensão identitária da pertença étnica. Para ele as identidades étnicas 
são mutáveis e não definidas, são abertas e não fechadas, em suma, são socialmente construídas. Por 
isso o autor defende:  

“ […] a utilização […] do conceito de etnicidade, relativamente ao de minoria, 
grupo ou comunidade étnica, que assumem, em abstracto, identidades fortes, 
quando essas identidades têm, no concreto, grande variabilidade. A existência 
de comunidades étnicas (minoritárias ou não) representa […] um dos pólos de 
um contínuo de relevância da etnicidade, sendo o pólo oposto aquele em que a 
pertença a uma categoria diferenciada não tem significado social, cultural ou 
político particular”. 

Etnicidade e comunidade não coincidem necessariamente. Isto porque, a “[e]tnicidade e identidade étnica 
podem existir sem que aqueles que as protagonizam formem comunidades étnicas. Neste caso, que é o 
mais comum, a “identidade étnica é uma entre várias outras dimensões de identidade, que co-existem e 
se articulam de forma complexa” (Machado, 2002, p. 31). Assim existe uma relação estrutural entre 
diferenciação social, etnicidade e multiculturalismo, pelo que as afinidades e as distâncias de classe e 
étnico-raciais, não se sobrepondo, dão lugar a uma combinação complexa e variável de dimensões 
identitárias.  
Os dados do terreno desafiam, porém, os consensos académicos e políticos assentes na plasticidade do 
conceito de etnicidade como o proposto por Machado (2002, p.31). Isto porque, como ele próprio prevê:  

“[a] hostilidade de sectores mais ou menos amplos das sociedades receptoras 
relativamente à imigação e aos migrantes, hostilidade que tem na xenofobia e 
no racismo as suas traduções mais graves […] tem contribuído também para o 
fortalecimento “defensivo” de laços étnicos e autofechamento do tipo 
comunitário”.  

Este fenómeno está particularmente presente nos bairros, onde às condições de exclusão e ao fenómeno 
de racismo, ampliadas pela distintividade cultural das populações excluídas e discriminadas pela raça, se 
configura uma “sobreposição negativa” da etnicidade, identidade e comunidade. Consequentemente a 
relação estrutural entre diferenciação social, etnicidade e multiculturalismo admitida por Machado (2002) 
intensifica-se e fortalece-se nos enclaves territoriais marcados por uma forte presença de pobres e de 
migrantes. No mesmo sentido apontam os estudos de Vala et al (2003) e de Carvalheiro (2008) que, 
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centrando-se na “segunda geração” da imigração africana, concluem que a uma maior distância 
socioeconómica tende a corresponder uma identidade étnica mais forte.  
O jogo das pertenças e das referências não é então um jogo inteiramente voluntarista. Neste jogo 
interferem um conjunto de factores entre os quais ganham destaque as soluções institucionais 
específicas (do campo do direito cívico às medidas de discriminação positiva) para os cidadãos não 
nacionais concretizada em dispositivos deliberadamente desenhados para grupos específicos, como 
mostra Pena Pires (2003) quando defende que a integração dos retornados se fez por via da assimilação. 
Daí a importância de considerar o modelo de integração adoptado nas suas relações com as políticas de 
imigração. 
Quando abordamos os imigrantes e os seus descendentes o conceito de integração ganha sentidos 
distintos dos apontados a propósito do par integração / exclusão. Numa conceptualização baseada na 
articulação integração / exclusão, a noção de integração é definida como antónimo de exclusão, 
referindo-se “à propriedade da relação dos actores sociais com o sistema” (Almeida, 1993, in Machado, 
2002, p. 65), frequentemente lida através da natureza das condições para o exercício da cidadania.  
Uma outra concepção centra-se nas questões relativas à integração como “propriedade do sistema” 
(Machado, 2002; Pena Pires, 2003). É neste sentido que, seguindo uma perspectiva mais estruturalista 
inspirada em Giddens e noutros defensores da teoria da estruturação, Pena Pires (2003) distingue entre 
integração sistémica e integração social. Enquanto a segunda se reporta ao plano interactivo, a 
integração sistémica está ligada aos acréscimos de variabilidade institucional entre cidadãos, baseados 
nas diferenças étnica que deste modo se vêem reiteradas. 
Sustentando que a integração diz respeito ao processo de reconstrução pelo imigrante dos modos de 
inclusão na ordem interactiva local e à compatibilização, eventualmente problemática, desses modos de 
inclusão com as características da sociedade de destino, o autor admite que a integração não se presta a 
um escalonamento por níveis, como defende Machado (2002), mas a diferentes modalidades de 
integração.   
O processo de integração não é pois independente das opções políticas relativamente aos imigrantes. A 
selecção de soluções institucionais específicas (do campo do direito cívico às medidas de discriminação 
positiva) para os cidadãos não nacionais concretiza-se em dispositivos deliberadamente desenhados 
para a construção dessa padronização. Nesta perspectiva, os processos migratórios implicam nas 
sociedades de acolhimento “a articulação entre processos decisionais e funcionais, entre processos de 
agregação e microdinâmicas e a intervenção estratégica de macroactores, entre dinâmicas sistémicas e 
episódios contingentes”. Para compreender a construção dessa padronização “[…] devem ser 
considerados os efeitos de agregação não intencionais da acção como os processos estratégicos, 
deliberados, de desenho e selecção de soluções institucionais especificas” (Pena Pires, 2003, p. 4).  
É assim que se justifica olharmos especificamente os desenhos institucionais e legislativos da 
intervenção pública direccionada para as populações imigrantes e seus descendentes. 
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2.2.3. Etnia, integração e intervenção pública  
 
Tanto Machado (2002) como Pena Pires (2003) corroboram a ideia de que existe uma relação entre os 
processos de integração e as posições dos imigrantes nos sistemas de desigualdade social, relação esta 
já apontada por outros autores (Capucha, 2000; Malheiros, 2000, 2002, Malheiros et al, 2004a, Malheiros 
et al, 2004b). Apesar de considerarmos que esta reconstrução é permanentemente activada e, por isso, 
não determinística, não podemos deixar de aprofundar as suas configurações, sob pena de deixarmos de 
lado alguns dos aspectos mais importantes nos posicionamentos e inscrições do outro, observadas no 
terreno. É com base nesta perspectiva que faz sentido pensar o modelo de integração adoptado no nosso 
país, testando a pertinência da tese que defende o alegado surgimento de uma “classe étnica” (Baganha 
e Marques, 2001; Seabra e Santos, 2005). 
Nesta proposta os autores recorrem a um conjunto de estudos quantitativos realizados ao longo da última 
década do século passado, avançando quatro domínios ilustrativos dos posicionamentos 
socioeconómicos e políticos que tendem a situar os imigrantes dos PALOP e seus descendentes na base 
de uma estrutura piramidal e / ou reveladores de situações de discriminação institucional, a saber:  
1. Segregação residencial e as condições de habitação 
2. Sobre-representação deste grupo na população prisional  
3. Violência exercida face aos imigrantes 
4. Exclusão face aos direitos sociais e políticos 
Deixamos de lado o primeiro destes domínios, já analisado anteriormente, debruçamo-nos sobre o 
segundo domínio: a sobre-representação dos imigrantes dos PALOP na população prisional. A este 
propósito, os autores corroboram as conclusões apresentadas por Hugo Seabra (1999, cit. Baganha e 
Marques, 2001, p. 65-67) que apontam para uma desproporção entre a representação dos estrangeiros 
na população portuguesa e a proporção dos mesmos nas estatísticas penais e judiciais. Segundo os 
autores, a comparação diacrónica desta realidade em termos estatísticos34 permite esboçar três 
tendências: 

• a probabilidade de encarceramento é maior entre estrangeiros do que entre português 

• a probabilidade de ser acusado e condenado é maior entre estrangeiros do que entre 
portugueses,  

• os estrangeiros tendem a estar sobre-representados na população acusada, condenada e 
encarcerada. 

Mais recentemente Hugo Seabra e Tiago Santos (2005) corroboram estas tendências, concluindo que, 
em condições equivalentes de masculinidade, juventude e condições perante o trabalho portugueses e 

                                                 
34 Para o efeito são consideradas as seguintes variáveis: população estrangeira na população total e nos processos legais 
relativos a actividades criminosas (desdobradas nas categorias de acusado, condenado e encarcerado) contabilizados nos 
Sumários de Informação Estatística e nas Estatísticas dos Serviços Prisionais do Ministério da Justiça (Baganha e Marques, 
2001). 
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estrangeiros revelam as mesmas taxas de criminalidade35. Porém, verificam que, contrariando o 
movimento descendente do total absoluto de arguidos em processos penais findos desde 1998, o número 
de arguidos de nacionalidade estrangeira aumentou entre 1997 e 2003 cerca de 118%. Durante o ano de 
2003 o número de processos penais findos envolveu 90 498 arguidos, dos quais 5,2% detinham 
nacionalidade estrangeira.  
No que toca à proveniência geográfica, os mesmos autores constatam que, entre os arguidos em 
processos findos residentes em Portugal, se destacam 5 concelhos de residência em cada um dos 
grupos. No caso dos portugueses os 5 concelhos são: Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Sintra e Loures, 
enquanto os estrangeiros residem maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa, concretamente nos 
concelhos de Lisboa, Sintra, Loures, Cascais e Amadora. Perante estes resultados os autores concluem 
pela existência de uma significativa relação entre área de residência e o número de arguidos envolvidos 
em processos-crime.  
No que se refere aos condenados em processos-crime, Seabra e Santos (2005) destacam as maiores 
taxas de condenação, de prisão efectiva e a maior duração em dias das condenações, e ainda de penas 
de prisão ligadas aos três crimes mais sentenciados com prisão efectiva (tráfico de droga, roubo e furto 
qualificado), concluindo pela existência de um tratamento diferenciado do sistema judicial em função da 
nacionalidade portuguesa ou estrangeira. Em 2003, 86 em cada 100 estrangeiros chegados à fase de 
julgamento por crime de tráfego de droga foram condenados, enquanto os valores para os portugueses 
nas mesmas circunstâncias é de 65 em cada 100 chegados à fase de julgamento. No que toca aos 
condenados por roubo as diferenças tendem a ser pouco significativas, enquanto nas taxas de 
condenação a prisão efectiva por crime de furto qualificado, entre 2000 e 2003, os estrangeiros surgem 
novamente como o grupo mais frequentemente alvo de condenação.  
Em suma, a sobrerepresentação dos estrangeiros no universo dos condenados, e igualmente no universo 
das penas de maior duração, é consequência de um inter-relacionamento de dois factores: por um lado, 
um maior envolvimento em crimes severamente punidos (como é o caso do tráfico de droga, cujas penas 
vão de 4 a 25 anos); por outro, uma maior propensão do sistema judicial para penalizar os arguidos de 
nacionalidade estrangeira (Seabra e Santos, 2005) 36.  

                                                 
35 Perante populações extremamente heterogéneas entre si, os autores calculam um índice comparado de criminalidade. Este 
índice consiste na aplicação da estrutura socio-demográfica da população estrangeira (sexo, idade e condição perante o 
trabalho) à população nacional e subsequente cálculo da taxa bruta de criminalidade deste grupo em tais circunstâncias (Seabra 
e Santos, 2005). Esta análise leva-os a concluir por uma taxa de criminalidade semelhante entre nacionais e estrangeiros, 
próxima dos 11 %o. 
36 Segundo o Código de Processo Penal Português poderão existir três fases processuais no decorrer de um processo crime: 
i) O inquérito (artigos 262.º a 285.º) – desencadeado pelo Ministério Público (MP) que ao tomar conhecimento de uma notícia de 
crime realiza uma investigação sigilosa procurando averiguar o fundamento da denúncia. No final, o processo poderá ficar por 
aqui (caso a decisão seja o arquivamento, o arquivamento em caso de dispensa da pena ou a suspensão provisória do processo) 
ou prosseguir para acusação, caso o MP considere haver fundamentos para tal; 
ii) A instrução (artigos 286.º a 310.º) – fase facultativa usualmente desencadeada pelo arguido que procura, perante um juiz de 
instrução, apresentar contra-argumentações relativamente à acusação do MP. Nesta fase, caso o juiz se decida por um 
despacho de pronúncia o arguido irá a julgamento; 
iii) A fase de julgamento (artigos 311.º a 380.º) – durante a qual se realiza um julgamento formal sendo produzida no final uma 
sentença condenatória ou absolutória (usualmente denominada de primeira instância).  
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Os resultados deste estudo não se referem aos imigrantes, mas sim aos estrangeiros, integrando nesta 
categoria residentes e não residentes em Portugal. Assim os estrangeiros envolvidos no crime em 
Portugal não se relacionam necessariamente com qualquer das “etnias” residentes no país. Por outro 
lado, e em jeito de conclusão, como as estatísticas criminais não registam qualquer indicador de etnia dos 
acusados, como aliás ocorre na maioria dos sistemas estatísticos europeus (com excepção do Reino 
Unido), não nos é possível discernir, entre estes, quais os que estão ou não relacionados com as 
diferentes “etnias”37.  
Esta questão mereceu o interesse de outros teóricos que introduziram nesta análise a questão da 
selectividade territorial da intervenção policial, com importantes consequências sobre a penalização dos 
habitantes dos bairros pobres (Wacquant, 2004; Cunha, 2002, 2008; Durão, 2008a). Para os mesmos 
autores, a ênfase na “violência urbana” contribuiu igualmente para a tradução estatística de factos e de 
tendências do domínio estritamente criminal (Wacquant, 2004; 2005, 2008; Cunha, 2002, 2008), 
desconsiderando outras dimensões importantes dos territórios e da própria violência na sociedade 
contemporânea e negligenciando o papel das práticas nas organizações e nos seus efeitos sobre as 
populações.  
Retomando as tendências no sentido da formação de uma classe étnica propostas por Baganha e 
Marques (2001), concretamente a violência contra estrangeiros, os autores, a partir dos contributos de 
Vala et al (1999), traçam três tendências gerais nesta matéria. A saber: 
1. os portugueses revelam baixos níveis de aceitação do “outro” nas suas vidas privadas, embora 

publicamente adoptem formas de conduta e exprimam valores que consideram socialmente 
correctos; 

2. em Portugal, apesar da ampla interiorização da norma anti-racista que condena o “racismo flagrante”, 
verifica-se a persistência de um “racismo subtil” que se expressa em formas de racismo não 
condenadas por aquela norma (Vala et al, 1999). Assim mais do que racista “uma parte numerosa da 
população portuguesa parece ser discricionária” face ao “outro” (Baganha e Marques, 2001) 

3. existem sinais explícitos e preocupantes de um racismo militante relacionados com grupos de 
skinheads.  

Finalmente, uma última tendência no sentido da formação de uma classe étnica, assinalada por Baganha 
e Marques (2001), prende-se com a exclusão dos direitos sociais e políticos. Na realidade observada nos 
bairros, esta é uma questão crucial, tanto no plano do acesso aos direitos sociais, políticos e económicos 

                                                                                                                                               
Pode haver ainda mais uma fase processual caso uma das partes interponha um recurso para os tribunais superiores (Seabra e 
Santos, 2005, p.64). 
37 “À semelhança da grande maioria dos países europeus, com a excepção da Inglaterra, em Portugal as estatísticas criminais 
não apresentam qualquer indicador da etnia dos intervenientes. A explicação apresentada por M. Tonry (1997; p. 8) para este 
facto prende-se, por um lado, com razões éticas – os legisladores decidiram que estas categorias não deveriam ser utilizadas, 
pois a raça não é um elemento moralmente relevante na diferenciação entre indivíduos, podendo o seu registo potenciar o 
desenvolvimento de estereótipos – e, por outro, com o facto do formato usual de registo, pouco desagregado, não deter 
pertinência sociológica, pois na maioria dos países os ‘negros’ são um grupo tão heterogéneo quanto os ‘brancos’.” (Seabra e 
Santos, 2005, p. 65). 
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(seguindo a matriz de Marshall (1950 cit. Garcia, 1999)), como nas possibilidades de naturalização e de 
projecção na esfera pública das singularidades culturais.  
Esta questão merece que aqui nos detenhamos para clarificar o conjunto de processos que explicam as 
situações de exclusão da cidadania por parte de um considerável número de habitantes. No fundo trata-
se de retomar a ideia de que existem processos decisionais e funcionais, que no quadro de uma 
perspectivação baseada no teorema da dualidade da estrutura (Giddens, 1982), colocam em destaque as 
estratégias dos macroactores e os processos de agregação e microdinâmicas com implicações sobre as 
modalidades de integração dos imigrantes dos países dos PALOP e seus descendentes.  
Assim, a partir da obra que se vem citando, Baganha e Marques (2001), com base em trabalhos 
anteriores de Maria Ioannis Baganha, destacam: a substimação nos primeiros anos de vida activa dos 
potenciais benefícios ligados ao estatuto de residência legal e ao mercado formal; as baixas taxas de 
inscrição nos sistemas de segurança social que declinam dos regimes de informalidade, flexibilização e 
precariedade que caracterizam uma grande parte dos estatutos laborais dos imigrantes; o facto de grande 
número de imigrantes manter uma situação de irregularidade face às exigências dos processos de 
legalização e, finalmente, as dificuldades na aquisição da nacionalidade portuguesa. Nesta matéria, 
Portugal continua a colocar grandes entraves à nacionalização e naturalização, mesmo nos casos de 
cidadãos nascidos em território português.  
As alterações introduzidas já nesta década pelos diplomas que regulam a entrada, permanência e 
afastamento de estrangeiros de território nacional e os processos de naturalização continuam a não dar 
resposta aos constrangimentos que afectam grande parte da população não naturalizada38. Não 
subestimando as questões levantadas pelos autores, nomeadamente as que se referem à fraca 
representação dos mesmos nos sistemas de segurança social e à participação política e à ainda diminuta 
visibilidade da diversidade cultural que caracteriza o nosso país, detemo-nos neste ponto sobre as 
questões mais especificamente ligadas ao acesso à nacionalidade, por se considerar que esta continua a 
ser, senão a questão fundamental, pelo menos, uma das questões que mais entraves coloca a uma 
modalidade de integração efectivamente digna e justa39.  
A este nível a longa permanência no terreno permitiu acompanhar de perto os impactos destes 
constrangimentos sobre uma parte muito significativa dos jovens descendentes de imigrantes dos 
PALOP. Entre estes constrangimentos importa reter: 
1. Apesar das alterações introduzidas pela nova Lei da Nacionalidade de 2006 que representou a retoma 
de uma política de naturalização jus solis, que havia sido abandonada em 1981, o sistema continua a 
privilegiar o jus sanguinis. Ou seja a nova Lei da Nacionalidade não confere automaticamente a 
                                                 
38 DL 4/2001 que substitui o DL 244/98 relativo à entrada, permanência e afastamento de estrangeiros de território nacional e Lei 
da Nacionalidade publicada em 2006 (Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril). 
39 Convém lembrar que a participação política dos imigrantes, seja em eleições, seja nos Concelhos Municipal de Imigrantes, 
criados em 1996, continua a estar profundamente dependente do abandono da condição de imigrante. No primeiro caso porque, 
o direito ao voto está dependente da existência de protocolos inter Estados que se baseia no princípio da reciprocidade 
constitucional em matéria de direitos políticos (Pena Pires, 2003, p.187); no segundo caso porque é muito difícil prever que 
cidadãos com uma autoridade discursiva cerceada pelo direito à participação e à representação política se afirmem como actores 
de peso na esfera pública da negociação e de implementação de iniciativas locais voltadas para a imigração. 
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nacionalidade a todos os que nasçam em Portugal, condicionando-a à situação legal dos progenitores40. 
Se esta cláusula é explicável face às políticas de contenção da imigração ilegal, constitui um dos 
aspectos que mais preocupa e indigna os jovens que não compreendem porque não podem ser 
portugueses quando aqui nasceram e quando nunca estiveram ligados a qualquer país que não Portugal. 
José Leitão (2005, p. 45) reportando-se ao período 1996 – 2002 conclui que:  

“[n]ão deixa de ser interessante constatar que, para além dos largos pontos de 
convergência no que se refere à importância que a inspiração republicana teve 
na construção das políticas de integração […], a existência de uma avaliação 
diversa sobre o papel que teve uma inspiração diferencialista ou 
multiculturalista. O que é exacto é que as políticas [de imigração] não foram 
desenhadas dedutivamente a partir de uma opção aprioristicamente tomada 
[…]. O único a priori foi o de levar a sério o estatuto constitucional dos 
estrangeiros na construção dos direitos dos imigrantes, por convicta adesão ao 
princípio constitucional de equiparação de direitos”.  

É aqui que reside a lógica da colmatação das desigualdades de partida, um dos eixos claramente 
evidenciados no discurso político sobre os bairros. 
2. Na prática, nos casos em que não estão garantidos os direitos de cidadania aos progenitores, não se 
consegue a nacionalidade. No espírito da Lei, porém a questão, mais uma vez, não é colocada no plano 
dos direitos, mas no das condições de legalidade, embora seja comum reconhecer-se nos discursos 
políticos a relativa desprotecção dos “imigrantes” relativamente aos direitos económicos e sociais de 
cidadania que a Constituição portuguesa confere.  
Por outro lado, parte-se do princípio de que quem não agarra a oportunidade é porque não quer, sem que 
a natureza das oportunidades “oferecidas” se preste a um questionamento. A ênfase nas oportunidades, 
ao invés dos direitos, altera profundamente a economia política local. Pode ler-se nesta orientação a 
influência da perspectiva individualista meritocrática que o neoliberalismo reavivou e estendeu a todos os 
sectores da sociedade, assim como a revalorização de um conservadorismo político eurocentrado. Ou de 
outro modo, a definição dos públicos alvo baseia-se num conceito de integração equiparado ao antónimo 
de exclusão, o que tem pelo menos duas consequências. A equiparação do imigrante ao excluído, não 
integrado e, por conseguinte, um público-alvo tendencialmente concentrado nos bairros, e a diluição do 
critério de diferenciação baseado na “etnia” revelada pela dominância de racionalidades políticas 
próximas do “color blind”. Deste modo, apesar do discurso da integração e das particularidades que 
enformam a intervenção estatal no combate à pobreza e exclusão (acção social, parcerias, 

                                                 
40 A nova Lei condiciona a concessão da nacionalidade aos casos em que, pelo menos, um dos progenitores tenha também 
nascido em Portugal e aqui tenha residência. No caso de nenhum dos pais ser português, a nacionalidade fica condicionada à 
permanência legal no país dos progenitores por um período mínimo de 5 anos, depois de declarerem que querem ser 
portugueses. é contemplado um direito subjectivo à naturalização aos menores nascidos em Portugal quando os pais estejam 
legais há 5 anos ou quando o menor conclua no nosso país o primeiro ciclo do ensino básico.  
O pendor jus solis refere-se ainda às possibilidades de naturalização de estrangeiros residentes em solo português após 6 anos 
de residência em situação legal, deixando aqui de existir discricionalidade em função da nacionalidade.   
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proximidade…), a ordem universalista que inspira o funcionamento do Estado tende a revelar-se 
supressora da diferença. Gusmão (2004) mostrou-o para o caso do ensino.  
Porventura o enfoque nas oportunidades pode relacionar-se com a supressão do debate público em torno 
dos direitos, mas será difícil demonstrá-lo. Os direitos de cidadania surgem de forma agregada e 
indiferenciada quando são grandes os abismos entre as cidadanias nacionais e as cidadanias dos 
“outros”, continuando o nacional a reportar-se ao português branco, como os reconhecem Baganha e 
Marques (2001). Se para algumas das categorias acima apresentadas a questão da diferenciação da 
“qualidade da cidadania” não se põe, para outras ela é determinante.  
Veremos que o caso da acção social orientada para a “inclusão de Jovens” se reveste de uma 
especificidade própria que a leva a ser atravessada por um conjunto de desafios difíceis de ultrapassar, 
ao que não é indiferente a aplicação de uma leitura genericamente traçada sobre a diferença de grupos – 
públicos alvo – definidos a partir de categorias distintivas fluidas (jovens de bairros, jovens excluídos, 
jovens de famílias desestruturadas, em abandono escolar, jovens pretos, gangues). 
3. Chegados à idade activa, estes jovens “herdam” dos seus progenitores uma cidadania de segunda, 
face à qual não encontram frequentemente estruturas (jurídicas, associativas, …) que os apoiem na 
defesa, ou mesmo na compreensão, dos mecanismos e disposições classificatórias que os atiram para 
esta condição.  
Acredita-se na indução de comportamentos para realizar uma cadeia de acções. A acção social orienta a 
intervenção não para sair da situação e pobreza e discriminação mas para a conquista de capacidades 
que ocupa paulatinamente o lugar da correcção das desigualdades. As oportunidades acrescidas tendem 
a equiparar-se ao “despertar de capacidades”. Se a esmagadora maioria dos “precariezados” deixaria a 
condição de “excluído” na primeira oportunidade de trabalho que lhe assegurasse a possibilidade de 
controlo sobre o seu destino, as limitações de uma intervenção pública incapaz de mudar contextos, 
agrava constrangimentos.  
Entretanto, paradoxalmente, em simultâneo, abre-se um campo de intervenção pública mais 
particularizado e localizado, sustentado nas parcerias, que visa a relação personalizada com os públicos 
alvo. Porém, por falta de meios e de compleição política, esta intervenção acaba por se limitar a um 
trabalho de pacificação social que visa já não apenas a “formação de corpos dóceis” (Foucault, 2005) - a 
assimilação – mas, sobretudo, uma indução de comportamentos própria do biopoder (Foucault, 2004 
[1979]): o controlo de comportamentos.  
4. A situação agrava-se quando os jovens, ou os imigrantes, estão judicialmente indiciados ou se 
constituem como “clientes do sistema judicial e penal”. Trata-se de uma questão controversa que não tem 
merecido a devida atenção. Nos discursos académicos é evitada, pois que, a fraca aproximação da 
investigação realizada aos sujeitos envolvidos não permite um real escrutínio do modo de funcionamento 
dos sistemas acima referidos, nas suas articulações com as práticas de intervenção de outras 
organizações estatais, sejam a polícia, os tribunais, as escolas ou outros. Neste plano, como veremos, a 
crítica é bloqueada pela distância a que se mantêm as evidências empíricas que sustentam uma análise 
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crítica das práticas de intervenção pública, que são avaliadas não pelos resultados, mas pelas funções 
que, sendo inequivocamente essenciais ao funcionamento de um Estado de direito, se mantêm dentro da 
caixa preta das questões inquestionáveis. É neste ponto que os discursos veiculados pela comunicação 
social ganham mais peso, designadamente os discursos criminalizadores do imigrante pobre. 
Ora, é precisamente na dimensão étnica na sua relação com o estatuto de “não nacional” que se 
levantam numerosos obstáculos quando se trata da aplicação universal da plena cidadania. A cidadania 
formal, isto é, aquela que resulta do modelo de regulação imposto pelos Estados, não é suficiente para 
gerar uma cidadania plena. Por um lado, porque os direitos cívicos e políticos nos países democráticos 
amplamente afectados pelo neo-liberalismo tendem a estar ameaçados e, por outro, porque perante as 
políticas de contenção do défice (Delcourt, 2008; Wacquant, 2001; 2004) e consequente retracção dos 
orçamentos destinados à promoção da cidadania social, esta se torna economicamente impraticável.  
Mas nem as políticas neo-liberais, nem o conjunto de tendências susceptíveis de contribuir para a 
formação de uma “classe étnica” assinaladas por Baganha e Marques (2001) a que aqui nos reportámos 
esgotam o conjunto de processo passíveis de acentuar as especificidades dos imigrantes mais pobres e / 
ou detentores de níveis deficitários de acesso à cidadania e, consequentemente, mais distanciados do 
conjunto da população, incluindo os 20% de pobres41. Isto porque muitos destes condicionamentos se 
colocam ao nível dos processos discriminatórios inerentes às práticas de natureza mais micro que 
interferem de forma marcante nas modalidades de integração dos “imigrantes” e / ou das populações 
pobres dos enclaves territoriais.  

2.2.4. Etnia, diferença e justiça social na transformação urbana 
 
Quando nos reportamos ao território bairro, a questão étnica prolonga a indefinição política que a 
caracteriza no plano nacional. A intervenção nos bairros resulta de uma estratégia universalista de 
colmatação das desigualdades de oportunidades entre os de “dentro” e os de “fora”. Definindo fronteiras, 
a intervenção pública contribui igualmente para configurar cada um dos grupos dos dois lados da 
fronteira.  
A discriminação positiva nos bairros visa a equidade, baseando-se no princípio da igualdade de 
oportunidades dentro de uma ordem universal. Oferecendo oportunidades acrescidas espera-se que o 
“outro” de dentro que, entretanto, aparece nos discursos também como o “outro” etnicamente diferente, 
aproveite as oportunidades criadas pela intervenção pública e, deste modo, supere a inequidade 
estrutural em que se inscreve. Encontramos nesta abordagem os princípios da ideologia neo-liberal que 
considera o indivíduo construtor do seu próprio destino, tirando partido de forma racional e eficaz das 
oportunidades que lhe são dadas, independentemente da matriz estrutural em que se inscreve. Vimos já 

                                                 
41 Desde o início desta investigação a percentagem de pobres em Portugal vem oscilando os 20% e os 25%, reportando-se a 
limiares da pobreza diferenciados. As estatísticas do Eurostat apontam como estratos populacionais mais atingidos pelo 
fenómeno da pobreza os idosos, em especial os isolados, e as crianças e jovens até aos 17 anos.  
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que esta abordagem retirou do centro do debate sobre o tratamento da diferença a questão dos direitos, 
que se vê remetida para uma questão de oportunidade.  
Se nos discursos o “pertencimento universal” prevalece sobre o “direito às especificidades” étnicas, na 
prática a intervenção territorializada nos enclaves territoriais acaba por potenciar processos de 
etnicização, enquanto conjunto de processos especificamente concebidos para um determinado grupo 
étnico, como a entende Pena Pires (2003) e, reforça, deste modo, a distância e a diferença entre grupos. 
Por outro lado, nos discursos políticos mantêm-se ausentes algumas questões envolvidas nas estratégias 
de definição das “oportunidades oferecidas” que se revelam cruciais e que se situam a montante da 
intervenção pública territorializada. É sobre elas que nos debruçamos neste ponto.   
Adoptando a perspectiva da escola culturalista britânica, a “cultura negra” é definida como uma estrutura 
de significados partilhados indissociável dos sentidos atribuídos ao urbano. Para sustentar esta 
indissociabilidade apresenta-se sumariamente a argumentação de Haymes (1995) e Kelley (1997) 
centrada em cinco pontos interligados entre si. 
1. Em primeiro lugar, segundo os autores referidos, ao negligenciar as referências históricas e sociais das 
diferentes culturas negras, o urbanismo contribuiu para uma visão homogeneizante do negro, para a qual 
contribuíram igualmente os processos de apropriação do exotismo negro por parte da classe média 
branca. As políticas culturais associadas ao que os autores designam de “consumismo branco” buscam 
no gueto amplamente estetizado, imagens e signos que acabaram por ser colonizados pelos brancos. A 
passagem da “ética do trabalho” para a “ética do consumo” peça chave da integração neo-liberal 
(Haymes, 1995, p.33), inscreveu a identidade negra na economia política dos signos que, alimentada pela 
publicidade, contribuiu para transformar aquela identidade orientando-a para a “moralidade mercantil” 
(Haymes, 1995, p34). Em consequência o negro pobre, como qualquer cidadão contemporâneo vê-se 
apanhado pelas malhas do consumismo, o que significa que doravante o seu posicionamento social se 
articula com a natureza dos seus consumos. 
A este propósito, Haymes (1995) e Kelley (1997) recorrem à metáfora da “selva urbana” mostrando que a 
exotização dos negros amplamente sustentada no par perigo (selvagem) / prazer (beleza) cria tensões 
entre os negros que se vêem assim impelidos para se representarem a si mesmos através de imagens 
positivas. Os autores defendem que os negros, mantendo-se dentro das matrizes de diferenciação 
impostas pela hegemonia, se tornaram cúmplices na manutenção da supremacia branca, definidora das 
normas e dos standars de positividade. 
2. Acresce que o novo urbanismo, visando “restaurar a tradição” na cidade, ao ligar a tradição a um 
passado nostálgico, precisamente a tradição amplamente sustentada na “valorização patrimonial”, 
contribuiu para acentuar a distância entre o “nós” e os “outros”. A procura da recuperação da “cidade 
tradicional” nos centros urbanos, ligada à re-emergência da arquitectura neoclássica, apelou aos valores 
neoconservadores tais como a nação, a autoridade, a tradição, a lealdade, assim trazidos para o 
presente. O mito da cidade tradicional da qual os negros estão excluídos, esteve também ligada à visão 
neoecologista de que os problemas de congestionamento e decadência do edificado destas áreas 
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estariam na origem das desordens políticas reveladoras da decadência moral e comportamental dos seus 
residentes.  
Seguindo esta argumentação a retórica da recuperação da cidade tradicional acabou por funcionar como 
uma estratégia deliberada para regular e controlar as diferenças raciais ao nível da visibilidade espacial 
da cidade. Uma das razões para o fazer foi a ideia de que a diferença é ameaçadora e potenciadora de 
conflitos. Este argumento pode servir de referência para equacionar o controlo do uso do solo que, 
visando, não a restauração da tradição, mas a higienização da cidade, entende os bairros de arquitectura 
vernacular como uma ameaça ao “progresso urbano”.  
3. Ligado aos processos de transformação urbana acima referidos, Haymes (1995) e Kelley (1997), aqui 
acompanhados por Anderson (1990, 1999) e Wacquant (1993, 2001, 2004), debruçam-se sobre os 
processos que estão na base, e sobre as consequências, da conceptualização dos espaços de 
concentração de negros como “espaços de patologias colectivas”. Para os autores os argumentos 
daqueles que imputam ao gueto a causa da desordem urbana não consideram a forma como as 
instituições dominantes interferem sobre a esfera pública dos negros; retirando-se das geografias sociais 
dos espaços públicos dos negros, estas instituições conferem às populações negras uma 
degenerescência moral, uma inferioridade natural, um carácter repulsivo. Este imaginário contribuiu para 
fortalecer a legitimação das tendências centrífugas subjacentes aos processos de “recuperação da 
tradição” atras descritos, e consequentemente para legitimar a própria segregação. 
4. Um quarto processo que conduziu à mudança na estrutura de significados partilhados da “cultura 
negra” contemporânea na sua relação com os sentidos atribuídos ao urbano prende-se com a penetração 
e a importância conquistada pela intervenção policial nas geografias sociais do espaço público negro. 
Para Kelley (1997) e Wacquant (2001, 2004, 2005) a intervenção policial, os tribunais e as prisões 
integram uma estratégia articulada de actuação repressiva, fazendo parte de um mesmo sistema. Este 
sistema não está desligado dos mecanismos presentes na “guerra cutural” (Kelley, 1997) que envolve na 
cidade contemporânea a dominação dos negros, sustentada em discursos demonizadores de pessoas e 
lugares. Se existe um consenso em torno da relação entre motins e brutalidade e abuso policial 
(Muchielli, 2006; Sauvadet, 2006b; Kelley, 1997; Wacquant, 2001, 2004, 2005; Anderson, 1999) os 
autores estadunidenses introduzem nos factores explicativos do fenómeno os processos de 
desterritorialização, em sentido literal, dos negros e dos seus efeitos sobre a esfera pública que lhes é 
autorizada. Esta leitura remete para diferentes formas de intervenção pública para a “transformação 
urbana”. Os efeitos da ideologia individualista neoliberal revelam-se muito mais penalizadores no caso 
dos Estados Unidos. 
As questões colocadas pelos autores pós-colonialistas que vimos referindo remetem-nos para uma outra 
que atravessa qualquer reflexão sobre as relações entre cidade e etnia. De que forma a pertença racial 
interfere sobre o modo de percepção do outro? Responder a esta questão não é simples e implica que 
analisemos os discursos sobre as diferenças étnicas e raciais. Haymes (1995) e Kelley (1997) 
demonstram o carácter eurocentrado da maioria dos discursos sobre os sentidos atribuídos ao branco e 
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ao preto. De facto como revelam a maioria dos estudos sobre a percepção do “outro”, o branco vê-se a si 
mesmo como ser a-raciado. Auto-apresenta-se referindo-se aos atributos idade, género, nacionalidade ou 
aspecto, sem se reportar à cor. Em consequência,  

“[…], as whites move implicitly towards defining themselves as a universal norm 
and become elusive, they explicitly draw on black stereotypes. The idea is that 
for whites to have a self-perception as rational, ordered, and civilized, they have 
to construct a notion of irrationality, disorder, and incivilized behaviour (Young, 
1992, 13). It is in this context that black stereotypes serve as a referent for 
whites to construct their own identity” (Haymes, 1995, p.44). 

Em suma as questões levantadas pelos autores pós-colonialistas mostram que a construção identitária do 
“nós” e dos “outros” não pode ser a desligada da subjectividade dos brancos e dos negros, o que implica 
indagar como é que se controem as narrativas racializadas e racistas. Não cabe neste trabalho tal 
análise. Porém, parece claro que, como referem Jorge Vala et al (1999, p. 19) na obra Expressões de 

Racismo em Portugal, as expressões de racismo nas sociedades contemporâneas, incluindo a 
portuguesa, não podem ser dissociadas da adesão aos valores do individualismo meritocrático, da 
percepção da ameaça a esses mesmos valores e do conservadorismo político, tal como defendem os 
autores pos-colonialistas. Na realidade portuguesa, como na francesa, será ainda necessário considerar 
a negação de sentimentos racistas, amplamente sustentados na norma anti-racista que tende, porém, a 
equacionar-se em torno da ideia de que é necessário travar a discriminação42. 
A importância destes trabalhos na interpretação dos dados empíricos foi enorme, conduzindo a uma 
revisão das questões de partida que passam a integrar a natureza eminentemente política do termo 
integração e o carácter ideológico e extremamente sensível que lhe é inerente (Catherine Wihton de 
Wender, 2005, p. 37), por um lado, e a dimensão intersubjectiva das relações inter-étnicas e do seu 
tratamento institucional a diferentes escalas. Por outro lado, estas questões passaram a integrar o guião 
de “colecta” de dados no terreno e, ao mesmo tempo, se tornaram uma das dimensões de análise dos 
dados que me iam chegando. 
Desconhecemos ainda os aspectos fundamentais que dentro dos bairros, nas escolas, nos projectos 
Escolhas, nas esquadras, funcionam como “lubrificadores” da expressão da diferença. Tendemos a 
analisá-los orientados pela necessidade de explicar a violência quando ela penetra a esfera pública43. Em 
suma, a questão étnica não está ausente tanto da racionalidade política e como da racionalidade das 
práticas de intervenção local, como teremos ocasião de verificar. A grande questão reside na forma como 
se conceptualiza a etnicidade e se actua (ou não actua) sobre as realidades locais salvaguardando a 
possibilidade de se dar expressão à diferença, segundo as aspirações do “outro”. 

                                                 
42 Há importantes diferenças neste aspecto específico entre Portugal e França, justificadas pelos diferentes historiais de 
imigração e pelas diferentes respostas da sociedade civil aos sentimentos de ameaça. A título de exemplo retenhamos a 
expressão rattonade utilizada na década de 1950 pelos media franceses para designar as “expedições punitivas ou brutalidades 
exercidas pelos franceses sobre os magrebinos” (Le Petit Robert, p. 2178). 
43 A este propósito refira-se que só após os acontecimentos da Quinta da Fonte foi politicamente equacionada a necessidade de 
proceder a uma avaliação socio-urbanística dos bairros sociais.  
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Segundo Machado (2002) o grau de concentração residencial das várias populações africanas é 
diferenciado, o que tende a ser interpretado como um resultado de uma margem de escolha. Enquanto os 
imigrantes cabo-verdianos e seus descendentes tendem a adoptar um padrão mais concentrado (em 
bairros como as Fontainhas, a Cova da Moura ou 6 de Maio, mas também no bairro do Talude ou mesmo 
na Quinta da Fonte), os imigrantes angolanos ou guineenses tendem a alugar casas e partes de casa e a 
viver em pequenas “comunidades”, o que pode ser relacionado com a própria composição da imigração, 
na qual predominam homens activos sem família. 
Relativamente à questão étnica é ainda necessária uma referência à tríade bairros-imigração-crime que 
tende a caracterizar os discursos nos media mainstream. A realidade assim produzida interfere 
necessariamente sobre as políticas e sobre as práticas das políticas de imigração e de integração, 
incluído as políticas territorializadas de combate à exclusão. Veremos que esta relação entre 
“concentração étnica”, problemas sociais, criminalidade atravessa também discursos directos analisados 
neste trabalho, nos quais se identificam alguns dos aspectos referenciados pelos defensores da re-
emergência das “classes perigosas” e que contribuem para acentuar o fosso entre os “residentes 
decentes” e os “residentes problemáticos” e consequentes implicações destas categorizações sobre as 
relações sociais locais.  
Independentemente da integração do conceito de gueto no discurso político oficial, a verdade é que o 
termo abunda entre os jovens residentes nos enclaves territoriais. Esta utilização remete para o espaço 
do “entre nós”, podendo também revelar-se como manifestação de um posicionamento geo-político 
sustentado na colectivização da identidade de jovem negro recepcionada a partir dos media (Carvalheiro, 
2008) e da experienciação de discriminações interpessoais e institucionais com base na raça.  
Para concluir este ponto dedicado à segregação socio-étnica e ao lugar que a diferença baseada na 
etnicidade detém na configuração da intervenção pública, coloca-se uma última questão: porque é que, 
como sustenta Nash (2000), em países como Portugal ou França, ao contrário do que sucedeu nos 
Estados Unidos ou no Brasil, a questão étnica não tem merecido o estatuto e o interesse epistemológico 
das ciências dedicadas aos estudos urbanos?  
A bibliografia consultada permite avançar com algumas hipóteses na resposta à questão colocada por 
Catherine Nash. Em primeiro lugar, poderemos evocar as limitações da própria ciência social ligadas à 
(in)definição do termo “etnia”, já atrás referidas, e a dificuldade de captar e articular o carácter social, 
temporal e espacialmente mais relativizado que o conceito de etnicidade permite exprimir (Machado, 
2002). Os estudos urbanos lidam melhor com um sentido fixista da etnia razão pela qual se torna mais 
fácil lidar com grandes categorias (nacionalidades, dicotomias estrangeiro / nacional) do que com 
indivíduos e com colectivos implicados em performances (Latour, 2005 [1999]). 
Em segundo lugar, apesar de no caso francês diversos autores apontarem para uma história recente 
marcada por uma discriminação explícita (Dubet, 1987; Wihtol de Wender, 2007; Tissot, 2007; Tévarian, 
2007) vista a partir da “estrutura” e das práticas (Dubet, 1993), incluindo a discursiva, em Portugal o 
carácter generalista dos estudos sobre a percepção do racismo não dá conta deste processo. Nas 
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leituras a partir de baixo prevalecem as visões generalistas e sustentadas na perspectiva do investigador 
arracializado.  
Vala e tal (2003) observam mais de perto o sentimento de pertença e discriminação por parte dos jovens 
negros, a partir do confronto entre os valores culturais da sociedade receptora e da sociedade de origem, 
concluindo que, no processo de construção identitária, os jovens negros adoptam quatro estratégias: 
integração, assimilação, separação44 e marginalização. Esta última manifesta-se quando os jovens 
encaram negativamente os valores culturais de uma e outra sociedades. Sustenta-se em valores culturais 
específicos profundamente centrada na etnicidade alcançada num contexto grupal.  
No caso concreto dos bairros onde existe uma intervenção pública territorializada, a estes factores 
acresce um outro ligado à matriz territorial. A focalização das políticas públicas no território de residência 
facilita que se contorne a difícil questão étnica em países que perseguem o modelo universalista. 
Defendemos assim que o território constituiu um substrato materializável alternativo demasiado poderoso 
– o bairro precisamente – com fortes possibilidades de operacionalização política, possibilitando na 
prática a governação de “populações específicas” sem que tal implique o reconhecimento político da 
discriminação baseada na etnia. A evolução da definição sociológica e antropológica da noção de “etnia”, 
mais orientada para a definição das fronteiras (incluindo as territoriais) entre grupos do que para as 
características culturais específicas de cada grupo (Barth, 1995, in Anne Benveniste, 2005) favorece este 
tratamento territorializado dos “problemas sociais”.  
Em terceiro lugar porque, em países como Portugal e França, a aposta política no modelo universalista 
não permitiu a produção de informação pertinente para dar conta dos processos discriminatórios que 
envolviam e continuam a envolver os imigrantes e os nacionais de origem imigrante, independentemente 
dos territórios de residência. Em consequência, não existem dados que permitam aprofundar, incluindo 
através de uma análise micro-escalar as análises realizadas por Baganha e Marques (2001) ao 
problematizarem a desigualdade através da noção de “classe étnica”.  
Finalmente, a ausência da questão étnica como categoria central no estudo do urbano pode explicar-se 
pelo facto de a problemática do desfavorecimento social envolvido no processo de integração social e 
sistémica (Pena Pires, 2003) ter sido deslocada para a problemática da exclusão social, etnicamente 
neutralizada. Hipótese que se explora no ponto seguinte. 
Em suma, a ênfase no território como substrato material para a operacionalização das políticas 
territorializadas adiou a controvérsia em torno da “etnicidade”, tanto no plano político, como no plano 
epistemológico. Por outro lado, o enfoque nas concentrações maioritárias deste ou daquele grupo tem 
descentrado a discussão da questão fundamental que não reside nos “problemas” da diversidade cultural 
ou coexistência nos enclaves territoriais de hipotéticas comunidades culturalmente diferenciadas 
detentoras de formas específicas de habitar, mas nas dificuldades que as minorias étnicas encontram 

                                                 
44 Por integração entendem a manutenção da integridade cultural do grupo de pertença que se dá em sintonia com uma relação 
positiva com a sociedade de acolhimento; a assimilação passa pela opção da perda da cultura de origem e pela adopção das 
normas e valores da sociedade de acolhimento. A separação corresponde à manutenção dos valores culturais da sociedade de 
origem, evitando o contacto com os membros da sociedade receptora (Khan e Vala, 1999, p.146,147). 
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para se afirmarem e actuarem na esfera pública, dentro dos moldes instituídos de relação Estado-cidadão 
e enquanto grupos reivindicadores de identidades particulares. 

 

2.3. Exclusão  
 
Vimos no ponto anterior que apesar de não se afirmar como princípio norteador das políticas sociais e 
urbanas em países onde prevalece o modelo universalista, a questão étnica permanece envolta num 
obscurecimento que se tem mantido politicamente possível. O mesmo pode dizer-se do conceito de 
exclusão que as “novas políticas sociais” actualizaram e redefiniram. 
A noção de exclusão remonta aos anos 1960, mas a sua generalização ocorreu apenas duas décadas 
depois. Parte-se da ideia de que os conceitos de exclusão e pobreza não se sobrepõem, considerando-se 
que o segundo apenas afere a privação material. O conceito de exclusão resulta assim de uma nova 
forma de olhar a realidade que passa a ser equacionada a partir do par agência / estrutura (Giddens, 
1982). Esta viragem está patente na argumentação em prole do conceito, considerando os seus 
proponentes que o conceito de pobreza se manteria demasiado preso a uma interpretação estruturalista, 
essencialmente ligada à falta de trabalho. Em alternativa, na Europa, menos marcada por um 
pensamento individualista e meritocrático, a exclusão como conceito teórico e operativo permitiria aferir 
as questões ligadas ao sujeito, que levam a que, em certas situações, a exclusão possa surgir 
desgarrada da pobreza (Castel, 1991). 
A ênfase na exclusão não permitiu porém um corte com a noção de pobreza. No entanto, a quantificação 
da pobreza volta-se explicitamente para a orientação das grandes opções políticas macro económicas, 
enquanto o conceito de exclusão viria a sustentar as grandes transformações da intervenção social do 
Estado, incluindo da sua organização para uma intervenção territorializada. Antes de nos determos sobre 
a explicitação deste processo, passaremos a analisar sumariamente porque é que na perspectiva de 
alguns autores não podemos deixar de lado a noção de pobreza e, de forma mais detalhada, 
percorremos as definições mais comuns atribuídas ao conceito de exclusão, que nos permitirão sustentar 
a ideia de que se torna necessária uma análise crítica à acção social, análise que sistematicamente se 
vem adiando (Rodrigues, 2003; Nunes, 2003). Esta pesquisa permitirá sustentar, na continuidade desta 
ideia que, sob a égide do combate à exclusão, se confunde a escala de génese dos problemas com a 
escala da sua manifestação o que favorece a “inversão da centralidade” que coloca o “assistido” na 
margem e a intervenção social no centro do combate à exclusão.  
Este deslocamento do centro da atenção política motivado por algumas interpretações da perspectiva 
sociológica da exclusão proposta por Castel (1991), numa primeira fase dá-se sobretudo na acção social, 
para se generalizarem a outros domínios da intervenção pública, como o ensino ou mesmo a segurança. 
Ou de outro modo, alguns dos pressupostos individualistas e voluntaristas inerentes às interpretações 
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mais generalizadas do conceito de exclusão na acção social começam hoje a colonizar outros domínios 
da intervenção pública. 
O cariz eminentemente estatístico atribuído ao conceito de pobreza tem sido questionado sob o 
argumento de que, mesmo nos casos em que a pobreza é reduzida à sua quantificação, a complexidade 
da noção não diminui, uma vez que os critérios quantitativos implícitos à definição dos limiares de 
pobreza revelam entendimentos políticos distintos, de pobreza, de políticas sociais e pecuniárias e de 
outras políticas orientadas para a assistência de públicos específicos que as estatísticas, precisamente, 
ajudam a definir (Haggerty, 2001). Assim, por exemplo, não é indiferente que, entre 1963-64 nos Estados 
Unidos, a linha de pobreza definida se tenha regulado pelo critério do mínimo recomendável de despesas 
com alimentação que esteve na base da elaboração do "plano económico de alimentação" (Wacquant, 
2001) preconizado pelas políticas de combate à pobreza, enquanto, mais recentemente, a “linha de 
pobreza oficial” passe a estabelecer-se em função do rendimento médio por família.  
Por outro lado, é interessante verificar que nos Estados Unidos a formulação teórica adoptada na leitura 
dos processos de geração e espacialização das condições de desfavorecimento continuou a basear-se 
nos conceitos de pobreza, de discriminação racial e territorial, perspectivação profundamente inspirada 
nos trabalhos da primeira fase da escola de Chicago (Kelley, 1997) e que se mantém mais estreitamente 
ancorada na perspectiva dos direitos e da justiça social.    
Por seu lado, na Europa, é necessário considerar os propósitos políticos distintos no cálculo da pobreza a 
partir do rendimento médio de cada país da União Europeia45 daqueles que sustentam os limiares de 
pobreza no rendimento relativo, como os propostos pela OCDE e pela Comissão Europeia. Esta 
relativização remete para uma medida de desigualdade, mais do que para uma aferição da condição de 
pobreza ao que não serão indiferentes as fortes disparidades entre Estados membros46 assim como a 
importância política assumida pela convergência económica. Por detrás dos mecanismos de 
homogeneização de critérios estão também intenções de tornar o combate à pobreza, ou melhor à 
exclusão, como um objectivo comunitário, tal como viria a ser considerado Cimeira de Copenhaga em 
1997 e, posteriormente, reiterado nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ONU, 2000). 
Na perspectiva sociológica a noção de exclusão representa um retorno ao sujeito, implicando uma análise 
mais fina face à realizada a partir da segregação. Não é, porém, possível traçar um corte epistemológico 
entre as abordagens centradas em cada um destes conceitos, por três razões distintas. Em primeiro lugar 
porque o próprio conceito de exclusão poder ser entendido como uma leitura subsidiária dos exercícios 
de análise das distâncias aos padrões médios, elaboradas desde os anos 1960, para demonstrar o 
“estado de segregação”. Ou, de outro modo, a abordagem da desigualdade social sob a perspectiva da 
segregação contribuiu para demonstrar a pluralidade de expressões de periferismo e a necessidade de 

                                                 
45 segundo um estudo elaborado pela Comissão Europeia para assinalar o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, em 
2006, o limiar de pobreza foi definido em função do rendimento médio por país considerando-se em situação de pobreza todos 
aqueles que têm um rendimento médio inferior a 60% do rendimento médio do respectivo país. 
46 com os Países Bálticos, Hungria, Polónia e Eslováquia com limiares de pobreza inferiores a 200 euros por mês e a Dinamarca, 
Irlanda, Luxemburgo, Finlândia e Reino Unido, com limiares de pobreza próximos dos 900 euros (Comissão Europeia, 2006 in 
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1286192&idCanal=90) 
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articular num mesmo esquema interpretativo um conjunto cumulativo de indicadores. Neste sentido, a 
geografia contribuiu senão directa, pelo menos indirectamente, para a leitura da realidade social sob a 
lente da exclusão, ao dar conta da impossibilidade de inscrever estática e fisicamente os indivíduos nas 
mesmas categorias e gradientes de segregação.  
Acresce que a exclusão e a segregação simbólica originada no estigma territorial são, para alguns 
autores (Dubet, 1987; Dubet & Lapeyronnie, 1992 e mais recentemente Sauvadet, 2006a, 2006b), duas 
versões de um mesmo problema sociológico. Analisando a experiência dos jovens das cités estes autores 
atribuem à segregação simbólica uma força performativa com efeitos sobre a exclusão e a marginalidade 
grupal representada na galère47.  
Em terceiro lugar porque, a noção de exclusão tem uma forte aceitação política, ao contrário do que 
sucedeu com a variável “etnia”. Esta maior aceitação política do termo tem facilitado a transposição das 
lógicas da acção social voltada para o combate à exclusão para outros domínios da política estatal, 
incluindo as políticas urbanas promotoras da coesão territorial.  
O trabalho de Castel (1991, 1995) foi central na abordagem sociológica da exclusão. Com a noção de 
exclusão Castel pretende abarcar, não apenas as condições materiais inerentes à situação de pobreza, 
mas a multidimensionalidade dos múltiplos factores que actuam na trajectória de vida dos excluídos. Na 
perspectiva de Castel (1991, 1995) a exclusão social resulta da conjugação de dois vectores: integração 
ou não integração pelo trabalho (critério das relações com a ordem laboral) e inserção ou não inserção na 
sociabilidade socio-familiar (critério socio-relacional). Da conjugação destes dois critérios classificatórios 
resultam quatro “modalidades de existência social” (Castel, 1991): 
1. a zona de integração, que corresponde àquela em que os indivíduos dispõem de garantias de um 
trabalho permanente e possuem alicerces relacionais sólidos;  
2. a zona de vulnerabilidade que associa estabilidade no trabalho e fragilidade relacional;  
3. a zona de assistência que corresponde a uma situação em que o indivíduo, não dispondo de garantias 
de trabalho, é capaz de escapar à exclusão total por via dos suportes socio-relacionais e, finalmente  
4. a zona de desafiliação na qual a ausência de trabalho e isolamento social se justapõem.  

 

  Figura 5 - Modalidades de existência social entre a integração e a exclusão (baseado em Castel, 1991) 
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47 O termo galère que significa na origem “trabalhos forçados, escravidão” foi utilizado por François Dubet (1987) para se referir à 
experiência de vida “frágil e diluída” dos jovens das cités, repegando o vocábulo utilizado pelos próprios para se definirem como 
grupo. 



 62

Segundo Castel (1991, 1995) “não existem situações de total exclusão” porque a relação dialectical entre 
este par de conceitos pode modificar-se no tempo e espaço, em função da integração pela relação 
laboral, por exemplo, ou das relações flutuantes ou não garantidas entre os dispositivos de integração 
como, por exemplo, o sistema de ensino ou a própria acção social. A exclusão social e 
inclusão/integração fazem parte de uma mesma área dimensional da vida dos sujeitos, sendo estes 
susceptíveis de se encontrar em diferentes posições, segundo o continuum da ordem do trabalho (que vai 
da autonomia à dependência) e o continuum da ordem socio-relacional (que varia entre a turbulência e a 
estabilidade) (Castel, 1991; Soulet, 2007).  
Conforme esquematizado na figura 6, para Castel (1991, 1995) a “exclusão social” corresponde a um 
estado de marginalização, decorrente da privação material e ou do facto de se estar arredado ou de se 
ser discriminado na sociedade. 

 
Figura 6: Continuum entre exclusão social e inclusão/integração  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: adaptado de Castro e Marques (2005) baseado em Castel (1991, 2005) e Soulet (2007) 
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a um afastamento progressivo da sociedade sem que tal represente necessariamente uma situação de 
privação material. Em segundo lugar, porque, num outro extremo, uma pessoa com um salário 
insuficiente para a sua subsistência pode possuir uma rede de relacionamentos densa e estável que a 
impede de cair na desafiliação. Apesar de fortemente presente nas ciências sociais o uso do conceito de 
exclusão nem sempre coincidiu com o sentido que lhe foi atribuído por Robert Castel, importando por isso 
perscrutar outros sentidos dados ao conceito, designadamente pelos trabalhos da geografia social.  
Na geografia social portuguesa encontramos o uso do conceito de exclusão nos trabalhos de Barata 
Salgueiro (2000) e de Jorge Malheiros (2000; PE-Portugal, coord. Ferrão, Malheiros et al., 2005) para 
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perspectivar os processos de segregação social na metrópole de Lisboa. Para Barata Salgueiro (2000) a 
exclusão surge como característica dos territórios marginalizados e declina de estratégias deliberadas de 
modernização que tomam lugar na sociedade pós-industrial. Neste sentido, a exclusão é encarada como 
uma propriedade dos espaços marginalizados e não como uma modalidade de existência dos sujeitos.  
A perspectiva de Malheiros (2000; PE-Portugal, coord. Ferrão, Malheiros et al, 2005) é diferente. De certo 
modo, ao analisar o índice de segregação social, o autor revela uma preocupação específica com a 
discriminação etno-racial que remete para uma noção de exclusão social centrada nos direitos, 
aproximando-se assim da abordagem das desigualdades sociais desenvolvida no mundo anglosaxónico 
que coloca no centro do debate a noção de justiça social nas suas relações com as condições de 
desfavorecimento (Kelley, 1997; Harvey, 1973; 1996; Holston, 1993, 1994). Deste modo, mantendo como 
preocupação central a desigualdade de oportunidades a partir da perspectiva do direito e, 
consequentemente, das necessárias correcções no sentido da evolução para uma cidade mais equitativa, 
Malheiros afasta-se da perspectiva de Castel (1995, 1998) para quem esta questão surge já numa fase 
paliativa, ligada às oportunidades trazidas pelo usufruto da intervenção social. 
De facto, os trabalhos de Robert Castel (1991, 1995, 2005) tiveram profundas implicações no desenho 
das políticas sociais, mas privilegiaram claramente o re-ajustamento da acção social a uma nova ordem 
social, sem considerar outros campos de intervenção tendencialmente situados a montante da 
experienciação da exclusão, precisamente aqueles que ocupam o centro das preocupações da geografia, 
como é o caso do acesso à habitação ou a equipamentos públicos. 
Aqui reside uma outra distinção entre a noção de exclusão proposta por Castel (1991, 1995) e a adoptada 
por Malheiros (2000; PE-Portugal, coord. Ferrão, Malheiros et al., 2005). Uma primeira equivale à “não 
integração” pela ordem do trabalho e pelos défices no acesso à saúde, educação, habitação e acesso a 
bens e serviços no universo de estudo dos imigrantes e seus descendentes colocando os conceitos de 
exclusão social e integração em dois opostos (Fonseca & Malheiros, coord, 2005; Fonseca, 2007; 
Malheiros, 2000; PE-Portugal, coord. Ferrão, Malheiros et al., 2005). Nesta linha, a exclusão social daria 
lugar à integração no momento em que fossem resolvidas as condições de desfavorecimento trazidas 
pelas desigualdades de oportunidades ligadas à ordem do trabalho e à segregação urbana e socio-
institucional, o que não encontra correspondência na perspectiva de Castel.  
Uma segunda noção surge mais recentemente em outro trabalho de Jorge Malheiros (2007) dedicado ao 
eixo cultural do plano de intervenção no bairro da Cova da Moura no quadro da Iniciativa Bairros Críticos. 
O enfoque num bairro fortemente marcado pela presença de imigrantes e seus descendentes (sobretudo 
oriundos de Cabo Verde) remete o autor para a dimensão relacional e, consequentemente, para o debate 
sobre as estratégias e as micro-políticas formuladas no contexto, propiciadoras de uma qualificação das 
relações entre sujeitos intra e extra bairro.  
Ainda na geografia Djemila Zeneidi-Henry (2002) analisara o par exclusão / inclusão dentro da 
problemática da espacialidade das pessoas em condição de sem abrigo na cidade de Bordéus. 
Acompanhando o quotidiano dos sem abrigo a partir de uma abordagem etnográfica, a autora apontara 
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os traços menos perceptíveis das relações sociais da vida dos sem abrigo contribuindo para desmistificar 
a ideia de que estes se encontrariam totalmente votados a uma situação de desafiliação.  
O conceito de exclusão tem sido alvo de críticas que se podem inscrever em quatro eixos sobre os quais 
nos debruçaremos:  
1) o primeiro é preconizado pelos autores que denunciam a relegação para segundo plano dos factores 
estruturais inerentes às situações de privação na sua relação com a instituição do Estado neoliberal 
(Wacquant, 2001, 2004, 2005; Tissot, 2007; Body-Gendor & Wihtol de Wender, 2007; Delcourt, 2008 );  
2) o segundo é sustentado por aqueles que consideram que a noção de exclusão, ao introduzir a 
responsabilização do próprio pela resolução dos seus problemas, remete para uma intervenção social 
baseada em mecanismos paliativos que relegam o excluído para uma situação de incapacitação e deficit 
cultural, ao mesmo tempo que o colocam  na dependência de tecnologias de acção social 
“capacitadoras”; 
 3) directamente ligada com o acima exposto alguns autores vão mais longe, considerando que a 
responsabilização do próprio pela resolução dos seus problemas de exclusão, mesmo nas sociedades 
europeias menos marcadas por um pensamento individualista e meritocrático, acaba por impedir uma 
análise critica da própria acção social (Rodrigues, 2003; Nunes, 2003).  
4) outros autores aprofundam os efeitos desta conceptualização sobre as políticas de combate à 
exclusão, incidindo sobre as práticas profissionais (Soulet, 2000, 2007) e sobre as tecnologias das novas 
políticas sociais que as suportam (Soulet, 2007; Baucher, 2006).  
A exclusão social torna necessária uma dupla intervenção capaz de conjugar para um mesmo caso: um 
nível preventivo actuando sobre a zona de vulnerabilidade e um nível reparador que, actuando sobre a 
zona da desafiliação, promoveria a inclusão (Castel, 2005; Soulet, 2007). Na construção da relação 
individualizada o trabalhador social depara-se com tensões que resultam das tensões entre meios e 
objectivos (Bourdieu, 1993; Baucher, 2006; Daadouch, 2006). Esta questão veio a revelar-se muito 
importante na configuração das práticas dos trabalhadores sociais participantes neste estudo. 
Para compreender a performatividade discursiva do conceito na modelação das políticas de combate à 
exclusão, ou seja, o seu efeito mobilizador, recorremos à análise das directivas de actuação dos poderes 
locais com vista à redução da pobreza propostas pelo Banco Mundial, desenvolvida por Laurent Delcourt 
(2008) na obra Mobilisations dans le Sud face à la crise alimentaire. Claramente focada nas realidades do 
mundo em desenvolvimento, no que se refere ao entendimento, à aplicação e às consequências de tais 
directivas, a análise de Delcourt (2008) revela-se contudo extraordinariamente pertinente na crítica às 
políticas formuladas para a intervenção estatal territorialmente discricionária em países como Portugal e 
França.   
O recurso ao trabalho de Delcourt (2008) implica uma transposição de escala, sendo um exemplo do 
modo como o princípio de territorialização articulado com o significado subjacente à noção de exclusão 
acabariam por servir os propósitos de retracção da despesa pública. Segundo o autor o modelo de 
intervenção proposto pelo Banco Mundial convida os Estados a desenvolverem os serviços de base 
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voltados para uma perspectiva multidimensional da pobreza, induzindo grandes transformações à 
governação urbana, tanto ao nível central, como dos municípios. 
Para Delcourt (2008) a concentração do investimento dos Estados nas bolsas de pobreza como 
estratégia política corresponde à consolidação de um novo paradigma de governação: uma aposta nas 
políticas sociais assente num conceito multidimensional de pobreza e investimento no desenvolvimento 
social, considerado indispensável para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio para o 
crescimento. A sua crítica às directivas do Banco Mundial situa-se em dois níveis distintos: um primeiro 
reporta-se ao crescente interesse dos Estados pela abordagem responsabilizante e individualista da 
pobreza na sua relação com as políticas territorializadas e defende que este interesse e abordagem não 
são mais do que uma resposta à ineficácia dos sistemas clássicos de protecção social das populações 
mais pobres, relacionada com a retracção do Estado social imposta pelas políticas do défice48 (Delcourt, 
2008).   
Num segundo plano defende, como de resto o vêm fazendo outros autores (Wacquant, 2001, 2004, 2008; 
Paugam, 1990, cit. Rodrigues, 2003), que a estratégia de “reabilitação” das políticas sociais levada a 
cabo nos finais dos anos 1990 se baseou no paradigma difundido pela “comunidade epistémica” 
neoliberal que articula novos papéis para o Estado e para o mercado, visto como o “mecanismo” mais 
eficiente para a produção e alocação de riqueza - motor e instrumento privilegiado do desenvolvimento e 
do crescimento económico - e finalidade última da acção pública. Ao Estado compete um papel 
orquestrador da boa governação garantida pelo mercado e um papel de capacitador da acção de 
indivíduos para o empowerment, no combate à pobreza, ajudando os pobres a acederem a uma 
actividade económica rentável e à formação da responsabilidade e autonomia (Delcourt, 2008). Neste 
segundo eixo a crítica de Delcourt (2008) às orientações políticas do Banco Mundial converge no 
essencial com a crítica aos seus fundamentos ideológicos sustentados pelo pensamento neoliberal 
contemporâneo, tal como formulada por Wacquant (2001, 2004, 2008) a partir da noção de underclass.  
Nas palavras de Delcourt (2008, p. 6)  

“Bien qu’elle réintroduise le social et le politique dans l’économique, la 
perspective sociale de la Banque mondiale ignore dans une large mesure la 
complexité des processus historiques à l’oeuvre, en reduisant les liens sociales 
« ... à l’apprentissage de l’individualisme et l’État à un arrangement 
institutionnel garant de la bonne gouvernance et de l’empowerment » (Palier, 
Prévost, 2006). De la même façon qu’elle conçoit la démocratie libéral comme 
un absolu politique vers lequel tendre, la Banque mondiale continue à 
présenter le marché « (...) comme une forme canonique de coordenation 
economique entre les agents réputés égaux, une societé d’echange entre petits 

                                                 
48 Verifica-se no conjunto de casos analisados na obra supracitada que são sobretudo os Estados com regimes de protecção 
universal menos fortes que mais territorializam a protecção social em territórios e grupos alvo (Delcourt, 2008). 
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produteurs autonomes. Non pas une société de partage où les groups sont 
insérés dans des relations conflituelles » (Ibid.)".  

O facto de as macro organizações se orientarem, cada vez mais, para a partilha da acção e a 
responsabilização por diferentes entidades pertencentes, quer a diferentes sectores e escalas de 
intervenção do Estado, quer a instituições não governamentais ou cidadãos, veio contribuir para uma 
ampla difusão daquelas concepções de pobreza e exclusão junto de outros actantes agora em escalas de 
intervenção mais concretas. 
Na Europa a adopção do conceito de exclusão torna-se a base para um novo paradigma de intervenção 
pública no combate à pobreza. A articulação entre agência e estrutura acabaria por contribuir para a 
exacerbação de uma concepção individualizadora e responsabilizante da pobreza, agravada pela sua 
inscrição em territórios específicos, que passam a ser olhados como territórios de pobreza endógena. O 
pensamento neoliberal acabaria por negligenciar os efeitos das políticas macroeconómicas na exclusão, 
as alterações ocorridas na função de redistribuição e protecção do Estado social e a amplitude e 
impunidade das discriminações, alimentadas pelas batalhas simbólicas travadas em diferentes sectores 
da sociedade, desde o poder central ao cidadão comum. Para a maioria dos autores que vimos citando 
esta concepção teve efeitos decisivos escamoteando a verdadeira raiz dos problemas: a dominação 
social e económica e o racismo (Tissot, 2007) evidenciada em novas formas de relacionamento Estado – 
cidadão que ameaçam a democracia (Muchielli, 2006b; Ott, 2008). 
Para compreender esta crítica será necessário atender ao facto de a territorialização da intervenção 
pública no combate à exclusão não ser independente da transformação contemporânea do sistema 
político que se orienta para uma multitude de centros de exercício do poder sem os quais não é possível 
governar a cada vez maior complexidade de processos. Admite-se que o Estado como “garante do bem 
comum está sobrecarregado, como benfeitor da sociedade carece de recursos, como centro de governo 
já não se vê perante uma periferia senão perante um exército de outros centros” (Willke, 1997, 347, cit. 
Innerarity, 2002, p. 160). Perante a complexidade de processos, as tarefas do Estado não podem 
abranger mais do que algumas competências nucleares e bens colectivos essenciais porque o modelo de 
actuação tradicional se esgotou. O Estado foi vítima da dinâmica social, como muitas instituições antes 
dele.  
A territorialização das políticas de combate à exclusão não significa apenas uma reforma da 
administração, mas uma revisão do papel do Estado. Perante a ameaça da falência das instituições 
(Bourdieu, 1993; Innerarity, 2002), o Estado reformula-se internamente e abre novas possibilidades de 
relação com as organizações e sociedade civil.  
A experiência francesa dá-nos algumas pistas sobre os efeitos da reformulação do Estado e das funções 
do Estado (Innerarity, 2002; Foucault, 1992, 2004 [1978]) sustentada na abordagem neoliberal da 
exclusão e na intervenção pública territorializada para a sua superação. Na análise que faz da focalização 
territorial nos “bairros sensíveis” produzida em França nos últimos 25 anos, Sophie Tissot (2007) conclui 
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que esta não pode ser dissociada da viragem securitária49 de cariz repressivo que teve lugar naquele país 
a partir dos finais dos anos 1990. Por detrás da radicalização do debate em torno da “fractura social”, do 
“Plano Marshall para os bairros”, de “quebrar o gueto”, da necessidade de “reconquistar as zonas de non-

droit e os territórios perdidos da república” desde a campanha para as presidenciais em 1995 (Sauvadet, 
2006b, p.145) até à actualidade, detecta-se uma radicalização da identidade do pobre / excluído que 
passa não apenas pela psicologização da pobreza, mas também por uma violenta “homogeneização 
moral” e incriminação, intimamente sustentada pelos argumentos da não integração da “segunda 
geração” e da “violência urbana”.  
A dicotomização sujeito / estrutura, adoptada e acentuada pelo neoliberalismo, conduziu à supressão da 
condição substantiva da noção de pobreza, ao mesmo tempo que remete o excluído para uma categoria 
da população portadora de “problemas específicos”, colocados no plano dos comportamentos. Neste 
sentido a crítica a esta dicotomização aproxima-se da crítica à underclass sustentada por Wacquant 
(2001, 2004, 2005), para quem a abordagem da exclusão coloca os factores de exclusão resultantes dos 
particularismos inerentes ao percurso de vida e às escolhas e relacionais no mesmo plano que os 
constrangimentos ligados a factores que lhe são externos, incluindo os da ordem do direito. Em 
consequência precipitam-se associações simplistas ligadas à normatividade moral (Wacquant, 2001, 
2005).   
No que mais directamente diz respeito à acção social territorializada, uma outra crítica à perspectiva de 
Castel prende-se com os efeitos inesperados da forma de conceptualizar a exclusão. De facto como já se 
referiu e se terá ocasião de aprofundar no ponto seguinte a noção de exclusão tal como formulada por 
Castel abriu a possibilidade de psicologizar a pobreza ao mesmo tempo que legitimou uma 
individualização das tecnologias de acção social. A questão da individualização tem sido olhada como o 
resultado da dissolução das organizações de representação do proletariado (Bourdieu, 1993; Wacquant, 
2001, 2004). Há, porém, outros aspectos que nos permitem compreender a descrença, ou melhor, a 
dissolução do colectivo como instância susceptível de configurar a intervenção pública territorializada, 
como se sustentará no próximo capítulo. 

 

2.4. Desqualificação moral 
 
O discurso dos media, políticos, académicos, trabalhadores sociais, franjas da sociedade abastada, 
remediada e também pobre, reflecte uma concepção dos enclaves territoriais presa a uma imagem de 
degradação implícita nas designações de “bairros problemáticos”, “bairros perigosos”, “cités difíceis”, 
entre outras. O aprofundamento das concepções específicas de pobreza e exclusão remete para uma 
desqualificação identitária das populações pobres, já em parte avançada nos pontos anteriores, que 

                                                 
49 A autora não se refere concretamente a Foucault (2004 [1978]). Julgamos, porém, que na crítica que formula à 
política de cidade francesa pode ser lida a partir do regime de segurança na governação das cidades 
contemporâneas proposto por Foucault.  
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impele o excluído, como a underclass, ao escrutínio de ordem moral (Wacquant, 2001, 2005). Vimos 
anteriormente que o “pobre” passa de pessoa privada de meios de subsistência a excluído, ou seja a 
pessoa privada de meios de subsistência e / ou de competências (relacionais) para os deter. Neste ponto 
pretende-se compreender como se sustenta discursivamente a passagem do excluído como o vê Castel 
(1991) à pessoa moralmente desqualificada. Perspectivam-se igualmente as performances políticas que 
estas visões ajudam a sustentar. 
O termo underclass foi pela primeira vez usado pelo economista Gunnar Myrdal, nos anos 60 do século 
passado. Segundo Wacquant (2001), Myrdal usou o termo “underclass” com “parcimónia e prudência”, 
colocando-o entre aspas precisamente para alertar para os perigos de, na sua utilização, se poder 
alimentar o falso pressuposto de que a sociedade norte-americana seria uma sociedade “aberta e livre” 
onde todos poderiam prosperar socialmente, através da vontade e da competição profissional.  
O que Myrdal colocou no plano do risco veio de facto a torna-se uma ideia dominante. A underclass 
passou a ser olhada, não como uma categoria de pessoas desempregadas ou numa relação de 
exploração no mercado de trabalho, mas como uma categoria de pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade (Castel, 1991, 2005) passível de lhe ser imputada por não responderem adequadamente 
à competição profissional. Neste sentido, a privação do trabalho ampliou extraordinariamente a 
impossibilidade de acesso à dignidade social.  
O termo underclass passa a integrar uma desmoralização das famílias, já não apenas sacrificadas pela 
modernização económica, mas como categoria “de famílias e indivíduos subempregados e sem emprego 
que se tornam, pouco a pouco, mão-de-obra inutilizável, situados no nível mais baixo da ordem social” 
que não são “parte importante da vida nacional, mas que formam um estrato supérfluo e miserável” 
(Myrdal, 1963, 34-35; in Wacquant, 2001, p.98) dispensável (Wacquant, 2001, 2004; Bauman, 2005). 
Assiste-se a uma dissociação da pobreza e do desemprego da sua ancoragem estrutural (falta de 
recursos, de possibilidade de emprego ou de mobilidade socioeconómica). Pobreza e desemprego 
passam a designar “comportamentos” tidos como contrários à ética puritana norte-americana (Wacquant, 
2001; Mitchell, 2001), concretizados na anomia, no isolamento social e na criminalidade.  
A obra de Wacquant (1993, 2001, 2004) encerra uma crítica social e epistemológica severa à noção de 
underclass. Para ele a difusão científica do termo assenta em três eixos fundamentais: 1) o pressuposto 
da existência de “comportamentos underclass”, 2) o pressuposto de que existem “bairros underclass” ou 
“espaços públicos” dominados pela “underclass” precisamente como resultado da concentração de 
indivíduos com “comportamentos underclass” e, finalmente, 3) a falta de sensibilidade e de profundidade 
históricas inerentes ao conceito, uma vez que se trata de uma categoria definida em função de matrizes 
distintas que não permitem identificá-la como uma unidade morfológica consistente ou verificar a sua 
suposta “homogeneidade moral”. Para Wacquant (2001) o êxito da tese da underclass deve-se às suas 
incontestáveis relações com a ideologia meritocrática de cariz liberal que desde sempre marcou a 
sociedade norte-americana, assim como à dificuldade de designar os “fragmentos, escórias e estilhaços” 



 69

de uma sociedade fortemente dualizada. Analisemos mais detalhadamente cada um dos seus 
argumentos. 
Wacquant contesta o pressuposto da existência de “comportamentos underclass” sublinhando que, 
apesar de largamente difundido, este pressuposto nunca foi verificado. A underclass é uma fabricação 
sociológica conveniente segundo os preconceitos sociopolíticos do momento e representa o perigo de 
deslocar o problema da pobreza para o da perturbação social (Wacquant, 2001; Soja, 2000). O termo 
presta-se assim a uma utilização da noção de pobreza, material e simbólica, muito eficaz. A pertença à 
underclass torna-se o pior dos destinos dos trabalhadores “livres”, sob as prerrogativas das relações de 
produção estabelecidas entre a impossibilidade de acesso ao trabalho e a desqualificação cultural e 
moral. Neste argumento Wacquant é acompanhado pelos críticos das políticas públicas francesas que se 
debruçam sobre as formas de encarar politicamente a exclusão, sobretudo a dos jovens das cités. 
Estadunidenses e franceses convergem na ideia de que os pobres dos bairros passam a designar não 
um colectivo de potenciais trabalhadores, mas um reservatório de não trabalhadores, desempregados 
indesejados e demonizados (Soja, 2000, p.80; Wacquant, 2001; Mitchell, 2001; Mucchielli, & Le Goaziou, 
2006; Bauman, 2005; Baucher, 2006; Tissot, 2007, Sauvadet, 2006b).  
Robin Kelley na sua obra Yo’ mama’s disfunktional! Fighting the culture wars in urban america (1997) 
introduz uma outra perspectiva na crítica à leitura dominante da underclass muito pertinente para um 
estudo que pensa os enclaves territoriais através dos jovens. O autor empenha-se em combater o mito da 
anomia e do isolamento social atribuídos aos habitantes dos guetos, colocando em destaque o papel dos 
representantes políticos negros, quer de ONG ligadas à sociedade civil, quer de organizações mais 
informais, particularmente aquelas em que se envolveram as mulheres negras nas décadas de 1960 de 
1970. Kelley (1997) identifica e analisa em especial as diferentes áreas e efeitos da acção cívica destas 
últimas, que hoje se prolonga nalgumas favelas brasileiras. 
Desta análise resulta uma desconstrução da visão de uma classe em défice ou desviância cultural e / ou 
caracterizada por deficiências comportamentais, enfatizando-se o facto dos movimentos das mulheres 
negras, através da exaltação do orgulho negro, terem influenciado os programas públicos orientados para 
as áreas desfavorecidas. 
Retomando a crítica de Wacquant à noção de underclass, o autor rebate o pressuposto da existência de 
“bairros underclass” ou “espaços públicos”, através de uma analáse à proposta dos economistas Erol 
Rickets e Isabel Sawhill (1988, cit. por Wacqunat, 2001, p.103), que considera ilustrativa de uma 
estratégia de aprisionamento da pobreza nos “bairros pobres”. Para ele este aprisionamento não é mais 
do que uma estratégia de dominação político-económica facilitada pela justaposição nos guetos de uma 
composição etno-racial homogénea, nos moldes atrás questionados, e de elevadas taxas de 
desemprego. Na perspectiva do sociólogo este argumento revela uma confusão entre a proporção 
anormalmente elevada (um peso superior ao desvio padrão em relação à média nacional para cada 
variável) de adultos sem diplomas, de homens sem emprego assalariado, de beneficiários de ajudas 
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sociais e de famílias monoparentais”50 e a disseminação de “comportamentos [underclass]”. 
Consequentemente faz-se depender os alegados “comportamentos” de anomia, isolamento social e 
criminalidade da residência em “bairros underclass”.  
A circularidade auto-sustentada deste argumento leva os economistas do Urban Institute a estimarem 
com base nas variáveis atrás referidas a existência de 880 pequenos sectores censitários, englobando 
2,5 milhões de pessoas (das quais 70% são negras e latinas) considerando-as áreas onde as violações 
de normas americanas são “comuns”, prova flagrante da “realidade da underclass”. Em suma a noção de 
“bairros underclass” não se limita à constatação da presença dominante de um “deficit” socioeconómico 
entre a população residente. Para os defensores desta perspectiva a miséria resultaria da negligência 
pessoal dos miseráveis que daria lugar a comportamentos “anti-sociais”. São estes que servem de prova 
à existência do grupo.  
Também na crítica à territorialização da underclass Wacquant (2001; 2004; 2005) viria a ser 
acompanhado por outros autores estadunidenses (Mitchell, 2001 e Kelley, 1997) e europeus (Mucchielli, 
& Le Goaziou, 2006; Baucher, 2006; Tissot, 2007; Daadouch, 2006; Sauvadet; 2006a, 2006b, entre 
outros), para quem esta perspectiva equivale a uma visão neoecologista que atribui à residência nos 
bairros um risco de “contaminação da desviância à norma”. Para os autores esta visão está longe de 
poder sustentar-se. Desde logo porque pressupõe que o conflito e a desviância são uma propriedade 
constitutiva específica destas áreas.  
Duas consequências decorrem da transferência para o território da “demonização da underclass”: em 
primeiro lugar este passa a ser olhado com um espaço criminogénico, um meio incubador de desvio; em 
segundo lugar, a suposta “homogeneidade moral” atribuída aos habitantes destes territórios acentua, 
interna e externamente, elementos de diferenciação interna, aumentando as distâncias entre os “bons” e 
os “maus” cidadãos (Wacquant, 2001, 103).  
Anderson (1990; 1999), na análise etnográfica realizada à vida pública de uma área em processo de 
gentrificação localizada nas proximidades do centro de uma metrópole do Leste51 e numa área central da 
cidade de Filadélfia, sustenta esta mesma crítica. Para o autor, a centralidade dos aspectos 
comportamentais tidos como traços de desviância na percepção do “outro” está na base do surgimento e 
reforço das categorias de “habitante decente” e de “habitante da street”.  
Esta concepção neoecologista da territorialização da “pobreza demonizada” está na base do terceiro eixo 
chave da crítica de Wacquant (2001, 2004, 2005) à tese da underclass: a suposta “homogeneidade 
moral” ou, nas palavras do autor, o facto de os pobres na sociedade americana serem considerandos 
menos dignos, porque desviados da norma (Wacquant, 2001, 103). Na sua leitura esta concepção esteve 
na base da retracção da intervenção territorial e social pública, explicando o abandono dos bairros pobres 
pelas instituições estatais e ONG, que tornaram o gueto dos anos 1980 um território socialmente 
                                                 
50 Note-se que estes são precisamente os indicadores utilizados para definir os “bairros prioritários” na política de 
cidade em França no início dos anos 90, aos quais acrescem a percentagem de estrangeiros.  
51 Denominada de Village Setting pelo carácter intenso e enraizado das relações. A área não foi identificada intencionalmente 
(Anderson, 1990).  
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desorganizado e claramente separado do resto da América (Wacquant, 1993, 2001, 2004, 2005; Kelley, 
1997; Anderson, 1990, 1999; Haymes, 1995). O mesmo se verificará no discurso de caracterização da 
Quinta da Fonte entre 2005 e 2007, como veremos. 
Na perspectiva destes autores, até aos anos 1960, o gueto negro americano era ainda um «sítio» no 
sentido de um lugar colectivamente habitável, uma paisagem urbana humanizada. Apesar de ser produto 
duma opressão brutal e inflexível, os negros desenvolveram um forte sentimento de identificação – 
expresso na expressão do «soul»52 – e desejaram sobre ele estabelecer um controlo colectivo. Esse foi 
primeiro objectivo do movimento do Black Power (Wacquant, 2001, 2005; Haymes, 1995; Kelley, 1997). 
Nos anos 1980, o gueto torna-se num “espaço desnudado”, deixando de ser um recurso comum que os 
Afro-Americanos poderiam mobilizar e empregar para se protegerem da dominação branca (Wacquant, 
2001, 2005; Haymes, 1995) 53. Hoje Wacquant (2001, 2005) e Anderson (1999) falam de “hypergueto”, 
colocando a ênfase na relegação política e nos níveis de violência e de repressão policial, assim como no 
reforço da segregação motivada pela hiper-concentração dos mais desfavorecidos em consequência da 
apropriação progressiva das “franjas” do gueto pelos yupis (Anderson, 1990, 1999; Haymes, 1995, 
Wacquant, 2005). 
A utilização do termo underclass na perspectiva identificada pelos autores não se limitou ao mundo anglo-
saxónico. Wacquant (1993) refere dois estudos54 que examinam a existência de uma pretensa underclass 
magrebina tomando como critérios a taxa de desemprego, o nível de rendimento, a distribuição 
ocupacional e outras características demográficas tais como as taxas de fertilidade e de mortalidade, 
assim como indicadores que pretendiam aferir as desigualdades na escolaridade entre grupos etno-
nacionais diferenciados.  
Estes estudos realizados com quase vinte anos de diferença contestam a utilização do termo para a 
realidade francesa argumentando que, apesar da mais elevada taxa de desemprego e mais baixo 
rendimento dos magrebinos quando comparados com as famílias autóctones francesas, as 
desigualdades na escolaridade terem diminuindo desde a década de 1970. A contestação da utilização 
do termo sustenta-se ainda na constatação de que os estudantes de origem estrangeira aumentaram a 
sua representação em todos os níveis do sistema educativo, assim como na verificação da aproximação 
da população imigrante aos padrões médios do país em termos de distribuição ocupacional e de 
dimensão familiar. Um outro argumento prende-se com o aumento das taxas de matrimónios entre 
imigrantes e seus descendentes e autóctones, especialmente entre as descendentes femininas do norte 
de África que têm maiores taxas de mobilidade que os seus homólogos masculinos na escola.  Segundo 
estes estudos, diversos indicadores empíricos revelam também uma melhoria global da sua posição 
social e condições de vida.  

                                                 
52 O “soul” é definido como o ritmo e movimento, o sentido de vida e a capacidade de exprimir esse sentido pelos Negros, 
característica que integra cultura e sentimentos (Dicionário Porto Editora, 1984, p.1155). 
53 Dorier-Apprill (2001), como Wacquant (1993, 2001, 2005) utilizam o conceito para designar a dupla segregação associada aos 
princípios de agregação étnica e às diferenças de classe. Este é também o sentido dado ao “gueto negro” histórico dos Estados 
Unidos onde se combinam raça e pobreza (Clark, 1965, cit. Wacquant, 1993).  
54 Respectivamente Sayad (1975) e Barrou (1992) citados por Wacquant (1993) 
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Apesar da noção de underclass adoptada nestes estudos se reportar ao sentido proposto por Myrdal 
(1963, 34-35; in Wacquant, 2001, p.98) e, deste modo, não ser susceptível às críticas atrás enunciadas, 
as conclusões de Sayad e Barrou não estiveram isentas de questionamentos. Contesta-se a defesa da 
generalização da consumação de matrimónios entre imigrantes e seus descendentes e autóctones, 
especialmente magrebinos e franceses. Por outro lado alguns movimentos da sociedade civil denunciam 
a continuidade de práticas culturais conservadoras de que são exemplo o casamento “arranjado”, que 
persiste nalgumas famílias, como foi possível determinar a partir da entrevista realizada à representante 
regional da associação francesa Ni pute ni sumise 55.  
Sob uma perspectiva distinta outros autores contestam outras conclusões de Sayad e Barrou, 
designadamente o argumento de que a população magrebina se encontraria numa situação de igualdade 
relativamente aos trajectos escolares. Respondendo mais directamente ao argumento do défice moral 
dos pobres, Dubet (1987) lembra que as expectativas criadas por um sistema de ensino universal não 
foram corroboradas pela inserção no mercado de trabalho, enquanto Felouzis et al (2005) e Bourdieu 
(1993) questionam a escola verdadeiramente equitativa. 
Retomando a crítica à noção de underclass, vimos que a sua generalização foi sustentada pela ideologia 
meritocrática de cariz liberal que, concebendo o pobre ou excluído como um cidadão livre dentro de uma 
sociedade “aberta e livre”, transforma a pobreza numa espécie de desajustamento, numa desviância a 
uma ordem ou, como referem Muchielli (2006b) e Daadouch (2006), numa patologia. Este sentido 
patológico subordina os processos de integração e inclusão à capacidade de acção dos sujeitos, mesmo 
quando os constrangimentos impostos pelos sistemas socioeconómicos cada vez mais exigentes não se 
inscrevem na lógica de activação das capacidades (Wacquant, 2001, Tissot, 2007; Soulet, 2007).  
Apesar das distinções observadas por Wacquant (2001; 2004) entre o regime do Estado social dos 
Estados Unidos e de França, os dados empíricos desta investigação revelam que as formas de olhar os 
habitantes dos bairros sensíveis apontam para importantes pontos de convergência na visão do pobre / 
excluido nos dois países, sintetizada pela subordinação da “integração” à capacitação dos sujeitos.  
A constatação das múltiplas formas de manifestação das múltiplas formas de privação que deu lugar à 
noção de exclusão (Castel, 1991; Soulet, 2000) surge assim pervertida e convertida numa forma 
dominante de olhar a pobreza, agravada pelos dispositivos de governação e pelas tecnologias de 
governabilidade (Foucault, 2004 [1979]) postas em prática na intervenção localizada, que tendem a 
colocar os excluídos dentro de uma categoria homogénea marcada por debilidades culturais e psíquicas 
específicas e, deste modo, remetendo-os para a condição de incapazes de solucionar os seus problemas 
à margem de uma capacitação assegurada pelas políticas de acção social.  
Há uma excessiva crença na eficácia da acção social, como se bastasse acompanhar convenientemente 
o excluído para realizar a sua integração, refutando qualquer possibilidade de falha à intervenção social. 
Esta concepção retira assim do campo de análise a performance das “tecnologias de acção social”, em 
especial as de assistência, que ganham uma importância crescente na configuração das práticas de 
                                                 
55  A associação Ni pute ni sumise surge em 2003 para lutar contra a degradação da vida “das jovens dos bairros”.  
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intervenção pública no terreno, quando se observa que, frequentemente, a pessoa “assistida” persiste 
desafiliada, mesmo num sistema que amplia geometricamente as possibilidades de criar bases de dados 
já não apenas de “assistidos”, mas também de “sinalizados”. 
Neste sentido, torna-se fundamental analisar a economia política que acompanha a diluição (demissão?) 
do papel do Estado na correcção das desigualdades inerentes ao funcionamento do capitalismo 
influenciada pelas políticas sociais de inspiração neoliberal que, assentes na regulação negociada, 
tendem a conceber os sujeitos como cidadãos livres e iguais, detentores de estratégias para os quais 
bastaria ao Estado responder potenciando o empowerment.  
Helena Nunes (2003) vai mais longe, considerando diversos estudos que alertam para os riscos 
associados à descentralização da acção social em Portugal. Para a autora, as características do Estado, 
da sociedade civil e dos pobres e excluídos e as suas relações podem colocar o risco de reiterar a 
exclusão dos já excluídos da representação social, conotando-os como “indiferentes”, “incivis” e de outros 
surgirem a falar em seu nome (IPSS, técnicos, políticos…). Como consequência, aumenta-se a 
possibilidade de uma inadequada identificação e reconhecimento das necessidades sociais dos excluídos 
e de que a inserção, baseada em recursos disponibilizados e não em necessidades, reiterar critérios de 
injustiça e uma insuficiente redistribuição. Finalmente, a mesma autora refere-se ao risco de se atribuir 
uma suposta tecnicidade a critérios que não são mais do que o produto de opções políticas. 
Em suma, nos discursos académicos e políticos pretensamente desideologizados sobre os bairros 
sensíveis franceses (amplamente mediados e ampliados pelos media) encontramos argumentos para a 
emergência de uma pobreza demonizada em tudo semelhantes aos defendidos pelos preconizadores da 
contaminação moral inerente aos “bairros underclass”. 
Retomaremos esta discussão no segundo capítulo, onde se prestará tanta atenção às convergências 
como às dissonâncias entre os dois lados do Atlântico e entre Portugal e França, designadamente ao 
facto de, do lado de cá do Atlântico, a maior amplitude do Estado social ter conduzido a formas 
específicas de controlo, encapotadas numa “cidadania colaborativa e solidária” ou numa “participação por 
convite” (Body-Gendrot, 2007) suportada pela construção deliberada dos contextos para a sua realização. 
No caso português a tónica é colocada na solidariedade também ela tradutora da transladação de uma 
“cidadania de direito” para uma “cidadania voluntarista”.  
Por ora importa analisar uma outra metáfora, ainda mais poderosa deste engendramento. Metáfora 
pretensamente cientifica, ainda que profundamente ideológica, que paulatina e silenciosamente tem 
contribuído para a despolitização da questão social: as “classes perigosas”, particularmente performativa 
quando sustentada na política do medo.  
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2.5. Os “bairros perigosos” e a construção da figura do perigo 
 
Davis (2000) em City of Quartz: Los Angeles, capital du future56, com um enfoque sobre as minorias – o 
capital nipónico, os gangues e os sem abrigo - mostra que o medo e a paranóia desempenharam um 
papel fundamental no desmantelamento da esfera pública da cidade, legitimando intervenções 
arquitectónicas e formas de controlo autoritário do espaço público. Para o autor a fragmentação da 
paisagem resultante da construção de barreiras e isolamento de áreas específicas, o crescente uso de 
câmaras de vigilância ou o que designa de militarização do espaço público são uma consequência do 
alastramento do medo e da paranóia face ao “outro”. Um dos contributos mais importantes desta obra de 
Davis liga-se, precisamente, à abertura do debate sobre o efeito dissuasor das tecnologias de vigilância e 
de comunicação, assim como, da construção de um ciberespaço constituído sobre a reapropriação do 
espaço público “dentro dos moldes de justiça social para todos”.  
Analisando as mudanças no espaço construído na vida quotidiana da cidade de São Paulo e 
relacionando os resultados dessa análise com o padrão de segregação de Los Angeles, Teresa Caldeira 
(2000) conclui que “[e]m ambas as cidades, a nova experiência urbana é estruturada não pelos valores 
modernos de abertura e tolerância à heterogeneidade, mas sim por separação e controlo de limites” 
(Caldeira, 2000, p. 302). 
Os dispositivos disciplinatórios materializam-se em barreiras físicas que cercam o espaço público e 
privado, nas grades, nas espécies de árvores agressivas ao contacto e noutros elementos mais ou menos 
subtis de controlo da apropriação espacial. A paisagem urbana transforma-se, também, através das 
estratégias de segurança dos habitantes que mudam de local de residência para os enclaves dos 
favorecidos, alteram os padrões de circulação e trajectos diários, hábitos de uso da rua, parques e outros 
espaços públicos e dos transportes. Os espaços públicos de coexistência de pessoas diferentes 
diminuem. “Tensão, separação, discriminação e suspeição são as novas marcas da vida pública” 
(Caldeira, 2000, p. 301).  
Também Bauman (2005, p.61) considera que “[a] arquitectura do medo e da intimidação torna-se 
extensiva aos lugares públicos das cidades transformando-os, incansável ainda que furtivamente, em 
zonas vigiadas e controladas a todas as horas. A inventividade, neste campo, não tem limites”. 
A “tendência que impele ao abandono dos lugares públicos e à reclusão em ilhas habitadas apenas por 
um mesmo tipo de pessoas idênticas acaba por ser o principal obstáculo que nos impede o convívio com 
a diferença, uma vez que faz definhar, até à supressão, a capacidade de dialogarmos e de negociarmos” 
(Bauman, 2005, 73 e seg).  

                                                 
56 Nesta obra Davis (2000 [1990]), foca em particular as necessidades das minorias que vivem nas margens. Introduz o que 
considera serem os principais actores da vida da cidade e da projecção da sua imagem pública, concentrando-se particularmente 
na história de uma cultura que se tornou própria da cidade: a dos gangues de rua retratada desde os anos 40 - Crips e Bloods - 
até aos finais da década de 80. 
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O autor analisa o processo de segregação colocando a ênfase na mixofobia definida como o medo do 
contacto com o outro diferente que leva a procurar ilhas de semelhança e de igualdade no meio da 
diversidade e da diferença. A mixofobia revela a renúncia à alteridade exterior. Rejeita-se a negociação, 
pactuação e compreensão que a diversidade comporta e opta-se pela tolerância, evitando as ameaças 
que a participação implica. A mixofobia resulta também do facto de a comunidade de semelhantes actuar 
como refúgio, quando representa uma redução dos perigos “acarretados pela vida de todos os dias num 
mundo multilingue” (Bauman, 2005, p.40).  
Um dos maiores perigos da mixofobia para Bauman é a “probabilidade de “desaprendermos” a arte de 
chegar a fórmulas de conciliação e a um modus convivendi”. (Bauman, 2005, p.42). A descompressão 
destes impulsos pode mitigar a “escalada das tensões. A arquitectura e urbanismo que marca a 
construção das cidades americanas tem alimentado a mixofobia ao gerarem espaços construídos para 
interceptar ou filtrar possíveis intrusos (Bauman, 2005; Caldeira, 2000). São os “espaços vetados”, 
“pontos de referência da desintegração da vida em comum solidamente estabelecida num sítio” (Bauman, 
2005, 39). 
O novo urbanismo cria ilhas que acabam por gerar o problema que pretende resolver: são as construtoras 
e as imobiliárias de condomínios sob vigilância e os arquitectos que projectam espaços de acesso filtrado 
que criam, reproduzem e intensificam a necessidade e a procura que propõe satisfazer. A segregação 
dos espaços residenciais e dos espaços públicos da cidade é um ingrediente fundamental das promoções 
imobiliárias para atrair clientes.  

 “A incerteza relativa ao futuro, a vulnerabilidade da posição social e a 
insegurança na existência são elementos omnipresentes da vida do mundo da 
modernidade líquida. Delas o que se sabe é que têm origem em lugares 
remotos e que, portanto, escapam ao controlo individual; visam habitualmente 
objectos próximos e o campo de assuntos ligados à segurança pessoal – esse 
tipo de assuntos que, por sua vez, tendem a condensar-se em impulsos de 
carácter segregacionista/exclusivista, que resultam inexoravelmente em 
guerras em torno da conquista do espaço urbano.” (Bauman, 2005, 37,38)57. 

Se considerarmos que o contacto com a diferença é o principal factor de coexistência na medida em que 
enfraquece e suprime as raízes do medo somos levados a concluir que as cidades contemporâneas, 
através das tecnologias de controlo da apropriação e da segurança do espaço público se estão a tornar 
lugares de excludentes. 
A importância do papel do Estado na retracção do espaço público designadamente através dos 
processos de instrumentalização ligados à sua patrimonialização (Ghorra-Gobin, 2000, 2001), de 
procedimentos de securização e de militarização (Soja, 1996, 2000; Davis, 2000) que recaem sobre os 

                                                 
57 Em traços gerais a noção de modernidade líquida, diz respeito a uma sociedade onde tudo é volátil, as relações 
humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto, familiar, de casais, de grupos de amigos, de afinidades 
políticas e assim por diante, perde consistência e estabilidade (Bauman, 1999, 2004 cit. in Haggerty, 2001) 
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espaços públicos não é um problema novo. O debate em torno do espaço público que marcou os 
trabalhos das últimas duas décadas contribui para trazer para primeira linha de análise uma multiplicidade 
de causas de erosão da esfera pública que ultrapassam claramente as ligadas à subordinação das 
formas de produção e ao uso e apropriação da cidade à lógica capitalista. De certo modo, esta 
investigação contribui para este debate na medida em que, debruçando-se em particular sobre as 
relações Estado – cidadão, pensa a esfera pública. Mas distingue-se do debate central dos trabalhos 
acima referidos porque se visa o controlo através do Espaço a partir de uma análise da forma como o 
território organiza intervenções, as segmenta, configura a sua gestão sob formas específicas, ao mesmo 
tempo que normaliza.  
Em Thirdspace, Journeys to Los Angeles and other real-and-imagened places (1996) Soja retoma a ideia 
de controlo do espaço, tempo e conhecimento de que fala Foucault, através do conceito de cidade 

carceral. O conceito não é novo e pode ser encontrado em todas as geografias e histórias urbanas 
(Foucault, 2004 [1979]). A cidade carceral está tanto nos poderes de vigilância e de aderência como nos 
poderes de resistência e desafio.  

“[...] every city is to some degree a panopticon, a collection of survillant nodes 
designed to impose and maintain a particular model of conduct and disciplined 
adherence on its habitants [...] This agglomeration of the spatial means of 
social control, the geographical centres of power, lies at the very origins of 
urbanization, at the generative source both of the most ancient hydraulic 
civilization as well as the institutional regulation that made possible the 
proletarian cities of industrial capitalism. [...] Such commanding geographical 
presence differentiates the urban form from the rural, adherents form the not 
yet adherent, polites (citizens) from the idiots (hicks, rubes, the uncivilized)” 
(Soja, 1996, 235) 

Também Teresa Caldeira (2000) em A cidade de muros aponta numerosos exemplos de intervenções 
arquitectónicas que têm contribuído para alimentar os receios do espaço público, sublinhando em 
especial os condomínios fechados, a progressiva generalização do uso de códigos, de cartões de acesso, 
de vídeo vigilância, ou ainda a afirmação de grupos NIMBY. Noutro extremo situa a emergência de 
grupos ou redes de criminalidade territorialmente estabelecidas. A cidade torna-se um território bipolar: 
dividida em sectores sobre-protegidos e zonas de perigo e crime.  
Tal como a segregação o medo na cidade não é porém uma questão contemporânea. As classes 
perigosas foram desde o século XIX um locomitiv para a legitimação de formas de “governação” estatal 
de cariz disciplinatório que emerge com o Estado moderno tal como o concebe Foucault (2004 [1978]). As 
ideologias que sustentam a existência social de uma classe perigosa como parte da organização social 
definem a figura de perigo a partir de um conjunto de atributos anti-sociais (geralmente comportamentos) 
que funcionam como um referente estigmatizante temporalmente variável e imbricado nas questões 
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sociais presentes nas lutas sociais e, por conseguinte, na natureza da relação cidadão / Estado social em 
cada contexto histórico-geográfico.  
No discurso proferido em 1907 pelo Mayor Alderman Goodwin do council de Bradford (Inglaterra) a 
necessidade de alojar os pobres surge explicitamente legitimada pelo objectivo de minimizar os riscos da 
criminalidade e da desordem pública próprias dos habitantes das casas e anexos insalubres nas quais se 
leva uma vida de vício moralmente degradante e distanciada da “moral de bem” da comunidade (Hyatt, 
1997).  
Também Wacquant (1999) em As prisões da miséria e, mais recentemente, em Punir les pauvres 

(Wacquant, 2004) defende esta associação, empenhando-se na sua desconstrução que considera 
fundamental para uma revisão das políticas públicas dirigidas aos mais desfavorecidos.  
Por seu lado Mitchell (2001) teoriza a relação entre pobres desordeiros e instrumentos de erradicação 
dos sem abrigo indesejados no centro da cidade. O seu contributo é fundamental para compreender as 
relações entre espaço público e pobreza sob uma perspectiva que dá ao espaço uma dimensão 
disciplinatória e securitária. A sua argumentação parte da tese do vidro partido que preconiza a existência 
de uma relação entre pobres e desordem. Os pobres são, por “natureza” desordeiros, “quebradores de 
vidros” e, por isso, geradores de desinvestimento nas áreas por eles apropriadas. “[…] uma única janela 
partida é indicador de falta de cuidado com o espaço público” (Mitchell, 2003) que, por sua vez, convida a 
outros comportamentos que vão do desleixo até ao crime contra o património público.  
Mitchell (2001) alerta para a dubialidade desta tese que é mesmo ofensiva quando aplicada aos sem 

abrigo, uma vez que muitos comportamentos, condenados no direito e na moral, correspondem, no caso 
destes, à satisfação de necessidades básicas. A tese do vidro partido pressupõe ainda que a degradação 
é sinal de não regulação, o que em si mesmo é visto como gerador de comportamentos condenáveis ou 
criminosos. Consequentemente os espaços menos cuidados podem justificar a intervenção legal ou 
policial, não porque os que neles habitam são criminosos, mas porque são pobres e sem abrigo. Estes 
espaços passam a ser alvo de uma atenção especial no policiamento, a ser vigiados por vídeo, a ser alvo 
de condicionamentos, mais ou menos explícitos, ao acesso e circulação.  
A tese do “vidro partido” foi formulada em 1982 por James Wilson - o precursor da criminologia 
conservadora nos Estados Unidos (Wacquant, 1999, 2004). Foca a falta de cuidado de quem usa, ou de 
alguns que usam o espaço público, e deixa de lado as práticas de quem o deve manter, sobretudo 
quando as intervenções na manutenção do espaço público tendem a realizar-se a par de uma zonagem 
dos pobres.  
A análise de Mitchell (2001) e Zeneidi-Henry (2003) podem ser lidas através de Foucault (2004 [1978, 
1979]) como sistemas socio-tecnológicos (Thrift, 2004a) que dotam o espaço de competências 
específicas. Foucault permite igualmente perspectivar a forma como estes sistemas participam na 
tendência de securização, vigilância e controlo, que não sendo exclusiva das populações pobres e 
excluídas (ver Frois, 2008), se revelam sob formas particulares nos enclaves territoriais de pobreza.  
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Mas as relações intersubjectivas sustentadas na economia do medo não interferem apenas sobre a 
formulação política. Machado da Silva (2006) mostra que as relações intersubjectivas entre as 
populações de “dentro” e de “fora” dos bairros têm sido objecto de atributos negativos que os media 
imputam às populações das classes populares58. Estes atributos influenciam os “quadros de referência 
cognitivos” das populações mais abastadas. A residência nas favelas surge como factor determinante 
nesta percepção colectiva. O facto de se ser favelado traduz mais do que uma condição de pobreza, 
tornando-se um atributo mobilizador de escrutínio dos pobres assim votados a um processo de limpeza 

moral (Machado da Silva et al, 2008). Até demonstração do contrário o pobre é visto como suspeito e 
com temor.  
Tal como Machado da Silva (2006, Machado da Silva et al, 2008), Pierre Tévanian (2005), num artigo que 
escreve para a revista digital Oumma.com: L’Islam en tout liberte, insiste sobre a necessidade de 
desconstruir o que designa de “mito de insegurança” criado em torno, não dos favelados, mas dos jovens 

das periferias, politicamente construídos como uma “nova geração de delinquentes”. A apresentação de 
acontecimentos dramáticos como faits divers distorce profundamente a realidade, na medida em que 
corta os factos dos seus contextos.  
A análise de Machado da Silva (2006, Machado da Silva et al, 2008) e de Tévanian (2005) acrescentam 
às concepções academicamente “sustentadas” pelos conservadores neoliberais atrás analisadas, os 
efeitos dos discursos noticiosos sobre os pobres e sobre os bairros de pobres59. A mesma problemática é 
discutida por Ana Paula Horta (2006, 2007) e Dominique Crozat (2005) reportando-se ao discurso dos 
media mainstream acerca dos bairros da Cova da Moura e da Pedreira dos Húngaros.  
Segundo Horta (2006, 2007) a imagem de ilegalidade e guetização da Cova da Moura desde há mais de 
três décadas na imprensa nacional e local que representa o bairro como “zona degradada com sérios 
problemas sociais” traduz uma ideologia que racializa a imigração e que atribui à população um papel 
activo nos problemas do gueto. Na viragem para a década seguinte verifica-se uma evolução de um 
discurso que liga raça, crime e pobreza e espaço, para um discurso que “articula explicadamente raça, 
violência e espaço”. A Cova da Moura surge como um gueto perigoso, “nest de gangsters” e de “pessoas 
sem esperança”. A imprensa local chega mesmo a responsabilizar o bairro pela criminalidade e violência 
do concelho da Amadora (Horta, 2006, p.274). Esta imagem é alimentada por evocações da “segunda 
geração de imigrantes” frequentemente descritos como gangues organizados 
Na sequência do trabalho de Horta (2006, 2007) pude observar, através da análise de um conjunto de 
reportagens redigidas a propósito dos homicídios de jovens residentes e de agentes policiais60, a 

                                                 
58 Esta expressão é frequente na literatura estrangeira e não encontra relação directa na realidade portuguesa. A cultura popular 
em França ou no Reino Unido está profundamente ligada ao operariado industrial. 
59 Tévanian (2005) distingue-se porém pelo facto de reproblematizar os discursos académicos a partir da análise da forma como 
se concebe o crime, como veremos. 
60 Os homicídios de dois agentes policiais no bairro de Santa Filomena em 2002 assassinados por Marcos Fernandes, cidadão 
com dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) procurado em Portugal por crimes cometidos em ambos os países. No mesmo 
ano outro agente é baleado por Pepa, cabo-verdiano que viria a ser julgado e condenado a uma pena de 16 anos a cumprir em 
Cabo Verde. Em 2005 o agente Diniz em serviço na Cova da Moura é baleado, acontecimento que gerou fortes reacções 
políticas, inúmeras reportagens jornalísticas e também a reacção dos residentes, mais exacerbada entre os jovens.  
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consolidação do gangue como categoria central da conflitualidade de cariz criminoso que transforma o 
bairro da Cova da Moura num arquétipo nacional da associação entre “bairro pobre” e criminalidade e 
delinquência juvenil. O discurso mediático permanece incorporando o discurso político hegemónico 
(Horta, 2006, 2007), porque o “cita” ou porque o reproduz, deixando frequentemente de lado a visão dos 
próprios habitantes.  
Por seu lado Dominique Crozat (2005) mostra, para o caso do antigo bairro da Pedreira dos Húngaros, 
que a ênfase na conflitualidade, violência e tráfego de droga61, contribuiu para criar a imagem de um 
bairro repulsivo e perigoso. Este discurso desviou a problemática do bairro para os “problemas” gerados 
pelos seus habitantes quando as produções culturais de que é exemplo o documentário A Ilha da Cova 

da Moura (Rui Simões, 2010), mostram ser possível um nível elevado de estruturação interna, tanto no 
acesso à “casa”, como na prestação de serviços. Retomando o trabalho de Crozat (2005) o interesse dos 
media pelo bairro aumenta na década de 1990 e incide sobretudo sobre as condutas desviantes, na 
(in)justa medida. Esta atenção mediática foi instrumentalizada pelos poderes públicos e interesses 
imobiliários que utilizam o discurso como catalizador da desocupação dos terrenos para a construção de 
imóveis de luxo com vista sobre o rio Tejo, negando soluções de auto-construção ou de reabilitação das 
habitações em processo de consolidação in loco. Nas suas palavras, 

“Ainsi ce quartier qui avait surmonté une partie de ses fragilités en initiant un 
processus de territorialisation est déstabilisé par la production d’un discours 
performatif extérieur : l’éradication annoncée est celle du groupe territorial plus 
que celle des baraques » (Crozat, 2005, p.177). 

Na Cova da Moura e na Pedreira dos Húngaros produz-se um discurso estigmatizante cuja extrema 
eficácia assenta na legitimidade do enunciador (Bourdieu, 1992; Lussault, 1997, 2000) uma vez que “[…] 
os produtores dos discursos performativos estigmatizantes beneficiam de um acesso privilegiado e / ou 
controlam os media de difusão influentes: políticos locais, grandes grupos imobiliários”.  
Incidindo sobre as favelas no Rio de Janeiro, Luiz António Machado da Silva (2006, 2008) sustenta que a 
preponderância dos discursos oficiais na imprensa converte os “[…] moradores “em meros “acidentes”, 
abstracções vazias que apenas expressam a intensidade do processo de dessolidarização social”. A 
lógica do medo polariza o debate colocando, de um lado, os responsáveis pelo crime (usualmente jovens) 
e, de outro, as autoridades policiais, promovendo uma reconceptualização dos “bairros”, que passam a 
ser olhados não como espaços de vulnerabilidade social, mas como de “complexos” a serem militarmente 
combatidos (Machado da Silva, 2006, p.18). 
A tese das “classes perigosas” tem sido interpretada seguindo duas grandes vias explicativas. Uma 
primeira corresponde aos que defendem que a construção política dos bairros habitados pela 
“underclass” constitui uma estratégia do neoliberalismo para a dominação político-económica da mão-de-
obra e para a legitimação do “abandono urbano e [d]a contenção punitiva responsáveis pelo declínio 

                                                 
61 Revelada nos discursos através da sistemática evocação até aos anos 1990 do homicídio de um cabo-verdiano por um cigano 
(Crozat, 2005).  



 80

desses bairros” (Wacquant, 2001, p.143; Wacquant, 2005). O mesmo já havia defendido Soja (2000) 
referindo-se aos slums urbanos de Manchester. Uma segunda via explicativa é perfilhada por aqueles 
que, explorando os artifícios da governabilidade ligados à produção estatística e à necessidade de 
legitimar novos modos de intervenção política mais visível e mais repressiva, contestam não apenas as 
perspectivas neo-ecologistas que associam os bairros pobres à geração do crime, como os modos de 
recenseamento e de agrupamento do crime62.  
Central nesta associação foi a noção de “gangue”. Nos anos 20 e 30 do século XX a Escola de Chicago 
produz inúmeros trabalhos sobre os grupos de “kids”, explorando a sua relação com as transformações 
urbanas associadas à era industrial. Os“ kids” não eram necessariamente delinquentes, mas potenciais 
membros de gangues. Este potencial foi fundamentalmente explicado pela pertença a uma minoria 
imigrante (italianos, judeus, alemães, irlandeses, polacos, mexicanos, e os negros vindos do sul). O 
gangue, fenómeno urbano, é para a Escola de Chicago o resultado da falta de integração na economia 
industrial de populações recém chegadas e dos desajustamentos entre o desenvolvimento urbano e a 
integração no mercado de trabalho. Nesta lógica os gangues são o resultado de problemas socio 
espaciais.  
Apesar desta visão dominante, o controlo territorial e a intensidade de apropriação dos espaço públicos 
inerente à forma de actuação do gangue foram também olhados através da perspectiva da subcultura, 
entendida como a “expressão de uma capacidade de integração”. O gangue seria neste sentido 
expressão de uma tentativa espontânea de auto-organização e de constituição de uma subcultura para 
lidar com a situação de exclusão no mundo hegemónico moderno desprovido de uma cultura tradicional 
(Dubet, 1987). Corresponderia nesta linha a uma sociabilidade fechada, estável que assegura a 
integração social e afectiva contra a desorganização e a exclusão. Não se trata no entanto de uma 
subcultura de conflito, nem de uma subcultura de tradição ou de pobreza, mas antes da defesa, mais ou 
menos agressiva, de um território e das suas populações. Porém, como sustenta François Dubet,  

“A análise da delinquência a partir da abordagem da subcultura deve ser 
circunscrita a fenómenos muito precisos sob pena de se reduzir toda a 
desviância a uma diferença cultural e de cair na dupla armadilha da tautologia 
e da reificação das classes populares” (Dubet, 1987, p.391).  

Uma outra forma de explicar o surgimento do gangue socorre-se da noção de marginalidade urbana63. Na 
perspectiva dominante os bloqueios à entrada no mundo industrial e moderno e o desenraizamento 
conduziriam à desorganização social, causa última da marginalização. Numa versão mais optimista o 
gangue procederia de um processo de capacitação e / ou emancipação, constituindo uma realização 
excepcional.  

                                                 
62 Outros autores analisam a formulação interpretativa que dá destaque às classes perigosas a partir da construção estatística do 
crime (Haggerty, 2001; Wacquant, 1999; Tévanian, 2005). 
63 Moore, por exemplo, estudando os jovens mexicanos em Los Angeles, concluiu que a formação dos gangues revela a 
mobilização de uma lógica “nacionalista” e agressiva que visa assegurar o controlo do território e dos recursos que ele representa 
para o grupo (Dubet, 1987). 
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A explicação do fenómeno da associação grupal a partir da perspectiva da subcultura marginal surgiria 
como a versão “pessimista” da perspectiva da subcultura da Escola de Chicago (Dubet, 1987). À 
desorganização acresceria um sentimento de frustração e o gangue surgiria como forma de vida normal 
nos bairros marginalizados. Num tal contexto os problemas da marginalidade dos jovens surgiriam como 
problemas urbanos, não por serem independentes das relações de classe, mas porque a integração na 
sociedade industrial seria como que “interrompida, congelada num espaço que não é mais o prelúdio de 
uma mobilidade ou de uma mobilização” (Dubet, 1987, p.397).  
Para Dubet (1987), como para Sauvadet (2006a, 2006b), a ênfase na desorganização social como causa 
de marginalidade grupal e a literatura que enfatiza o papel da exclusão são duas versões de um mesmo 
problema sociológico. Em qualquer dos casos, esta interpretação dualista (no sentido em que articula 
estrutura e agência, embora submetendo a segunda à primeira) peca por se impossibilitar a si própria por 
duas razões fundamentais: por um lado, porque pressupõe que se desligue anomia e acção; por outro 
porque se entende que a anomia não seria mais que um estado eterno resultante dos mecanismos 
sociais. Não pode ser afinal a anomia o motor de um processo de transformação que permitiria aceder à 
autonomia, à individualização, à competição e à multiplicidade de papéis? 
Na Europa a juventude “diferente” do pós-guerra (os apaches e os loubards em França, ou os Teddy boys 

e os blusões negros em Inglaterra) viria a ser alvo da atenção da sociologia nos anos 70. Nestes 
trabalhos a questão da juventude “diferente” não é dominada pelo tema da delinquência. Por exemplo os 
apaches, jovens residentes nos faubourgs de Paris desde os finais de século XIX até à primeira guerra, 
estudados nos finais dos anos 1970 (Perrot, 1979, in Sauvadet, 2006a), surgem ligados à manifestação 
de ritos de passagem antes da aceitação das regras da idade adulta, para os quais se procura a máxima 
visibilidade.  
Os apaches provenientes da classe popular e privados da ascensão social procuram na tatuagem, nos 
distúrbios de rua e na exacerbação de uma masculinidade machista a visibilidade a que não conseguem 
aceder pela via profissional e do consumo. Perrot (1979 cit. em Sauvadet, 2006a) admite contudo não se 
tratar apenas de uma resposta à precariedade. Para o autor os apaches são também o resultado do 
enfraquecimento das formas de controlo social decorrentes da urbanização: desagregação da pequena 
comunidade ou mesmo da família e consequente anonimato urbano. 
Nos anos 50 e 60 são os loubards o alvo das preocupações dos media e dos políticos. O facto de 
gozarem de mais meios de existência e de revelarem formas de expressão menos radicais leva a que 
sejam olhados pela sociologia como um “fenómeno” fundamentalmente urbano. Esta declinação mais 
explicitamente ligada ao urbano liga-se em parte ao facto de os grupos adoptarem para si a designação 
do seu bairro: “la bande des Quatre Chemins d’Aubervilliers”, “les gars de Charonne”, ou “les Loups de la 
Butte”, referências de uma territorialização inquietante por ser considerada demasiado agressiva.  
Como para os apaches, o significado sociológico atribuído aos loubards secundarizaria o papel das 
privações económicas e encontraria na perspectiva da subcultura a sua principal referência teórica. Os 
traços distintivos de uma tal subcultura assentariam na exibição de uma indumentária que torna os seus 
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portadores inconfundíveis e na valorização do capital de força e de coragem física, aspectos que lhes 
conferiam um poder simbólico por si só gerador de medo. A exacerbação de uma identidade sustentada 
na virilidade e bravura acabaria por funcionar como o gérmen de conflitos entre grupos fortemente 
territorializados.  
Na obra coordenada por Hall e Jefferson (2005) as culturas juvenis são equacionadas a partir de uma 
concepção de cultura que se expressa no modo de vida. A dimensão cultural refere-se a um estilo de vida 
e à forma como este se expressa na experiência social e material dos sujeitos. Nas palavras dos autores: 

“Culture” is a practice which realize or objectivates group-life in meaningful 
shape and form. “As individuals express their life, so they are. What they are, 
therefore, coincides with their production, both with what they produce and with 
how they produce” (Marx, 1970: 42). The “culture” of a group or class is a 
peculiar and distinctive “way of life” of the group or classes, the meanings, 
values and ideas embodied in the institutions, in the social relations, in systems 
and beliefs, in the mores and customs, in the uses of objects and material life. 
Culture is the distinctive shapes in which this material and social organization of 
life expresses itself. A culture include: the “maps of meaning” which makes 
thing intelligible to its member. These “maps of meaning” are not simply carried 
in the head: they are objectivated in the patterns of social organization and 
relationship though which individual becomes a “social individual”. Culture is the 
way the social relations of a group are structured and shape: but it is also the 
way these shapes are expressed, understood and interpreted” (Hall e 
Jefferson, 2004 [1973], 10). 

É nesta perspectiva que são analisados os novos grupos emergentes no pós guerra. Assim, os blusões 
negros, sob a influência de Elvis Presley, não são associados nem ao gueto, nem aos faubourgs, nem 
aos filhos dos imigrantes, como viria mais tarde a ocorrer com os jovens de bairro. São a expressão de 
um estilo de vida, de uma cultura e de um estádio/transição etários. As distinções de classe também se 
diluem na cultura de massas que se estende aos mais pobres que a ela aderem parecendo ignorar ou 
rejeitar a sua “cultura parental”.  
No entanto, na visão dos autores a pertença a uma subcultura não os protege de uma determinada matriz 
de experiências e condições que forma a vida da classe como um todo. Eles experienciam e respondem 
à mesma problemática base como outros membros da classe que não são tão diferenciados e distintivos, 
especialmente na relação que estabelecem com a cultura dominante. A sua subcultura permanece 
subordinada. Os membros das subculturas adoptam diferentes formas de andar, falar, actuar, parecendo 
“diferentes” dos seus pais e de alguns dos seus pares, mas permanecerem ligados às famílias, 
frequentam as mesmas escolas, trabalham nos mesmos empregos, vivem nas mesmas ruas que os seus 
pais e seus pares. Em aspectos cruciais eles partilham as mesmas posições (face à cultura dominante) 
que as da cultura “parental” da qual derivam. Deste modo, existe assim uma dupla articulação da 
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subcultura juvenil, com a cultura parental (cultura de working classe) e com a cultura dominante. As 
subculturas representam, necessariamente, uma autonomia relativa.  
Assim se explica, por exemplo, que o discurso do rock revelasse uma tensão entre a aspiração de 
ascensão social e a indignação contra uma estrutura social considerada demasiado rígida e inigualitária 
ligada a pertença de classe (Dubet, 1987). Esta tensão entre a identidade operária e o desejo de ruptura 
com modelos de identificação prévia foi também evidenciada em diversos estudos sobre “estilos juvenis”: 
os mods e os rockers e mais tarde também os skinheads e os punks.  
No pós-guerra britânico o enfoque da sociologia sobre o tema do conflito de gerações que marcou a 
sociologia (Dubet, 1987, Hall & Jefferson, 2005) e a apropriação dos media do “fenómeno da juventude” 
através do termo “cultura juvenil” – explorando aspectos fenomenológicos como a música, a indumentária 
ou os consumos de laser -, assim como o surgimento do “mercado de adolescentes”, contribuíram para 
sustentar a interpretação de que a juventude se teria tornado a si própria uma classe. Esta perspectiva 
deixa de lado as interpretações ligadas à desorganização social e à marginalização. A explicação faz-se 
em termos de tensões e de adaptações individuais, como se as tensões associadas às mudanças 
provocadas pelo desenvolvimento de uma cultura, que aspira a um estilo próprio dentro das classes 
médias da sociedade industrial, fossem suficientes para explicar o surgimento de uma “cultura juvenil”.  
No que mais directamente nos interessa neste estudo torna-se necessário equacionar o peso da figura do 
perigo sobre os jovens. Este peso é enorme e independente das práticas, sobretudo em contextos onde 
as modalidades da violência sobre a sociabilidade local se fazem sentir de formas diversas, como nas 
áreas urbanas tomadas pela droga (Anderson, 1999; Wacquant, 2001, 2004, 2005; Machado da Silva et 

al, 2008). Alguns estudos associam a entrada no deal à pressão que existe nas famílias pobres para o 
rendimento dos mais pobres (Anderson, 1999; Wacquant, 2001, 2004, 2005), defendendo que qualquer 
jovem atirado para o mercado de trabalho mal pago e sem benefícios ou para actividades não declaradas 
pode facilmente voltar-se para actividades ilícitas. Aqui Anderson (1999) é notoriamente essencialista 
quando admite que através do deal os jovens pobres negros podem desenvolver o seu empreendorismo, 
assente nos únicos valores que lhes são acessíveis: o orgulho físico e o seu conhecimento da rua. Mais 
recentemente a violência passa a ser equacionada a partir de uma outra óptica. Paulo Oliveira (2008) 
mostra e este propósito que o apelo aos jovens se dá nas favelas do Rio de Janeiro, tanto do lado do 
mercado da droga como das milícias.  
Mas nos contextos estudados é difícil atribuir ao deal a génese de todos os conflitos entre jovens, 
independentemente das diferentes articulações observadas entre níveis de segregação urbana e de 
exclusão social. De facto, verifica-se no terreno a importância dos ajustes de contas associadas à 
usurpação indevida de bens, à agressão gratuita usualmente em situações de um para muitos, à disputa 
de afectos incluído das raparigas, do chibanço (denúncia), ou decorrentes de encontros mais banais que 
se inscrevem na categoria do “fazer porcaria” ou “des conneries” como sejam baldas a compromissos 
previamente assumidos.  
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A defesa do orgulho parece, porém, ser uma constante. Também a este propósito, Haymes (1995, p.195), 
defende, para o caso estadunidense, a impossibilidade de atribuir à droga um papel preponderante na 
geração de conflitos. O autor recorre a um estudo desenvolvido por Maolcolm Klein, Cherly Maxson e Lea 
Conningham da Universidade da Califórnia do Sul, que contradiz a associação gangue-droga-violência 
como factor prioritário da violência inter gangues, concluindo que a maior parte da violência que se dá 
entre grupos se prende com rivalidades e não com drogas.  
Mas a associação gangue-droga-violência defendida em muitos estudos tornou-se uma das bases 
legitimadoras do mandato para a brutalidade e abuso policial (Haymes, 1995). O mesmo se poderá dizer 
da própria noção de gangue e da recente tendência dos media e políticos para imputar ao crime 

organizado qualquer acto passível de ser inscrito em processos judiciais colectivos.  
Ao seguir os jovens detecta-se, nos contextos específicos estudados, um vasto conjunto de mecanismos 
de controlo e segregação de públicos (sejam eles resultantes de dispositivos ou da simples interacção e 
recusa do “outro”). O reforço da segurança das lojas do principal eixo comercial da cidade de Bordéus, a 
Rue de Saint Catherine, ao sábado e quarta e quinta-feira com o intuito de “fazer face” ao grande afluxo 
de jovens que aí se deslocam vindos da periferia, a “barragem” da entrada em discotecas aos jovens da 
banlieue bordelesa, os circuitos de vídeo vigilância, a intensificação das abordagens ao “imigrante” em 
consequência do reforço do combate à imigração ilegal, são algumas das manifestações de políticas de 
evitamento, higienização e securização do espaço público observadas. 
Uma leitura atenta dos media franceses na sequência dos motins de 2005 permitiu identificar uma 
(temporária?) extensão de um tipo específico de tecnologias materiais e simbólicas num momento de 
“crise de desordem”. Por exemplo: a proclamação pública do ajuntamento de mais de três jovens em 
espaço público como acto de desobediência proclamada pelo prefeito de Clichy-sous-Bois durante o 
período de Estado de emergência que se seguiu aos motins de 2005 ou a utilização das estatísticas da 
saúde como fonte de controlo das famílias pobres, como teremos ocasião de desenvolver64. 
A figuração do crime nos jovens foi profundamente inspirada pela tese das classes perigosas e 
alimentada por uma produção estatística que se adapta à realidade política do crime. Neste âmbito, a 
polícia participa e é simultaneamente refém da produção de números que “apoiam” a organização policial 
na estratégica de combate ao crime. Teremos ocasião de aprofundar a compreensão destes mecanismos 
no capítulo seguinte. 

                                                 
64 Um exemplo mais emblemático dos mecanismos sub-reptícios do controlo da apropriação do espaço público pelos jovens foi 
encontrado numa notícia na página da BBC News  (http://newsvote.bbc.co.uk consultada a 2 de Fevereiro de 2008) onde se 
noticia o uso de um aparelho designado mosquito. Na mesma pode ler-se: 
«Mosquito» é o nome de um aparelho que emite um som a alta frequência que as pessoas com mais de 25 anos não conseguem 
ouvir. Anunciado na imprensa dois anos antes, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, existiam em Fevereiro de 2008 
no Reino Unido cerca de 3.500 “mosquitos” utilizados em parques, centros comerciais e centros de cidades para dispersar 
grupos de jovens indesejáveis e evitar conflitos. A difusão do “mosquito” gerou a polémica entre os defensores dos direitos 
humanos britânicos, mobilizados numa campanha contra a sua utilização, e os comerciantes. Respondendo às denúncias de 
violação dos direitos humanos e da desprotecção das crianças face a esta tecnologia, os comerciantes respondem “as pessoas 
falam de violação dos direitos humanos mas onde estão os direitos humanos dos comerciantes que vêem os seus negócios ser 
arruinados devido a grupos de jovens incontroláveis que afastam os seus clientes?”  
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Independentemente dos níveis de organização dos “gangues”65, diversos autores (Wacquant, 1999, 2001, 
2004, 2005, 2008, 2009; Kelley, 1997; Davis, 2006; Hall e Jefferson, 2005; Sauvadet, 2006b; Mucchielli & 
Le Goazion, 2006; Marwan & Muchielli, 2006) ligam a ocorrência de motins à actuação da polícia. Os 
últimos autores referidos mostram que esta relação entre motins urbanos e polícia se faz 
fundamentalmente por duas vias. Por um lado, os próprios motins constituem uma forma de afrontamento 
às forças de segurança; por outro, durante os motins e no seu rescaldo, vêm a lume inúmeras queixas 
sobre a forma de actuação da polícia fora do contexto dos motins. Os motins66 relacionam-se com a 
polícia por uma terceira razão: por sustentarem o debate e a tímida tentativa de generalização da polícia 
de proximidade, defendida por diversos políticos, mas que nenhum implementou de forma generalizada. 
Na visão de Wacquant (2001, 2005) os motins não podem ser desligados do débito de acção colectiva 
capaz de conduzir os bairros à existência. Esse trabalho esbarra numa contradição incontornável e 
insolúvel. O precariado, essa espécie de grupo impossível, cuja gestação está necessariamente 
inacabada já que não se pode trabalhar em prol da sua consolidação mas tão-só para ajudar os seus 
membros a escapar-lhe. Constroi-se para logo se desconstruir. Ao contrário do proletariado que se 
unificou e universalisou, o precariado não é estável e encontra-se afastado do mundo do trabalho. Para o 
autor só um grande trabalho político de incorporação e de re-presentação (no triplo sentido cognitivo, 
iconográfico e dramatúrgico) pode conduzir este grupo impossível. Em vez deste trabalho observa-se 
uma banalização do recurso ao aparelho policial para regular as famílias precariezadas.  
Finalmente, segundo Tissot (2007), o reforço (em 4000) dos efectivos das forças de segurança nas 
periferias e a aceleração do tratamento dos delitos, associados ao surgimento das Unidades Educativas 
Reforçadas (UER) destinadas a acolher menores multi reincidentes, representam uma concepção 
esquerdista de segurança defendida por Lionel Jospin que deu continuidade a um processo de 
descentralização das questões de segurança para os municípios. Esta tendência viria a culminar nos 
Contratos Locais de Segurança (CLS). Porém, segundo a autora, em 2002 com o retorno da direita ao 
poder a polícia de proximidade é extinta e cria-se um novo dispositivo nos bairros: a Brigada Anti-
Criminalidade (BAC) que actua à civil.  
Esta inversão não pode ser dissociada da supressão de milhares de postos de trabalho contrato-jovem e 
de trabalhadores da ajuda-educativa, assim como da redução das subvenções atribuídas às associações 
locais. Deste modo, detecta-se uma falta de encadeamento temporal entre as políticas de prevenção da 
delinquência e as políticas de combate à criminalidade, que não podem ser consideradas isoladamente 
de outros domínios da política de cidade (Tissot, 2007). Esta constatação leva Wacquant (1999; 2004), 
                                                 
65 Teremos ocasião de contestar para o caso francês a responsabilidade dos motins aos bandos de delinquentes organizados, 
como o fez crer o então Ministro da Administração Interna Nicolas Sarcozy. 
66 Para o caso francês, da Cronologia da Banlieue apresentada por Olivier Pironet num número temático do Le Monde 
Diplomatique precisamente dedicado às Banlieues (2006), é possível constatar que, dos dezanove motins ou confrontos entre 
jovens e polícia (com repercussões nacionais) ocorridos entre 1979 e 2006, todos eles tiveram origem em mortes ou ferimentos 
de adolescentes e jovens resultantes de disparos ou perseguições policiais. Na mesma linha a sua tese de doutoramento em 
sociologia intitulada L’incivililité, la révolte et le crime, da autoria de Angelina Peralva (1997, in Sauvadet, 2006b, p.30) conta vinte 
e quatro motins significativos no quinquénio 1990-95, entre os quais sete ocorreram na sequência de acidentes mortais 
provocados por perseguições, sete resultaram de mortes por disparo, cinco dos quais implicaram seguranças privados e, 
finalmente, outros três seguiram-se ao suicídio de encarcerados ou a uma decisão da justiça incompreendida. 
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Tévanian (2005), Tisson (2007), Muchielli (2006a) e Marwan & Muchielli (2006) a insistirem na ideia de 
que a ênfase no fenómeno da “violência urbana” participa numa estratégia legitimadora de uma política 
de repressão. 
À semelhança dos Estados Unidos, designadamente em Los Angeles (Davis, 2006), as deflagrações de 
violência em França, a partir da década de 1980, nutrem-se de uma guerra que opõe jovens e polícia ou 
seguranças privados. Depois dos motins do início do século XX, ou mesmo dos finais do século XIX, e 
após a acalmia entre os anos 1950 e os anos 1970 ligada à melhoria das condições de vida e redução 
das desigualdades sociais - ou de uma orientação mais politizada dos movimentos de jovens estudantes 
(Maio de 68) - a partir dos anos 1980 reacendem-se os motins ou os confrontos em espaço urbano. 
Nestes os confrontos passam a opor essencialmente jovens entre os 15 e os 30 anos, do sexo masculino, 
e polícia.  
Mais do que responder a um crescimento da violência no corpo social visa-se apaziguar um sentimento 
de insegurança, terreno de intolerância e de votos extremistas (Mucchielli & Le Goazion, 2006). Mas é no 
entanto difícil que este sentimento assente sobre qualquer base real, uma vez que nunca antes uma 
sociedade foi tão segura quanto a nossa (Bauman, 2005).  
O super policiamento autentifica o carácter supostamente perigoso dos lugares, por fazer aumentar a 
vulnerabilidade das pessoas quando a polícia está ausente. Em alternativa vem-se sustentando a ideia de 
um policiamento geograficamente mais equilibrado, assim como encorajar o desenvolvimento da polícia 
de proximidade para intervir nas zonas sensíveis, malgrado a resistência que esta suscita da parte de 
quem pensa que esta polícia não é tarefa para a polícia. Os defensores da polícia de proximidade 
sustentam que o seu papel é duplamente importante: na tranquilização dos sentimentos de insegurança e 
no estabelecimento de relações estruturantes com os jovens que não sejam apenas baseadas no 
afrontamento e desafio. Porém é também importante pensar uma justiça de proximidade, implementada 
através de casas de justiça e do tratamento em tempo real dos assuntos penais (Tissot, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

 
Capítulo II 

 

Porquê uma geografia das práticas para o estudo da governação da pobreza? 
  

 
No primeiro capítulo analisaram-se os sentidos dados à pobreza e aos enclaves territoriais nas suas 
relações com as práticas de governação. Seguimos, no essencial, os conceitos nucleares subjacentes à 
interpretação e ao tratamento da pobreza territorializada, destacando as continuidades e rupturas entre 
as formas de conceber e de intervir que os envolvem. As teses analisadas empenham-se em estabelecer 
as relações entre o pensamento neo-liberal e a condução das políticas de combate à pobreza e à 
exclusão que caracterizam a transformação mais recente do Estado social. Porém, o entendimento 
daqueles conceitos como “metáforas mobilizadoras” (Wright, 1998 cit. Durão, 2008a, 2008b; Shore & 
Wright, 1997) exige uma abordagem que permita dar conta, mais do que as ideologias que as permeiam, 
das formas de negociação e de ocultação da reivindicação ideológica que põem a ideologia em prática. 
Ou, de outro modo, a defesa de que aquelas metáforas conduzem, através de directivas claramente 
assumidas, mas também por intermédio de mecanismos de interferência, a agência e a subjectividade, 
exige que se explicitem os actantes (Latour, 2005 [1999])67 que as mantêm performativas no decurso da 
acção.  
A proposta apresentada baseia-se nos contributos da nova teoria social (Butler, 1990, 1998; Thrift, 1996, 
2004a, 2004b) que nos permitirá equacionar a intervenção pública perspectivando as negociações, as 
ideologias que permeiam as negociações (Durão, 2008a), enfim as práticas da intervenção pública que se 
sustentam na relação jovens – enclaves territoriais. Estas práticas são, simultaneamente, reivindicação 
ideológica fundada nas condições historico-geográficas e cadeias de acção que não são 
necessariamente racionalizadas dentro de modelos de compleição política prévios, ainda que possam 
conduzi-los. Esta possibilidade de condução usualmente colocada ao nível do contágio exercido nas 
relações sociais são aqui colocadas na sua relação com o contexto entendido como “situações sociais 

                                                 
67 A noção de actante é central na ANT, podendo ser sumariamente apresentada como um qualquer elemento do domínio 
“material” “causal” das relações mas não do domínio simbólico e reflexivo das relações sociais, que de facto modifica o estado 
das coisas, faz a diferença de um actor. Se este ainda não é figurável (num agente, num objecto, numa armadura do 
funcionamento tecnológico…) é um actante. A partir deste conceito a questão está em questionar: faz este elemento diferença no 
curso dos acontecimentos ou não? Existe alguma forma de detectar essa diferença? (Latour, 2005, p.71). Noutro trabalho Latour 
(1994) apresenta o exemplo do projector e da lomba de asfalto para reduzir a velocidade. Porque contamos com o seu pleno 
funcionamento, quando este falha, o curso da acção expositiva modifica-se. O projector revela-se um actante precisamente, 
perante o seu disfuncionamento. Por seu lado a lomba, “o polícia ausente”, impõe o cumprimento da regra, podendo a sua 
eficácia ser ainda maior que a do polícia no caso em que o não cumprimento da regra acarreta a deterioração do carro do 
condutor que a ignora. 
Nesta noção o autor integra igualmente as tecnologias intelectuais, os registos da cognição, do conhecimento situado, dos 
estudos sociais, das ciências administrativas. Cada um a seu modo, contribui para multiplicar o alcance dos objectos envolvidos 
na realização de interacções de maior durabilidade e maior alcance (Latour, 2005, p.76). 
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performativas” (Thrift, 1996, p.41) sustentadas em sistemas tecnológicos específicos que actuam nas e 
através das práticas discursivas e têm a propriedade de refazer o posicionamento social (Thrift, 2004a). 
O que é que viabiliza o discurso depreciador e criminogénico sobre os bairros e sobre os jovens? Porque 
é que, malgrado o discurso oficial de integração e dos dispositivos de intervenção para a sua realização, 
se mantêm categorias e emergem tecnologias de intervenção cujas performances perpetuam a exclusão? 
Trata-se de aferir, mais do que uma cultura de significação que implica a identificação de significados 

partilhados (Carvalheiro, 2008), uma performance que se revela nas cadeias de acção (Latour, 2005). Ao 
invés de uma centragem nos modos de recepção e de negociação das identidades atribuídas, a questão 
central é perceber como agem os “padrões de representação”. Ou de outro modo, como é que as 
identidades da incúria e do “perigo”, uma vez formuladas, se perpetuam ou se renovam nas práticas e 
nos dispositivos engendrados para as combater. Torna-se assim necessário captar e interrogar as 
transferências e resistências à condução subjectiva que performatiza a identidade. Esta discussão não 
pode realizar-se sem Foucault (2004 [1978; 1979]) que nos dá ferramentas para reflectir sobre as 
tecnologias de governação accionadas na intervenção das organizações do Estado na sua relação com 
outros implementadores68 implicados na constituição da identidade.  
Trata-se de garantir a possibilidade de ir além da “cultura enraizada” nas organizações (Durão, 2008a) 
públicas, o que pressupõe abandonar a visão do Estado como uma abstracção atemporal, transcendente, 
pólo de dominação de classe. Ao invés visa-se a “realidade compósita” (Foucault, 2004 [1978; 1979]), de 
uma intervenção pública empenhada em combater ou contornar limitações com que se depara na 
transformação dos contextos e perante a ameaça da fragmentação política (Inneratiry, 2002) que a 
política territorializada coloca. A abordagem discursiva no estudo da identidade, permite descortinar 
performances de visibilidade e de controlo que prefiguram jogos de “manipulação de aparências” (Durão, 
2008a, 2008b; 2008c) que mais do que sustentarem a auto-correcção das organizações implicadas na 
governação de territórios e populações, revelam a perpetuação da auto-centragem (Inneratiry, 2002).  
Este segundo capítulo é dedicado à sustentação da pertinência e das possibilidades teórico-conceptuais 
de uma abordagem discursiva da intervenção pública nos enclaves territoriais e em particular sobre os 
jovens, o que passará, em primeiro lugar, por uma definição do discurso enquanto prática performativa, 
para posteriormente olhar a performance do contexto (Thrift, 2004a).  
A demonstração das performances discursivas não é uma tarefa fácil. Uma primeira dificuldade relaciona-
se com a necessidade de captar o discurso para além da comunicação racionalizada, que nos remete 
para uma definição de discurso enquanto prática multifactorial, multiescalar e multidiscursiva, assente na 
reflexividade, mas também no mimetismo, ou seja, para a necessidade de lidar com o motivacional e com 
o não intencional. Torna-se assim necessário sair do campo disciplinar estritamente geográfico, apelando 
a campos do conhecimento que raramente se inscrevem na análise geográfica e que surgem mais 

                                                 
68  Um implementador pode ser visto como um actante que executa procedimentos ditados por regras. A sua identificação 
decorre, deste modo, de um investimento na forma, ao invés do conteúdo.  
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intimamente ligados à antropologia política, às teorias da comunicação, à filosofia pragmática e pós-
estruturalista.  
Uma segunda dificuldade de empreender uma análise teórica e metodológica centrada nas performances 
discursivas prende-se com a operacionalização da nova teoria social na qual as representações dão lugar 
às apresentações (Thrift, 1996), o actor dá lugar ao actor-rede (Latour, 2005), voltando-se a geografia 
para as manifestações e possibilidades performativas de um saber social em uso (Thrift, 1996). Para a 
captação das possibilidades performativas propõe-se uma revisão da noção de contexto que implica uma 
nova visão do cultural e político, mas também do infra-estrutural, aqui deliberadamente ligados aos 
processos de governação.  
Em suma, sendo o campo de análise as relações entre Estado e cidadão, relações ora variáveis, ora 
normalizadas, re-interroga-se o papel do Estado (Haggerty, 2001) sem interromper as conexões entre 
ideologia política, práticas dos profissionais e práticas mediáticas, considerando os sistemas socio- 
tecnológicos69, que prefiguram e sustentam uma relação específica entre enclaves territoriais e jovens. Na 
perspectiva aqui sustentada, profundamente inspirada nas “metáforas mobilizadoras” (Wright, 1998 cit. 
Durão, 2008a, 2008b; Shore & Wright, 1997), os bairros, como contexto, podem ser lidos como modelos 

expressivos, modelos amplamente performativos porque passíveis de se tornar parte do ser. 
 
 

I. Discurso e performances discursivas 
 
 

1. O Discurso e geografia 
  
A viragem das ciências sociais para o discurso é situada no mundo anglo-saxónico dos anos 1960. Foi 
retomada na década de 1990, pela corrente pós-estruturalista, particularmente na linguística, e mantém 
até hoje central na “viragem posmoderna” ou “viragem retórica” (Lussault, 2003) que a geografia 
atravessa.  
Lussault (2003) define quatro domínios de relação entre discurso linguístico e geografia. Num primeiro 
nível coloca a geo-linguística, inspirada nos trabalhos de Ferdinand de Saussure. Os geo-linguístas 
propõem a repartição geográfica em função da variação linguística, ou seja, definem áreas geográficas 
em função da língua falada70. Porque a língua e as formas linguísticas71 não se circunscrevem a áreas 

                                                 
69 Que no âmbito deste trabalho integram os sistemas de difusão de imagem – media, congressos, conferências de imprensa, 
press reliase, mas também os sistemas de comunicação, as bases de dados intra organizacionais de suporte à avaliação e 
outros sistemas de controlo, assim como o policiamento. 
70 Estes estudos estão na base da representação cartográfica dos isoglosses (áreas geográficas onde se pratica uma mesma 
forma linguística) (Lussault, 2003). 
71 Para uma diferenciação entre língua e forma linguística consultar Gramática de Maria Helena Mateus & Isabel Hugo Faria 
(1981). 
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estanques, acompanhando a mobilidade das pessoas, bens e informação, estes campos de estudos 
confrontam-se com a dificuldade de delimitar fronteiras, designadamente em territórios onde se constata 
uma sobreposição de línguas faladas (no caso de populações multilingues), que raramente coincidem 
com as fronteiras políticas, podendo organizar-se em rede ou sob outras configurações72.  
Num segundo nível a linguística permite aceder à expressão da espacialidade perscrutada a partir da 
análise de discurso visto como recurso linguístico73. Aqui, dizendo o espaço, o enunciador configura-o. 
Isto é, através de novas formas de verbalizar ou apresentar o espaço produz-se formas e sentidos 
particulares. A análise de discurso inerente a este domínio procura o poder estruturante da linguagem e 
do discurso sobre o espaço, mas também a capacidade do espaço funcionar como recurso estruturante 
da própria linguagem. Neste nível inscrevem-se, sobretudo, os estudos sobre a linguagem urbanística da 
descrição ou da projecção, da qual resultam objectos estruturantes como o bairro ou as vias 
estruturantes. 
Um terceiro nível da ligação entre geografia e linguística corresponde à sociolínguistica urbana que tem 
sido amplamente utilizada (Lussault, 2003). A sociolinguística procura identificar as formas específicas 
através das quais diferentes grupos se reportam à cidade, utilizando formas de denominação híbridas, 
mistas e multilingues. A dimensão espacial da análise sociolínguistica resulta na espacialização destes 
grupos, pelo que a linguagem é aqui expressão identitária de um grupo ou de uma rede social.  
Quando a sociolinguística urbana possibilita aceder ao modo como as diferentes componentes urbanas 
são descritas, pelas múltiplas e diferenciadas vozes, possibilitando descortinar a forma como o discurso 
pode contribuir para configurar o urbano a diferentes escalas, os segundo e terceiro níveis de relação 
entre a geografia e linguística alimentam-se mutuamente.  
Finalmente um quarto domínio diz respeito ao conhecimento extraível da análise discursiva que recorre a 
modelos linguísticos, desde a análise de conteúdo, passando pelos modelos mais complexos que 
procuram integrar a relação entre informador e entrevistador74, até estudos mais específicos empenhados 
na análise dos traços semânticos, semióticos ou metafóricos do discurso. É a abordagem, seguida por 
Lorenza Mondada (2000) na obra Décrir la ville, la construction des savoirs urbains dans l’ interaction et 

dans le texte, empenhada na análise da forma como o discurso atravessa a cidade, conferindo-lhe 
sentido, ordem, valores e qualidades, em suma uma inteligibilidade que sustenta uma urbanidade 
específica. Diferentemente do segundo domínio proposto por Lussault (2003), este último que explana a 
interacção entre investigador e participante e o carácter subliminar de diálogo como co-construção, ganha 
destaque em situação de entrevista e na observação que a abordagem etnográfica sustenta. O discurso 
deixa de ser uma mera descrição, passando a prática social com carácter performativo. A cadeia de 
acções em que se inscreve não pode ser dissociada dos efeitos. 

                                                 
72 Esta é aliás uma questão que se traduz na crescente dificuldade de encontrar na noção de etnia baseada na língua uma 
categoria da distinção social. 
73 são exemplos de recursos linguísticos as proposições e advérbios espaciais. 
74 Veja-se a este propósito Mondada (2000, Mondada et al, 1999) que alerta para a inter subjectividade subjacente ao discurso 
produzido na interacção, explorando as hesitações, as reformulações discursivas que levam à revisão de vocábulos.  



 91

Mais recentemente a geografia interessa-se pelo estudo de sistemas de signos não exclusivamente 
linguísticos, mas articulados com produções imagéticas de que são exemplo as artes visuais, o cinema, a 
música, vestuário, gestos, religião, ou mesmo a própria ciência. A este propósito refiram-se os trabalhos 
de Aurindo (2006) e Sarmento e Linehan (2006) ou Crozat (2007). Maria José Aurindo (2006) analisa as 
imagens dos cartazes de promoção turística no contexto histórico e social português no período 1911-
1986, concluindo sobre a importância daquele discurso na construção das representações do território 
nacional, enquanto destino turístico. Por seu lado, Sarmento e Linehan (2006), pensam as 
representações da Irlanda contemporânea na sua relação com os modos de exteriorização (como 
revelação material e simbólica) daquelas representações nas produções arquitectónicas, imagéticas e 
discursos políticos, todos eles, por sua vez, implicados na substanciação da identidade da Irlanda-ilha. 
Sem referência a Mike Davis (1990) este estudo acaba por dar continuidade à tese do autor cujo grande 
mérito foi, precisamente, o de demonstrar a importância do imaginário produzido sobre a cidade de Los 
Angeles na actividade do planeamento e na actividade política em geral.  
Crozat (2007) leva mais longe o sentido de exteriorização partindo da análise de um conjunto de obras 
literárias e fílmicas sobre as representações de Lisboa nas últimas décadas. Nestas obras, o autor 
detecta uma evolução do imaginário espacial da cidade, agora menos preso ao triângulo Tejo-Baixa-
Alfama e mais voltado para a periferia, tornada personagem da produção artística. A cidade em mutação 
(as grandes obras), a cidade da mobilidade (as estações de serviço e as vias rápidas), a cidade das 
margens (os bairros de lata, os bairros sociais) substitui o imaginário da cidade estática, dos lugares 
históricos e bem delimitados.  
Podemos encontrar nestes trabalhos a concretização da abordagem de Latour (2005 [1999], 1994) no 
estudo do social centrada nas associações entre elementos heterogéneos e uma visão do actor como 
mais do que um informador, como verdadeiro mediador, e por isso transformador do sentido. Porém para 
tal, teremos que dissolver a fronteira entre a representação e prática, abrindo novas possibilidades para a 
interpretação da produção discursiva situada no próprio acto da comunicação. 
 

2. Discurso e representação 

2.1. Do construtivismo… 
 
Lorenza Mondada (2000) propõe a distinção entre a abordagem construtivista e construcionista do 
discurso que constitui um útil ponto de partida para explicitar um entendimento do discurso como prática 
performativa. Segundo a autora, para os construtivistas o discurso exprime, em palavras, valores e 
crenças que denunciam pontos de vista sobre o real e, deste modo, exprimem uma “construção social” da 
realidade. Esta perspectiva foi amplamente difundida entre os teóricos da comunicação para quem o 
discurso é, mais do que uma descrição, uma prática que revela e organiza a realidade, “um modo de 
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acção e um modo de representação produzidos em relação dialéctica com a estrutura social” (Bourdieu, 
1992; 1997; Hall et al, 1973).  
O construtivismo vê no discurso um acto eminentemente linguístico carregado de significados e 
potenciador de interpretações e de práticas sociais de continuidade ou mudança política, assentando 
numa concepção de representação entendida como espelho mais ou menos fiel da realidade. Nesta 
concepção a linguagem assume-se como veículo neutro de entidades que lhe pré-existem ou que elas 
não fazem mais do que codificar.  
O conceito de “construção social” é central no ângulo construtivista. Mas a noção de “construção social” é 
um constructo frágil (Mondada, 2000) revelador de uma ambiguidade que os construtivistas não foram 
capazes de resolver: o entendimento de que o actor constroi a realidade através da descrição ao mesmo 
tempo que esta realidade é aceite como entidade exterior ao sujeito. A fabricação de objectos ou 
entidades a partir do discurso é deste modo reduzida a uma espécie de “julgamento secreto” (Garfinkel, 
1967, 68, in Mondada, 2000, p. 23), o julgamento do jornalista ou do investigador, um especialista 
distanciado da “atitude natural” dos grupos retratados e analisados, especialistas conferidos de uma 
superioridade discursiva face às versões descritivas retratadas ou analisadas. Daqui decorre que a 
ciência ou o jornalismo tendam a ser, muitas vezes, vistos como desideologizados. 
O construtivismo assume que os media detêm a capacidade e, por isso, o poder de criar categorias 
sociais com um poder de estruturação das representações formuladas acerca do real. Neste sentido, 
aceita-se que o discurso mediático possui, mais do que uma função informativa, uma função moral, capaz 
de gerar sistemas de valores. Mas o interesse pela volubilidade, a imprevisibilidade ou a conflitualidade 
dos acontecimentos ou de quaisquer outros valores-notícia, ganham um interesse noticioso que surge na 
perspectiva construtivista, precisamente, ligado aos referenciais que constituem os “mapas de significado” 
de um mundo que já está “traçado”. 
Esta é a perspectiva de Stuart Hall que, estudando a construção mediática da realidade, concebe a 
actividade jornalística como a aplicação de um “mapa cultural” do mundo social que ajuda a criar o 
conteúdo do que é noticiável. Na selecção dos acontecimentos a noticiar opera “uma estrutura de 
primeiro plano, que pressupõe uma estrutura profunda, que está escondida”. O consenso sobre o 
funcionamento da sociedade ajuda a marcar as fronteiras entre a “norma” e o “desvio” entre o “legítimo “ 
e o “ilegítimo” (Hall, 1984)75. Para ele “[o]s media definem para a maioria da população quais os 
acontecimentos significativos que ocorrem, mas oferecem também numerosas interpretações de como 
compreender esses acontecimentos” (Hall et al, 1973, p. 228). (it. meu). 
Esta perspectiva dá lugar a uma crítica que associa o construtivismo aos defensores da “ideologia 
hegemónica” que vêem neste “julgamento secreto” um dos mecanismos pelos quais o liberalismo, tendo 
conquistado o plano económico das práticas, aposta na conquista dos espíritos. A rejeição da 

                                                 
75 Disponível online em http://www.dalkeyarchive.com/book/?GCOI=15647100186030&fa=customcontent&extrasfile=A12619B9-
B0D0-B086-B67FBF2EEB609D89.html  
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neutralidade da linguagem não significa que a estruturação dos factos relatados se confunda com a 
ficção, pressupõe, contudo, que se admita o manipulatório (Breton, 2002). 
 

2.2. Construtivismo e media 
 
Foram os estudos da identidade que mais impulsionaram o interesse das ciências sociais pelo discurso 
mediático. A este propósito podem relembrar-se o estudo de Cádima et al (2003) que, na linha de Van 
Dijk (1997), analisam a imagem dos imigrantes veiculada pelos media, a partir de um modelo que visa 
conhecer as categorias, as tematizações e os esquemas interpretativos que eles ajudam a construir no 
inter texto da notícia. Estes estudos baseiam-se no reconhecimento do agenda- setting que consiste na 
assumpção de que a mensagem dos media tem efeitos a longo prazo, assumindo que a mensagem 
jornalística prolonga uma continuidade cognitiva entre o emissor e o receptor. Segundo Wolf (2006) o 
interesse pelo agenda-setting inscreve-se na viragem da concepção dos media centrada no processo de 
comunicação, inspirada no trabalho de Schulz (1982, in Wolf, 2006, p.139-141), para se voltar para uma 
visão mais marcadamente sociológica. 
Sintetizamos no quadro que se segue as principais diferenças entre as premissas do modelo de 

transferência da comunicação de Schulz (1982, in Wolf, 2006, p.139-141) e as inerentes à visão mais 
sociológica que vieram contribuir para questionar a teoria dos “efeitos limitados” da comunicação. O 
intuito é clarificar a hipótese do agenda-setting. 
 

Figura 7 – O modelo de transferência da comunicação e o modelo “sociológico” da comunicação 
Premissas do modelo de transferência da 
comunicação inspiradas na teoria informacional da 
comunicação 

Paradigma alternativo apoiado pela sociologia do 
conhecimento 

1. os processos comunicativos são assimétricos, sendo 
o sujeito emissor activo e o sujeito receptor passivo, 
alguém a quem apenas é deixada a possibilidade de 
reacção a um estímulo; 
2. a comunicação é individual, sendo um processo que 
envolve cada indivíduo e que apenas deve ser estudado 
ao nível do indivíduo; 
3. a comunicação é intencional, o processo inicia-se no 
comunicador que visa um dado objectivo e orienta o 
discurso para um dado efeito; 
4. os processos comunicativos são episódicos, 
temporalmente marcados por um início e um fim, tendo 
os episódios comunicativos efeitos isoláveis e 
independentes.  

1. “as comunicações não interferem directamente num 
comportamento explícito, mas tendem (…) a influenciar 
o modo como o destinatário organiza a sua mensagem 
do ambiente” (Robert, 1973, p.361 cit. Wolf, 2006); 
2. existe uma interacção e evidencia-se uma 
interdependência permanente dos factores que entram 
em jogo no processo de influência da mensagem;  
3. os efeitos já não dizem respeito às atitudes, aos 
valores e aos comportamentos dos destinatários, mas 
focam os efeitos cognitivos sobre os sistemas de 
conhecimento que o indivíduo assume de forma estável, 
devido ao consumo que faz da comunicação de 
massas; 
4. os efeitos não são consequências de curto prazo, 
mas de longo prazo; não se trata de efeitos pontuais, 
ligados à exposição à mensagem, devendo pensar-se 
em efeitos cumulativos. 

Fonte: elaborado a partir de Wolf (2006, p.139-141) 
 
Na base da viragem do paradigma comunicacional para um paradigma mais marcadamente sociológico, 
estão as pesquisas comunicacionais orientadas para o estudo dos efeitos no plano da aquisição de 
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conhecimento e de representações da realidade, agora mais orientadas para os efeitos a longo prazo. 
Outra mudança introduzida pelo paradigma sociológico prende-se com o interesse pelos processos de 
influência a partir de efeitos específicos. Como refere Wolf (2006, p.143, sustentando-se em Neumann, 
1973) “agora, passa-se para efeitos, em certa medida, latentes, implícitos no modo como determinadas 
distorções na produção das mensagens se reflectem sobre o património cognitivo dos destinatários. […] 
[N]o centro da problemática dos efeitos, coloca-se, portanto, a relação entre a acção constante dos mass 

media e o conjunto de conhecimentos acerca da realidade social, que dá forma a essa determinada 
cultura e que sobre ela age, dinamicamente. Nessa relação, há três características dos mass media que 
são importantes: a acumulação, a consonância e a omnipresença.” 
Deste modo, em consequência da acção dos mass media “[a]s pessoas têm tendência para incluir ou 
excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio 
conteúdo. Além disso o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que 
reflecte de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos conhecimentos, aos problemas e às pessoas” 
(Shaw, 1979, p.96, in Wolf, 2006, p.144). É sobre esta hipótese que assenta a noção de opinião pública, 
como algo partilhado.  
Mas esta perspectiva não está isenta de críticas. Em primeiro lugar, porque existe uma impossibilidade 
metodológica de desenvolver pesquisas sobre a forma de recepção da informação com a extensividade e 
a homogeneidade necessárias para a verificação da hipótese do agenda-setting. Como sublinha Wolf 
(2006) diversos autores colocam dúvidas quanto às possibilidades de encarar o agenda-setting como um 
modelo, desde logo porque nada comprova que da frequência da informação pública possa concluir-se 
por um efeito tão complexo. Em segundo lugar, porque se constata que os leitores que mais capacidade 
de atenção têm à mensagem, são também aqueles que maior enquadramento cognitivo possuem para 
ampliar as suas análises a outros aspectos não tematizados ou para a introdução de esquemas 
interpretativos diferentes dos que são privilegiados nos “tons” 76 que caracterizam a exploração dos temas 
mais reincidentes.  
Nos estudos sobre os processos de produção noticiosa a perspectiva construtivista não se limitou, porém, 
às relações entre a construção narrativa e a construção social. Ao longo dos anos 1970 a abordagem 
etnometodológica, permitiu aprofundar o conhecimento sobre as ideologias e as práticas do jornalismo, 
destacando a importância de três aspectos inerentes à prática jornalística amplamente fundados na 
concepção construtivista: a dimensão transorganizacional que coloca o jornalista no seio de uma 
comunidade profissional, as rotinas de produção que englobam e são parte da ideologia e a contestação 
das teorias instrumentalistas que colocam o jornalista ao serviço do poder.  

                                                 
76 É no “tom” que as autoras do estudo Media, Imigração e Minorias Étnicas II (Ferin Cunha & Almeida Santos, 2006, p.8) 
encontram a argumentação para concluir por uma tendência positiva na produção noticiosa sobre a imigração e minorias étnicas, 
designadamente ao empreender um “enquadramento mais equilibrado da temática Crime entre imigrantes e minorias étnicas na 
perspectiva da exclusão social, e no tom mais Neutro e Factual com que se abordam as notícias que incidem sobre estas 
populações em detrimento da exploração do sensacionalismo”. Porém importa sublinhar que o mesmo estudo conclui que o 
crime continua a ser a temática mais registada sobre a imigração e minorias étnicas.  
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A viragem sociológica no estudo dos media sustentada pelas aproximações etnometodológicas ao 
trabalho da produção jornalística interessam-se também pelo que ficou conhecido como a teoria do 
newsmaking (Traquina, 2002; Wolf, 2006). A produção noticiosa foi analisada sob quatro ângulos distintos 
mas inter-relacionados: a partir das teorias centradas no gatekeeper (o seleccionador); segundo os 
critérios de importância e noticiabilidade; segundo o valor-notícia e, finalmente, seguindo as práticas dos 
jornalistas (as rotinas) inerentes à recolha e selecção do material para a elaboração da notícia na sua 
relação com a maior ou a menor subordinação ao gatekeeper no seu sentido mais lato, isto é, dentro e 
fora da redacção. 
Este questionamento faz parte das preocupações de Rebelo (2000) quando pretende explicar “porque 
são as notícias como são”. Os critérios de noticiabilidade têm sido lidos sob dois ângulos: o que foca na 
cultura profissional e o que se centra na organização do trabalho e dos processos produtivos. Na primeira 
entram aspectos de ordem ideológica que se traduzem através de paradigmas e de práticas profissionais 
adoptadas como “naturais” (Wolf, 2006 [1987], p.189).  
Na década de 1970, Stuart Hall e os seus colaboradores olham a cultura profissional sob um ângulo 
específico: a relação estabelecida entre jornalista e “definidores primários” (primary definers) 77. A ideia é 
a de que os media, frequentemente, não são os definidores primários dos acontecimentos noticiosos, 
mas antes tendem a colocar-se numa posição estruturalmente subordinada às fontes. É através da 
relação entre media e poder que a indústria cultural contribui para a hegemonia ideológica. Neste 
processo é crucial a relação entre media e definidores primários que participa na definição do papel 
ideológico dos media. Os autores admitem porém que não se trata de um processo fechado porque os 
media conservam a sua independência. Não funcionam como “agência do estado” porque possuem 
motivos e lógicas que os levam a entrar em conflito com os definidores primários e podem entrar em 
disputa com estes (Hall et al, 1993, [1973]).   
A teoria estruturalista da escola culturalista viria a centrar-se assim nos aspectos da operação de 
selecção inerentes à produção noticiosa ligados à estrutura burocrática e à filtragem exercida pelo 
controlo político e social sobre o próprio jornalista. Esta teoria critica, assim, a excessiva centralidade dos 
factores micro-sociológicos na produção noticiosa relativa à organização do trabalho e dos processos 
produtivos. A ênfase é colocada nas relações entre os jornalistas e a sociedade e, em particular, entre os 
jornalistas e as fontes de informação. Admite-se que o trabalho jornalístico é dependente da hegemonia 
das macro-ideologias e do poder da organização-empresa. Mas não é apenas a autonomia limitada pela 
organização burocrática dos media, incluindo pelas relações que estes estabelecem com as fontes 
oficiais, que limita o newsmaking. Existem igualmente limitações impostas pela estrutura dos valores-
notícia, considerada fundamental no processo de socialização do jornalista e consequentemente da sua 
prática e ideologia e, no próprio momento da construção da notícia, pelos “mapas culturais” do contexto 
de produção. 

                                                 
77 Esta metáfora foi utilizada por Hall et al (1993 [1973]) para definir a luta que se dá entre os diferentes actores em torno da 
construção do acontecimento.  
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O segundo ângulo de análise para a compreensão dos critérios de noticiabilidade centra-se nos aspectos 
que se referem à organização do trabalho e dos processos produtivos. Aqui Mauro Wolf, como Nelson 
Traquina, sublinham os aspectos relativos ao espaço-tempo inerentes aos formatos noticiosos em que se 
integram as produções noticiosas, como já haviam concluído os mesmos autores a propósito das 
filtragens que se processam ao nível da decisão do gatekeeper.  
Porém Wolf (2006 [1987]) defende que a principal fonte de controlo social não é exercida pelo público, 
mas pelas forças presentes dentro da própria redacção, através dos colegas ou dos seus superiores. Por 
outro lado, diferenciando-se do positivismo que marca a posição de José Rebelo (2000) e Nelson 
Traquina (2002) face ao jornalismo, Wolf (2006, p.184) refere-se aos processos de “distorção involuntária” 
ligando-os à produção rotineira da actividade jornalística que gera uma “distorção inconsciente” em 
virtude da interiorização de valores. No fundo, para o autor, a “distorção inconsciente” corresponde à 
outra face da moeda da autonomia profissional que se detecta nos estudos dos efeitos a longo prazo: “as 
distorções inconscientes que [….] realçam uma determinada representação da realidade social, 
marginalizando alguns aspectos em favor de outros, são um elemento que entra em jogo na dinâmica da 
difusão dos efeitos cognitivos ligados à imagem da realidade”. 78 
Neste âmbito, apesar de citar alguns estudos que atribuem um carácter negociado aos processos de 
produção de informação em televisão, Wolf (2006, p.195) conclui: 

“Distorção, fragmentação, dificuldade de argumentar e tratar de uma forma 
aprofundada e coerente, os temas apresentados, são, pois, características 
imputáveis, por um lado, à maneira como se desenrola a produção televisiva e, 
por outro, aos valores da cultura profissional que os jornalistas interiorizam e 
põe em prática. A ligação entre as duas ordens de factores é muito estreita e 
cada uma delas acaba por reforçar a outra, tornando-as, assim, ainda mais 
vinculativas”. 

Enquanto na teoria estruturalista, incluindo a sua vertente culturalista, a relação entre media e fontes 
resulta na subjugação dos primeiros à lógica das segundas, o eixo explicativo assente na teoria 
interaccionista considera que a possibilidade de escolha dos acontecimentos com potencial 
noticiabilidade não é um monopólio dos “definidores primários”. O potencial de noticiabilidade está, para 
os interaccionistas muito mais ligado aos constrangimentos da rotina jornalística, designadamente o 

                                                 
78 É importante referir que esta perspectiva da distorção é liminarmente rejeitada por Nelson Traquina (2002) que propõe quatro 
procedimentos que ajudam o jornalista a lidar com a subjectividade: um destes procedimentos é a apresentação das 
possibilidades conflituosas que envolvem os “factos” o que, tratando-se da apresentação da visão dos factos, implica que perante 
a afirmação de X por A, se pergunte a B também a sua visão; um segundo liga-se à apresentação de provas auxiliares, como 
sejam a localização e a citação de “factos” suplementares e inscritos nos “mapas culturais” e por isso tidos por verdadeiros; em 
terceiro lugar o recurso à citação favorece a objectividade porque para além do discurso citado, coloca na cena dos 
acontecimentos os actores ao mesmo tempo que contorna a impossibilidade de verificação, por exemplo no caso das 
designações; finalmente o jornalista recorre à estruturação da mensagem de forma clara e numa sequência apropriada (op.cit, 
p.95 e seguintes). 
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tempo que a “hora do fecho” impõe (a ordem do tempo) e a impossibilidade de cobrir os acontecimentos 
em todos os espaços (a ordem do espaço)79. Segundo Traquina (2002, p.120): 

 “[…] os jornalistas, confrontados com a superabundância de acontecimentos e 
a escassez e tempo, lutando para impor a ordem no espaço e no tempo, são 
obrigados a criar o que Tuchman (1973) designa como a rotina do inesperado, 
tendo como consequência, devido aos critérios que utilizam na avaliação das 
fontes, a dependência dos canais de rotina”. 

Mas é sobretudo a teoria da acção política que admite que a selecção do que é noticiado se define na 
organização da rotina que caracteriza os jornais dedicados a uma dada área noticiosa. Aqui pressupõe-se 
que os jornalistas tenderão a basear-se numa estrutura de significados para definir o sentido do “valor-
notícia”80. Ao contrário da teoria estruturalista de cariz culturalista a teoria da acção política destaca o 
interesse pela selecção de acontecimentos que de certo modo vão contra as expectativas “normais” da 
vida social.  
Em suma, tanto Mauro Wolf (2006 [1987]) como Traquina (2002) inscrevem-se na perspectiva 
construtivista inspirada em Hall et al (1993) quando pressupõem que existe um consenso social 
relativamente a certos assuntos e que as notícias participam na construção deste “consenso”. Os valores-
notícia são um denominador comum que tende a atravessar o tempo, são consensos partilhados pelos 
jornalistas e pelos leitores e induzem a que a notícia se reporte precisamente aos acontecimentos que 
reiteram esse consenso. Os valores-notícia modificam-se de acordo com os momentos históricos. Isto é, 
apesar das diferenças nos conteúdos e abordagens em diferentes momentos temporais e espaciais, as 
notícias apresentam um padrão relativamente estável e previsível (Wolf, 2006; Traquina, 2002). É como 
se a notícia detivesse “qualidades duradouras” que trespassam diferentes momentos e espaços 
(Traquina, 2002).  
Porém, a visão de Mauro Wolf (2006 [1987]) face à relativa estabilidade e previsibilidade do padrão 
noticioso é mais nuanciada, quando considera, por exemplo, que mesmo que exista um consenso em 
relação à tipificação81, este consenso não conduz a uma escolha irreflectida uma vez que a selecção de 
uma notícia é sempre “complementar a uma avaliação complexa que procura individualizar um ponto de 
equilíbrio entre múltiplos factores”. Para ilustrar o carácter relativo mais mutável, face à concepção de 

                                                 
79 De um modo geral para avaliar a fiabilidade das fontes o jornalista usa três critérios: a autoridade, a produtividade e a 
credibilidade. A primeira confunde-se com a respeitabilidade, pelo que a fonte por vezes se afirma mais pelo que é do que pelo 
que sabe, sendo neste caso a autoridade resultante da posição. O facto de estas fontes deterem não só muita informação, mas 
dessa informação resultar material suficiente para a produção da notícia, evita gastos de tempo e de outros recursos. Daqui 
resulta o critério da credibilidade, já que as fontes institucionais exigem menos controlo. O recurso frequente a fontes detentoras 
de material noticioso credível tende a torná-las fontes regulares (Traquina, 2002).  
80 O “valor-noticia” é um conceito central nas teorias da comunicação noticiosa. Para Traquina (2002, p.173) o valor-notícia é o 
“conjunto de valores que determina se um acontecimento, ou assunto, são susceptíveis de se tornar notícia, isto é, serem 
julgados como transformáveis em matéria noticiosa, por isso, possuindo “valor-notícia” (news-worthiness)”. Mauro Wolf (2006, p. 
195) dá-lhe um sentido mais amplamente ligado às organizações definindo-os como “o conjunto de elementos através dos quais 
o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os quais há que seleccionar as nótícias” 
pelo que os valores-notícia são uma componente da noticiabilidade.  
81 A tipificação diz respeito a uma classificação abstracta, teoricamente coerente e organizada, que orienta a selecção da notícia 
na medida em que assegura que de forma programada seja possível a repetitividade de certos procedimentos – selecção de 
material com rapidez, comparatibilidade… (Wolf, 2006 [1987], p. 197,198).  
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Traquina (2002), Wolf (2006) refere a entrada de novas problemáticas no agenda-setting e de novos 
critérios de noticiabilidade na selecção de temáticas que até há uns anos se encontravam ausentes. A 
especialização temática ligada às páginas culturais e de espectáculos ou aos movimentos de opinião da 
sociedade civil são alguns dos exemplos avançados. 
 

2.3. Discurso e constitucionismo 
 
Em alternativa ao construtivismo, Mondada propõe a abordagem constitucionista que resgata o valor da 
descrição elaborada pelos actores sociais explorando as actividades práticas e os “métodos” que as 
organizam. A descrição torna-se essencial à análise da acção (Mondada, 2000; Crozat, 2006b; Pato & 
Crozat, 2007) deslocando o centro da análise dos conteúdos enunciativos para os processos descritivos 
mobilizados pelos enunciadores. Trata-se de um primeiro nível da performatividade.  

« Il découle donc de cette position une double approche, qui traite le caractére 
auto-descritif des actions sociales (l’accountability) et qui s’intéresse à la façon 
dont les acteurs sociaux convoquent, configurent, recourent à des descriptions 
(des accounts). »  (Mondada, 2000, p.24) (itálicos na fonte). 

Nesta perspectiva rompe-se com o modelo realista de linguagem inspirado em Benveniste (1966, cit. 
Mondada, 2000, p.172; Crozat, 2006b) que sustenta a adequação entre a linguagem e a realidade82. Para 
Mondada é a própria finalidade comunicativa ou descritiva que se revela problemática, nas hesitações, na 
contestação de léxicos ou no seu teste. Na situação de entrevista, estudada por Mondada (2000, 
Mondada et al, 2000) a não convergência entre a “palavra e a palavra do mundo” evidencia um conjunto 
de movimentos argumentativos e de reorientações de sentido que podem ser interpretados dentro de 
uma economia política no contexto, implicando porém uma definição específica deste, como veremos.  
Mondada (2000) propõe que a actual crise das representações que atravessa as ciências sociais baseia-
se em quatro elementos.  
O primeiro prende-se com o questionamento da transparência do texto científico e do seu “papel de 
mediador fiel, eficaz, objectivo porque inseparável» da realidade que enuncia (Mondada, 2000, p.10). Ao 
investigador caberia registar, usando o texto científico, o estado da luta de classificações, um estado de 
forças materiais e simbólicas, ligando-a a um outro modo de classificação, o da ciência investida de 
autoridade científica para realizar o “recorte arbitrário que pretende impor” o realismo ao aliar o rigor a 
uma “ordem social” prévia (Latour, 2005). Esta perspectiva é partilhada por Thrift (1996, 2004b; 2007), 
Lorimer, (2005), Pato & Crozat (2007) entre outros, quando indagam o campo político.  
A opacidade da escrita do texto científico, duvidoso quanto aos meios simbólicos que mobiliza – recursos 
linguísticos e visuais – e aos modos de estruturação que constroem efeitos de autoridade e efeitos de 
real, graças à sua dimensão persuasiva (Mondada, 2000), já havia sido questionada por Bourdieu (1989) 

                                                 
82 Retenha-se que na escola culturalista britânica esta ruptura era já aceite pelos construtivistas. 
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e Thrift (1996), designadamente quando defendem que o investigador não é mais do que um elemento 
das cadeias que conduzem à compreensão da performatividade.  
Um segundo elemento da crise das representações baseia-se no questionamento da função referencial 
do texto científico que, como qualquer texto, não mais remete para os objectos que descreve, mas, pelo 
contrário, configura e constrói esses objectos. Esta crítica à representação inspira-se no trabalho de 
Baudrillard (1990 [1981]) o percursor da ideia de que o consumo generalizado de imagens, de factos e de 
informações também se esforça por esconjurar o real nos sinais do real, por conjurar a história nos sinais 
da mudança. 
Nesta perspectiva a “referência simples” não existe, o que torna impossível interpretar o simulacro como 
falsa representação. A simulação “envolve todo o edifício da representação como um simulacro” 
(Baudrillard, 1991 [1981], p.13). O duplo criado na relação entre a realidade e a imitação (Baudrillard, 
1991 [1981]; Derrida, 1972) “[…] não reflecte qualquer realidade, produz apenas "efeitos de realidade". 
[Esta realidade] revelar-se-á inacessível, de outra forma que não seja o simulacro [...]» (Derrida, 1972, 
234). 
Estes dois questionamentos conduzem a um terceiro elemento sustentador da crise das representações: 
a colocação em causa da universalidade e da generalidade do saber produzido, sublinhando-se o 
ancoramento do saber nos contextos locais da sua enunciação, incluindo a descontextualização visada 
pelo discurso científico produzido precisamente a propósito de processos localmente situados. É o fim da 
metanarrativa. 
Finalmente, a crise das representações reside, segundo Mondada (2000), na colocação em causa das 
versões dos factos, reconhecidas como múltiplas e irredutíveis, que tendemos a organizar em torno dos 
sujeitos enunciadores, da possibilidade que lhes é dada de se exprimir ou de se calar, de dizer com 
restrições, ou de circular em redes vastas ou limitadas. Este último elemento remete para a questão da 
autoridade discursiva à qual voltaremos no próximo ponto. 
A falência do modelo da representação tem profundas implicações no estudo da identidade dos lugares, 
como dos grupos. Se a performatividade é uma propriedade inerente ao discurso que o faz agir sobre o 
mundo, transformando-o (Mondada, 2003), a forma como se fala dos lugares, faz os lugares, do mesmo 
modo que a forma como se fala dos grupos, faz os grupos (Latour, 2005; Bourdieu, 1992 [1982]; 1989; 
Lussault, 1997). Mas, porém, não se trata necessariamente de um exercício de poder, sustentado numa 
ou por uma autoridade, mas antes de uma cadeia de acções onde prevalecem modos específicos de uso 
do saber, não necessariamente reivindicativos. Para o compreender torna-se necessário aprofundar o 
que se entende por performatividade discursiva. 

2.3.1. Revendo o poder da designação 
 
Já noutro lugar (Pato & Crozat, 2007) tivemos ocasião de expor a distinção estabelecida por Austin (1991 
[1970]) entre os enunciados declarativos, ou constativos, e os actos performativos, dando conta das 
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razões pelas quais a leitura de Austin falha. No essencial ao distinguir o acto de linguagem que  “faz as 
coisas”, ou que visa fazê-las (casar, baptizar), das afirmações ou estados de facto binário (verdadeiro, 
falso) Austin pressupõe que nem toda a linguagem é séria83. Trata-se no fundo de uma perspectiva 
inspirada em Benveniste (1966, cit. Lussault, 1997, cit. Mondada, 2000; cit. Crozat, 2006b) que preconiza 
a adequação entre linguagem e realidade.  
Lussault (1997, 2000) e Bourdieu (1992 [1982]) por seu lado ligam a possibilidade de realizar ao “direito 
de enunciar”. Esta perspectiva encontra-se bem expressa em Ce que parler veut dire, onde Bourdieu 
(1992 [1982]) dá continuidade à reflexão sobre as relações entre autoridade discursiva e 
performatividade, iniciada por Austin. Para Bourdieu o grupo prático (virtual, ignorado ou negado) inicia-se 
na designação e, neste sentido, descrever é prescrever. A sua proposta insiste no papel dos contextos na 
afirmação das identidades - as linhas de diferenciação social - e dos processos de legitimação e de 
reconhecimento das categorias descritivas utilizadas. O acto de designar faz o grupo (Bourdieu, 1992 
[1982]; Lussault, 2000; Latour, 2005), torna visível o grupo que intenta a sua existência enquanto grupo 
conhecido e reconhecido, manifestando-o para os outros grupos e para si mesmo. Existir socialmente é 
também ser percebido como distinto e neste sentido o mundo é resultado tanto da representação como 
da vontade (Bourdieu, 1992 [1982]). Porém tanto Bourdieu (1992 [1982]) como Lussault (2000) 
consideram que há uma subordinação da eficácia simbólica do discurso às condições de possibilidade e 
aos limites da sua eficácia política. Nas suas palavras (Bourdieu, 1992 [1982], p.141): 

“ […] o poder sobre o grupo é inseparável da possibilidade de fazer o grupo 
existir impondo-lhe princípios de visão e de divisão comuns, uma visibilidade 
única da sua identidade, da sua unicidade. Nas lutas de classe pela identidade 
o ser percebido existe fundamentalmente através do reconhecimento dos 
outros, que pretendem impor as percepções e as categorias de percepção”. 
(itálico meu) 

Na leitura de Bourdieu (1992 [1982]), seguida por aqueles que consideram que a luta de classes hoje é 
uma luta cultural (Haymes, 1995; Kelly, 1997), a passagem de um grupo prático a um grupo instituído é 
um trabalho político de representação que se expressa em primeiro lugar na sua objectivização no 
discurso público, podendo os grupos intervir sobre os processos de legitimação quando possuem ou 
conquistam autoridade discursiva. Esta objectivação transforma os modos de ver ou de viver o mundo 
social até então relegados ao estado de disposição prática ou de experiência tácita, frequentemente 
confusas, em categorias distintivas. O trabalho político da representação (legitimada ou reconhecida) 
sustenta-se na definição de propriedades comuns, capazes de ultrapassar a diversidade das situações 
particulares que isolam, dividem, desmobilizam os grupos. 

                                                 
83Austin (1991) faz depender a possibilidade da linguagem funcionar depende: 1) de códigos feitos de procedimentos válidos 
para desencadear o performativo; 2) da adequação dos indivíduos, das palavras e das circunstâncias que envolvem o acto de 
fala; e 3) do efeito previsto do enunciado performativo 
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“[…] o objectivo fundamental de uma instância de poder dominante, ou que 
aspire a sê-lo, consistirá, então, em garantir, ou em reforçar, as condições 
necessárias a esse reconhecimento, de modo a que se estabeleça uma 
espécie de cumplicidade tácita entre o dominante e o dominado”.  Através 
deste reconhecimento o dominado, esquecendo-se de si próprio, ignorando-se, 
reconhece “a instância do dominante” (as suas estratégias diversas, 
nomeadamente a imposição do ritual de instituição), e deste modo reconhece 
como legitimo, natural, um limite arbitrário” (Bourdieu, 1992 [1982], p. 122).   

Na luta simbólica os critérios “objectivos” são usados como armas (ou talvez sejam as armas) porque 
designam os limites da acção simbólica mobilizada para produzir a unicidade do real ou a crença na 
unidade. Os enunciados sobre a região funcionam como argumentos que contribuem para favorecer ou 
desfavorecer o acesso da região ao reconhecimento e, assim, à existência. O discurso regionalista (de 
diferenciação social) é um discurso performativo que visa impor como legítima uma nova definição de 
fronteiras e que visa dar a conhecer e reconhecer a região assim delimitada. Por isso a região e as suas 
fronteiras podem resultar de um acto autoritário de divisão de um país, ou de um território. Ao impor-se a 
definição legitima-se a sua existência, tal como a dos grupos. Deste modo a legitimação do grupo ou da 
região dá-se pela criação das condições para o reconhecimento do grupo.  
As lutas pelo reconhecimento étnico ou regional (estigma, emblemas ligados ao local de origem, às 
marcas permanentes no corpo, à cor, ao sotaque…) são casos particulares de lutas de classificação. Mas 
a construção de grupos dominados sobre a base de uma determinada diferença é inseparável da 
desconstrução de grupos, estabelecida com base em propriedades ou qualidades genéricas (os homens, 
mulheres, os franceses, os parisienses, cidadãos, etc) que, noutro estado de relação de forças 
simbólicas, definiam a identidade social ou mesmo a identidade legal. Por esse motivo impor uma 
definição legítima das divisões do mundo social implica sempre fazer e desfazer grupos (Bourdieu, 1992 
[1982]).  
A subjugação do poder performativo à autoridade discursiva e ao jogo político da instituição da linguagem 
autorizante e autorizada (Bourdieu, 1992 [1982]) é contestada por Thrift (1996, 2004a), para quem, a 
submissão da performatividade discursiva ao poder de reconhecimento da autoridade que cria a 
fronteira/região ou grupo (Bourdieu, 1992 [1982]), implica inscrever a diferença social na dialéctica 
histórica de diferenciação cumulativa e não deixa margem aos processos contra hegemónicos de 
reconhecimento súbito.  
Por exemplo, Anderson (1999) analisando as possibilidades de sair da “cultura da violência”, conclui que, 
mesmo nos contextos mais violentos, é possível mobilizar “vocações” (usualmente coincidentes com 
dotes de excentricidade). Porém, pelo facto de partir da definição fixista de uma “cultura da violência” e de 
colocar a “vocação” no plano da excepcionalidade, Anderson acaba por alimentar a ideia de que as 
categorias de identidade naturalizadas estão votadas ao fracasso. Na mesma linha se colocam aqueles 
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que equiparam o “sucesso” dos jovens do bairro ao deixar o bairro. Num e noutro caso, perante a 
incapacidade de alterar contextos, a política conta com a resiliência. 
Por seu lado, outros autores (Carvalheiro, 2008; Wolf (2006 [1987])) defendem que, apesar de os 
estereótipos e estigmas veiculados pelos media se afirmarem como constrangimentos identitários, os 
“sujeitos têm a capacidade de os colocarem ao serviço da sua construção identitária de forma estratégica, 
acentuando a sua dimensão de escolha, de uso criativo e performativo” (Carvalheiro, 2000, p.45). Em 
ambos os casos, porém, parte-se da premissa de que as mensagens mediáticas, mesmo não 
constituindo um conhecimento estruturado absorvível sem a mediação da experiência, são uma estrutura 
discursiva, perante a qual é possível determinar o “desvio”.  
A margem deixada aos processos contra hegemónicos é mais notoriamente explorada por Pasquier 
(2005, p.162) quando argumenta que, hoje, para os jovens liceais “a cultura dominante não é a cultura da 
classe dominante, mas a cultura popular”. Na presentação do self ganham destaque signos de pertença 
grupal exteriorizados na música, no corte de cabelo, na indumentária, no desporto, na apropriação do 
espaço público e na linguagem, traços de uma autonomia cultural que caracteriza, não uma cisão 
baseada no estilo, mas um (novo) habitus que rompe com a autoridade discursiva e que impõe a cultura 

popular como modelo, através da experiência vivida. É importante sublinhar o enlace entre estas novas 
formas de presentação e as infraestruturas de comunicação à distância (redes sociais e telemóveis) o 
que nos transporta para um entendimento destas transformações dentro de um novo paradigma que 
articula humano e não humano (Thrift, 1996, 2004a, 2004b; Latour, 2005 (1999]) e que ultrapassa o plano 
da reflexividade.  
Sob este paradigma o modelo da performatividade vai mais longe na apreensão do modo como o 
discurso age, o que impõe que se considere o performativo sob um outro ângulo. 

2.3.2. Poder e estruturação 
 
Contrastando com a visão de Austin e Bourdieu, a teoria da estruturação de Anthony Giddens (1982), 
constituiu uma importante ferramenta teórica para um entendimento da realidade social como resultado 
de transformações ou permanências sociais que se dão no plano das transacções entre agência humana 
e estrutura. Giddens assume uma posição anti-funcionalista e anti voluntarista. Afasta-se assim da leitura 
de Durkheim que postula a existência de um todo social separado dos agentes individuais, possuidor de 
uma série de “propriedades emergentes” cujas características se encontrariam separadas das 
características dos seus membros individualmente considerados e exerceriam uma influência dominante 
sobre o comportamento destes últimos (Giddens, 1982). 
A sua crítica ao voluntarismo84 não se dirige ao entendimento da natureza moral dos factos sociais 
“positivamente motivadores [e] igualmente constrangedores”. Para ele, o voluntarismo, ao procurar 

                                                 
84 O voluntarismo preconiza que os indivíduos são os agentes das suas acções e têm algum controlo sobre o que fazem. 
Baseado na obra A estrutura e a acção social de Talcott Parsons (1932) a teoria da acção voluntarista, incluindo elementos 



 103

reconciliar elementos da personalidade e componentes nucleares da sociedade, acaba por sustentar que 
as componentes nucleares da sociedade são “interiorizadas” e proporcionam os motivos ou as 
necessidades-disposições da conduta (Giddens, 2000, p. 7).  
Em alternativa, Giddens propõe uma visão dialéctica da transformação social, onde “[a]s estruturas 
sociais caracterizadas pela dualidade são simultaneamente constituídas pelas práticas humanas e meio 
de constituição dessas práticas” (2000, p.44). Os sistemas sociais correspondem às relações recorrentes 
entre actores individuais e / ou colectivos, organizadas como práticas sociais regulares.  
Se é verdade que na modernidade se geraram processos de desapropriação, designadamente os 
resultantes da distanciação no espaço-tempo e da desqualificação dos sistemas abstractos, é também 
necessário indagar para além da expropriação que caracteriza a desapropriação social.  
Expropriação e reapropriação são dois extremos e, “dado o dinamismo da modernidade, as relações 
entre as duas são pouco estáveis” (Giddens, 1997, p.177). Entre a incapacidade e a reapropriação o 
processo de estruturação inscreve-se e define interligações múltiplas em diferentes contextos e em 
tempos variáveis. Na experiência dos sujeitos estes extremos oscilam entre a sufocação (esmagamento 
pelas forças vindas do exterior a que o indivíduo é incapaz de resistir ou transcender) e a omnipotência 
que, na fantasia do domínio, assenta na total autonomia da acção face às estruturas. 
Na perspectiva de Thrift (1996), apesar da teoria da estruturação ter permitido romper com a tese 
marxista que assume a estrutura como determinante da acção humana, mecânica e desprovida de 
criatividade, a leitura dos sistemas sociais como práticas sociais recorrentes assentes nos pares 
constrangimento / possibilitação, recursos / necessidades, não é suficiente para compreender o poder 
estruturador das práticas. Por outro lado, considerando que “[…] se a produção material é necessária 
para sustentar a existência humana, a organização espacial da produção é mais fundamental na 
explicação quer da persistência, quer da mudança, em sociedade do que qualquer outra forma 
institucional” (Giddens, 1981, p.88 cit. Peet, 1994, p.109), mantém-se difícil compreender a passagem do 
“social” ao “institucional” que Giddens preconiza a partir das práticas recursivas.  
Para Thrift (1996) a ênfase colocada na recursividade enquanto uma “contínua e rotinizada reprodução 
das práticas numa variedade de contextos de espaço-tempo” não é convincente e não atende aos 
contributos de diversos autores que permitem encarar as práticas quotidianas como mais inventivas e 
ocasionais. Na sua perspectiva as práticas não podem ser subjugadas ao processo reflexivo inerente à 
racionalização da experiência ou ao “consciente prático”, central na proposta teórica de Giddens. Neste 
sentido, Thrift (1996) identifica quatro lacunas na ontologia de Giddens, concretamente ligadas à 
recursividade, à presença, ao inconsciente e à cultura, propondo instrumentos teóricos para as 
ultrapassar. É sobre estes instrumentos teóricos que nos debruçaremos para melhor compreender a 
proposta de Thrift (1996, 2004a, 2004b).  

                                                                                                                                               
normativos, categorias subjectivas e escolhas sobre os meios, os fins e os esforços, é classicamente entendida como o oposto 
da abordagem estruturalista. (Dictionary of Sociology, Marshall, 1998, p. 695).  
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Na tentativa de superar as críticas apontadas à teoria da estruturação e de integrar os processos não 
conscientes e / ou não motivacionais na explicação das práticas discursivas Thrift (1996), volta-se para a 
obra Esquisse d’une théorie de la pratique de Bourdieu (2000 [1972]), numa interpretação retomada por 
Lussault (2000), preocupado com a autoridade discursiva.   
De facto, segundo Bourdieu (2000 [1972], p.261)  

“[…] il faut abandonner toutes les théories qui tiennent explicitement ou 
implicitement la pratique pour une réaction mécanique, directement déterminée 
par des conditions antécédentes et entièrement réductible aux fonctionnement 
mécanique de montages préétablis, “modèles”, “normes”, “roles” [...] comme les 
configurations fortuites de stimuli capables de les déclencher du dehors [...] 
Mais le refus des théories mécanistes n’implique aucunement que, selon 
l’alternative obligée de l’objectivisme et du subjectivisme, on accorde à un libre 
arbitre créateur le pouvoir libré et arbitraire de constituer dans l’instant le sens 
de la situation en projectant les fins visant à les transformer ni que l’on réduise 
les intentions objectives et significations constuituées des actions et des 
œuvres humaines aux intentions conscientes et délibérées de leurs auteurs".  

Esta ideia é retomada em Questões de Sociologia (Bourdieu, 2003 [1984]) onde a prática é definida como 
o produto da relação dialéctica entre uma situação e um habitus85, entendido como um sistema de 
disposições duráveis e interpretáveis que, integrando as experiências passadas, funciona em cada 
momento como uma matriz de percepções, apreciações e acções que torna possível a realização de 
inúmeras e diferentes tarefas graças às transferências analógicas de esquemas que permitem a 
resolução de problemas de forma a permitir correcções em função dos resultados obtidos. Podemos 
pensar o habitus “por analogia com um programa de computador (analogia perigosa, porque 
mecanicista), mas um programa capaz de se autocorrigir” (Bourdieu, 2003 [1984], p. 141).   
Bourdieu insiste na ideia de que, apesar de ser considerado espontaneamente como repetitivo, mecânico, 
automático e, por isso, mais reprodutivo do que produtor, o habitus é “poderosamente gerador” (op cit. 
2003 [1984], p. 140). Porém, considera que o poder de criação é balizado pelos sistemas de esquemas 
de concepção, de apreciação e de acção incessantemente renovados, dentro dos limites das imposições 
estruturais das quais são produto. O habitus actua como capacidade de “assimilação” e de adaptação, 
adaptação esta que realiza sem cessar um ajustamento ao mundo, mas que “só excepcionalmente toma 
a forma de uma conversão radical.” (Bourdieu, 2003 [1984], p. 141,142).  
Para Thrift (1996) a noção de habitus proposta por Bourdieu deixa a possibilidade de considerar que a 
prática não é nem um precipitado mecânico de ditames estruturais nem o resultado da perseguição 
intencional de objectivos pelos indivíduos, podendo ser entendido como uma “sub-estrutura”. Mas o facto 
de Bourdieu limitar a realização do habitus a uma capacidade assimiladora e de adaptação, constrange a 
possibilidade das práticas inventivas, assim colocadas num continuum esmagadoramente reprodutivo. 
                                                 
85 Para uma revisão mais completa da noção de habitus na obra de Bourdieu ver Setton (2002).  
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Por outro lado, ainda Thrift (1996) considera que Bourdieu (2000 [1972]; 2003 [1984]) como Giddens 
(1982) acabam por sobrevalorizar a presença, na medida em que a sua ontologia se funda 
fundamentalmente na interacção entre sujeitos e tipos de sujeito numa dada situação, subestimando as 
redes ausentes em que se inscrevem e que interferem na acção, ora fixadas no plano da estrutura, ora 
mantidas no plano da experiência. 
Apesar da noção de estratégia de Bourdieu integrar as práticas inconscientes (no sentido de naturais e 
evidentes), numa noção próxima da noção de táctica em De Certeau (1980), para Thrift (1996) as práticas 
inconscientes e / ou não motivacionais permanecem como estratégias tácticas de ajustamento às 
necessidades impostas por uma situação dentro de uma dada configuração social. Para ele nem 
Giddens, nem Bourdieu explicitam as condições de ocorrência da “conversão radical” que liga o habitus 

ou a consciência prática86 à sua transcendência. Por seu lado, a não consideração do ausente na teoria 
da estruturação conduz a uma noção pobre de inconsciente, que surge como uma espécie de suplemento 
dos conceitos de segurança ontológica ou de campo de motivação.  
Por este motivo Thrift (1996, 2004b, 2004b) é levado a orientar-se para a teoria da performatividade de 
Butler (1990) e para a ANT (Latour, 2005 [1999]). Já em Social Formations (Thrift, 1996), estudando os 
sistemas financeiros na cidade de Londres, se havia sustentado na ANT na procura de uma teoria que 
permitisse, simultaneamente, solucionar os problemas colocados pela dualidade agência-estrutura e 
ultrapassar a metafísica da presença (Ramond, 2006). Na continuidade deste trabalho empenha-se em 
inscrever o não intencional ligando-o à vida pós-social (Thrift, 2004b), aos objectos físicos que fazem, 
articulam, dão corpo e coordenam as acções capazes de estruturar, espaços actantes entre agência e 
estrutura, cuja performance já não notamos (Thrift, 2004a, p.177).  

2.3.3. Devir  
 
O trabalho de Butler foi fundamental como teorema capaz de sustentar uma reorientação na forma de 
compreender a performatividade. Para a filósofa a performance não está condicionada à autoridade da 
linguagem, ou melhor, esta não lhe é dada pelo exterior, através de um poder delegado, como defendeu 
Bourdieu (1982, 1989) e anteriormente Austin (1991 [1970).  
Em Troubles in Gender, Butler (1990) defende que o género é construído e realizado pela repetição, pela 
iteratividade87 e alegoria do discurso e da cultura envolvente. Butler sustenta-se assim em Derrida (1972) 
que vê o conjunto das actividades humanas como um texto (Curry, 1991) cuja iteratividade encerra em si 
mesmo um carácter inovador.  
                                                 
86 Giddens distingue consciência prática de consciência reflexiva. A segunda reside na reflexividade da vida moderna e constitui-
se pelo “facto de as práticas sociais serem constantemente examinadas e reformuladas à luz da informação adquirida sobre 
essas mesmas práticas, alterando assim constitutivamente o seu carácter” (1997, p.27). Por seu lado a consciência prática 
corresponde ao “conhecimento tácito que é habilmente aplicado no decurso da conduta actuante, mas que o actor não é capaz 
de formular discursivamente” (Giddens, 2000, p.29). 
87 Termo utilizado em matemática e informática (repetição consecutiva de um cálculo), em linguística utiliza-se como 
frequentativo (verbo cuja acção repete-se, ex. piscar) ou para descrever um matiz de intensidade da acção (por exemplo, em 
árabe para indicar uma repetição ou insistir sobre a sua intensidade repete-se a raiz da palavra, enquanto nas línguas latinas se 
utiliza o prefixo “re”. Assim, por exemplo “rever” em português, corresponde em árabe a “ver ver”. 
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O “simulacro generalizado, esta escrita que circula “aqui” no entre-texto de duas ficções” constroi a 
realidade na repetição infinita, porque o contexto normativo não tem um alicerce que o sustente, dando-
lhe anterioridade ou evidência e porque, se a distância estrutural entre os locutores enfraquece a 
intensidade performática do enunciado, o seu carácter repetitivo e alegórico reforça-o (Derrida, 1972, 
p.328).  
A possibilidade de repetir, e em consequência, a possibilidade de identificar o signo é implícita a todo o 
código e faz deste a chave do comunicável, transmissível, decifrável, repetível por um terceiro, por 
qualquer potencial usuário. Na tensão entre temporalidade (o instante) e a relativa estabilidade das 
estruturas, a escrita do mundo deve ser analisada como metáfora activa, a do autor seguida da de todos 
os seus leitores. A iteração é a condição social para a existência de qualquer tipo de escrita, podendo 
esta funcionar na ausência radical do destinatário. Esta ausência, não é uma modificação contínua da 
presença. É uma ruptura com a presença.  
Neste sentido Derrida opõe-se a Austin (1991 [1970], 55, nota 22) que negligencia os actos performativos 
que não funcionam, mas que também não fracassam, sustentando que “em tais circunstâncias, a 
linguagem não é empregue seriamente e de maneira específica, tratando-se de um uso parasitário em 
relação ao uso normal - parasitismo cujo estudo remete para o domínio dos estiolamentos da linguagem. 
Tudo isto foi excluído do seu estudo, segundo a hipótese de que estas enunciações não têm qualquer 
possibilidade de ganhar porque o dualismo feliz/infeliz não funciona ou funciona mal. Diferentemente 
Derrida encara este estiolamento performativo como um signo (o pharmakon) ao mesmo tempo 
performativo e não performativo. Toda a linguagem é necessariamente séria porque ela reflecte, repete, 
reutiliza o original sério. 
O performativo estiolado, porque fora do contexto para Austin, é para Derrida des-contextualizado e re-
contextualizado em cada utilização. Graças a este relativismo narrativo pouco normativo, todo o produto 
da actividade humana é uma narrativa /discurso, ligada a uma estrutura narrativa. Por detrás do signo, 
impossível adequação da palavra à coisa, perfilha-se o mundo da metáfora: o real é metáfora. A 
linguagem é possibilidade de desconstrução e de disseminação. 
Esta é a lógica das reportagens de TF1 nos bairros da periferia do sul (frequentemente em Trappes ou 
Créteil) para ilustrar um acontecimento ocorrido na outra extremidade de Paris, ou do então ministro da 
administração interna que, contextualizando fortemente o termo de “racaille”, suscita uma reacção dos 
jovens da cités, fácil de instrumentalizar (Pato & Crozat, 2007). De modo semelhante o uso de imagens 
dos “bairros perigosos” mais mediatizados, a propósito de acontecimentos recentes ligados à 
conflitualidade inter-grupos ou entre jovens e polícia, ou ainda como imagens de fundo nas notícias sobre 
o reforço dos meios policiais ou sobre as novas estratégias de intervenção das forças especiais de 
combate ao crime violento, acaba por funcionar como elemento construtor da perigosidade. 
Nesta perspectiva, o questionamento da hipótese do agenda-setting no que se refere à homogeneidade 
com que se encara a capacidade de gerar opiniões, tal como formulado na perspectiva construtivista, 
perde relevância por duas razões fundamentais: em primeiro lugar porque não é possível sustentar essa 
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homogeneidade quando se admite que sem o arrancamento ao contexto o sentido e a comunicação em 
geral são impossíveis (Derrida, 1972); em segundo lugar porque, independentemente daquela 
homogeneidade é a própria crença nos efeitos do agenda-setting que ganha uma dimensão performativa, 
como o comprovam as orientações oficiais que defendem e procuram promover a produção mediática de 
novos conteúdos e de perspectivas sobre os imigrantes capazes de sustentar um contra-estigma (Plano 
para a Integração dos Imigrantes, 2007)88. 
A condição de possibilidade de qualquer discurso é que este seja reiterável, ou, como diz Derrida, 
“iterável”, isto é, que continue a ser possível repeti-lo, citá-lo, re-citar, transpô-lo, transportá-lo, metaforizá-
lo, transplantá-lo, num outro contexto, rompendo com a “metafísica da presença” (Ramond, 2006). A 
partir desta premissa de Derrida, Butler (1990, 1998) sustenta que, à sua maneira, na construção da 
identidade, cada um fabrica permanentemente o género num processo percebido como natural. A 
normalidade, sustentáculo da reprodução, é nesta visão substituída pela natureza repetitiva, iterativa e 
alegórica do performativo que assegura uma possibilidade contextual para garantir a capacidade de 
« fazer algo ». Colocando o binário masculino / feminino no palco da abordagem transaccional, Judith 
Butler (1990) sugere que assistimos à performance de uma sexualidade fluida dentro e através do espaço 
e tempo.  
Numa crítica sofisticada da hetero normatividade das teorias da psicanálise de Freud e de Lacan, a 
autora utiliza os métodos da genealogia de Foucault para examinar e criticar a produção de conhecimento 
e de poder hegemónico, mostrando que as teorias psicanalíticas naturalizaram o desejo heterosexual e 
se posicionaram fora do domínio político. A distinção feminista entre corpos naturais (sexo) e corpos 
sociais (género) falhou porque os corpos sociais se mantiveram como categorias a priori (Butler, 1990) 
baseadas em falsos fundamentos. Nas suas palavras: 

“[...] as categorias de identidade muitas vezes supostas como sendo 
fundamentais à política feminista, isto é, consideradas necessárias para 
mobilizar o feminismo como uma política de identidade, simultaneamente 
funcionam para limitar e forçar por antecedência as possibilidades culturais a 
que se supõe que o feminismo se abra. Aqueles constrangimentos tácitos que 
produzem "o sexo" culturalmente inteligível deveriam ser entendidos como 
estruturas políticas generativas e não como fundações naturalizadas. 
Paradoxalmente, a reconceptualização da identidade como um efeito, isto é, 
como produzida e gerada, abre possibilidades à “agência” que são 
insidiosamente excluídas pelas posições que tomam a identidade como 
alicerçada e fixada.” (Butler, 1990, p.147). 

Do mesmo modo, a performatividade do reduto homossexual estrutura a sua identidade mais eficazmente 
que a hostilidade dos heterossexuais. O reduto é metáfora da subjectividade sexual, mas também das 
suas interdependências complexas com os seus contextos sociais; ele define e isola. O reduto, bar 
                                                 
88 Resolução do Conselho de Ministros nº 63-A/2007 de 3 de Maio 
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discreto e suas evocações permanentes, constroi a exclusão nos espíritos homossexuais. A teatralização 
da saída do reduto (designada outing), quando entendida como transgressão, valoriza a metáfora que se 
pretende negar: o outing é apenas desafio, não uma revolução. A lógica do olhar panóptico da prisão 
revela-se muito pertinente tanto para o loteamento normalizador do periurbano como para a 
homossexualidade: “se os performativos agitam as coisas por serem permanentemente construídos 
noutro lugar, esta repetição reflecte e reforça a normalidade dos performativos. Trata-se de um exercício 
de poder, o poder do discurso que define o normal, o típico.” (Brown, 2000, p.31). Neste sentido “a 
penalidade perpétua que atravessa todos os pontos, e controla todos os momentos das instituições 
disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui. Numa palavra, normaliza” (Foucault, 
1975, p.185).  
Em suma, Butler retoma de Derrida a ideia de que o contexto normativo não tem um alicerce que o 
sustente, lhe dê anterioridade ou evidência. Por isso, valoriza a construção discursiva do social sem 
propor um sistema de pensamento finito, alicerçado em estruturações. Pragmática, ela responde a um 
dilema recorrente: porque é que, apesar das resistências dos indivíduos às estruturas de poder tais como 
o género, a etnia, a classe social e a sexualidade, estas categorias permanecem factores de opressão na 
sociedade? Na resposta a esta questão sustenta, ainda seguindo Derrida, que a normalidade alterada 
pela natureza repetitiva, iterativa e alegórica do performativo assegura uma “possibilidade de contexto” 
para garantir a este performativo a capacidade de « fazer algo ». Não existe uma identidade alicerçada e 
fixada, uma matriz. A possibilidade de contexto é função do subentendido que acompanha os discursos.  
Inspirados em Butler, os Cultural Studies utilizam a performatividade insistindo sobre a força da repetição 
das cenas para suscitar reacções ou práticas, alusões e citações, num discurso vago em torno do poder, 
que tende a negligenciar o contexto desses actos performativos ou das suas transgressões (Brown, 
2000). Deste modo, a capacidade de exteriorizar inerente ao performativo e à interacção espacial que 
participam do poder do performativo perde o seu carácter estruturante ao mesmo tempo que outros 
modelos linguísticos menos prestigiados, que traduzem as divisões do espaço entre urbano, rural, 
comunitário, sub-culturas, etc., dificilmente são integrados nas análises.  
A performatividade que Butler nos ajuda a pensar revela-se um instrumento conceptual essencial para 
sustentar uma geografia do quotidiano, do não intencional, da incorporação e da identidade social, 
incluindo a etnicidade. É ainda uma forma de captar a eficácia da acção enquanto contínuo de práticas 
(Latour, 2005), numa epistemologia que compreende o dinâmico, um movimento geo-gráfico para pensar 
de outro modo o espaço social e o território (Pato & Crozat, 2007).  
Mas a negligência da “automaticidade do contexto” em Butler leva-a a abandonar o recurso ao contexto. 
Esta é a sua principal fraqueza (Aitken, 2000). A evolução da geografia interdita o abandono do papel do 
contexto enunciativo (Lussault, 1997 ; Brown, 2000 ; Besse, 2004) e obriga a equacioná-lo integrando o 
ausente nas suas ligações com o contexto amplamente implicado no posicionamento social dos sujeitos 
(Thrift, 2004a). Torna-se assim necessário redefinir o contexto de tal modo que seja possível 
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compreender os processos pelos quais o contexto é em si mesmo performativo (Thrift, 2004 a; 2004b, 
2007), actuando no sentido da normalização. 
Por outro lado, é imperioso que nos desprendamos de uma visão demasiado presa às matrizes de poder 
“constantemente reproduzidas por processos de re-significação ou de repetição de discursos 
hegemónicos” (Thrift, 1996, 2004; Aitken, 2000; Butler, 1990, 1998), do mesmo modo que se revela 
fundamental ultrapassar a análise geográfica assente na aplicação de escalas de observação estáticas, 
definidas a priori (Thrift, 1996, 2004), destacando a relação de escalas que estabelece as conexões entre 
os actantes que fazem a diferença (Latour, 2005 [1999]).  
Antes de nos debruçarmos sobre a necessária revisão da noção de contexto importará, ainda, explanar 
os pressupostos que nos permitem olhar as performances mediáticas sob o ângulo constitucionista.  
 

2.4. O constitucionismo nos media 
 
A abordagem etnometodológica do trabalho jornalístico acabou por corroborar o princípio construtivista de 
uma suposta continuidade cognitiva entre o que o jornalista produz e o que é recepcionado. Procurou 
encontrar os factores que explicam o “desvio” cognitivo e os desvios inerentes ao newsmaking que 
conduziriam a uma não coincidência entre os factos a relatar e as possibilidades reais de os relatar, estas 
últimas resultantes quer da subordinação da prática jornalística aos imperativos da estrutura, incluindo a 
dependência dos “decisores primários”, quer dos processos microssociológicos ligados à socialização e 
aos constrangimentos da prática do jornalista.  
Mais recentemente, a abordagem constitucionista do discurso (Mondada, 2000) põe em causa o interesse 
de pensar os “desvios” entre a produção e a recepção da mensagem. Não há desvio porque a referência 
não existe. Esta perspectiva traz novas possibilidades à noção de agenda-setting que ultrapassa 
largamente as inscritas no questionamento da hipótese da continuidade cognitiva. Esta 
reproblematização sustenta-se em quatro argumentos, já atrás explicados: na impossibilidade de olhar a 
linguagem como referenciada a uma representação; na natureza iterativa do discurso que não permite 
nem restringi-lo ao verbalizavel, nem limitá-lo à intencionalidade; na impossibilidade de estabelecer uma 
relação directa entre a credibilidade do discurso e a autoridade discursiva das fontes; e, finalmente, na 
natureza do processo de comunicação radicalmente subordinada ao contexto. 
A perspectiva constitucionista no campo da elaboração e da recepção da mensagem jornalística foi 
aprofundada por Carvalheiro (2008) quando estuda a negociação identitária que os jovens filhos de cabo-
verdianos em Portugal e os jovens filhos de portugueses em França fazem dos discursos dos media 

mainstream. É, contudo, Breton (2002) que nos permite aprofundar o papel dos afectos na produção e na 
passagem da mensagem noticiosa e que, por conseguinte, nos leva a reflectir sobre um segundo nível 
das performances discursivas: o não intencional.  
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É difícil definir a fronteira entre os afectos e a racionalidade tanto nas interacções situadas (Thrift, 2004b, 
2007) como nas possibilidades de manipulação mediática (Breton, 2002). No acto de convencer estão 
presentes mecanismos que pretendem demonstrar a razão argumentativa recorrendo ao raciocínio 
científico, apreendido pela via da cognição. Mas a mobilização da mensagem como veículo de 
convencimento dá-se tanto na relação psicológica entre o emissor e os destinatários, como na modelação 
estética da própria mensagem (Breton, 2002; Baudrillard, 1990 [1981])). Por conseguinte não é “possível 
reduzir a manipulação à dimensão “irracional” ou “afectiva” da comunicação” tanto mais que “aquilo que 
depende do sentimento, do encanto, da estética ou da autoridade – isto é, aquilo que acompanha a 
mensagem propriamente dita naquilo que constitui a sua apresentação – não é, em si, forçosamente 
manipulatório” (Breton, 2002, p. 83).  

2.4.1. A mobilização dos afectos nos media                                                     
 
A questão que se coloca é então a de saber como criar condições teóricas para a elaboração crítica dos 
processos manipulatóros que envolvem os afectos nas produções noticiosas. A resposta a esta questão 
passa por recordarmos que o que está em causa é a compreensão dos “desvios” entre a razão que está 
por detrás da adesão à mensagem e o conteúdo da própria mensagem, o que de resto corresponde à 
compreensão da própria noção de manipulação (Breton, 2002). 
Mobilizar os afectos, como qualquer acto de manipulação, é um exercício que intenta condicionar o 
receptor de modo a que este aceite a mensagem sem questionamentos. É este o princípio da utilização 
da estética do negro (“black is beautifull”) levada a cabo pelos media mainstream pela publicidade 
defendido por Haymes (1995) e Kelley (1997). 
O que Haymes (1995) vê como guerra cultural, na visão de Breton (2002) assume um carácter mais 
explicitamente afectivo. A estetitização da mensagem no processo manipulatório dá lugar à emergência 
de um “estilo” por via da acumulação / repetição de afirmações que não são acompanhadas pela 
argumentação. Um “amontoado […] de evidências (ou, pelo menos, dadas como tais) e certezas 
incansavelmente repetidas. Martela-se uma ideia e dá-se-lhe o apoio de tudo quanto possa parecer 
convir-lhe, sem análises, sem discutir objecções e sem referências” (Breton, 2002, p.91). Não há saber a 
estabelecer nem pensamento a conquistar. Há somente que declarar uma verdade já adquirida, 

inteiramente disponível. Tarefa que não pressupõe um “mapa cultural” como base para a selecção do 

notíciável, como defendeu Stuart Hall (Hall et al, 1993 [1973]; Hall, 1984), porque a selecção do que é 
dito e, consequentemente, o que legitima o que é dito, concorre com as escolhas na selecção das formas 
de apresentação da mensagem que dispensam, porque induzem, o dito.  
Na construção do discurso mediático e do discurso político mediatizado,  

“…conhecer o mundo “real” não depende assim de uma lógica de “descoberta” 
mas de uma relação social de “diálogo” carregada-de-poder. O mundo não 
fala, nem desaparece a favor de um meta descodificador. Os códigos do 
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mundo não estão estáticos, esperando ser lidos... nenhuma doutrina particular, 
representação, descodificação ou descoberta garante o que quer que seja ” 
(Haraway, 1991, 198-99, cit. Thrift, 1996, p.x)  

Breton (2002) distingue duas formas de mobilização dos afectos que se expõe sumariamente: a primeira 
liga-se ao recurso aos sentimentos que se espera mobilizar, ou, de outro modo, à amálgama que liga 
uma opinião a um sentimento que nada tem a ver com a opinião, mas que é genericamente aceite; a 
segunda liga-se ao chamado “efeito de fusão”. 
No recurso ao sentimento trata-se de criar ligações através do processo de identificação. Breton (2002) 
distingue diferentes formas de sedução pelo sentimento que categoriza em: sedução demagógica; 
sedução pelo estilo; a manipulação pela clareza; estetização da mensagem; o medo e a autoridade; a 
manipulação das crianças; a amálgama afectiva. Destacamos aqueles que retornaremos na explicação 
dos processos de produção noticiosa mais evidentes a partir do terreno: a sedução demagógica e a 
amálgama afectiva.  
Na sedução demagógica é dada ênfase à autoridade discursiva de quem apresenta o produto (na 
publicidade) ou a mensagem nos media noticiosos. O poder de sedução do apresentador é conseguido à 
custa da “ilusão de que o emissor da mensagem está na mensagem ou é nela representado”. O facto de 
não nos darmos conta deste mecanismo, tão banalizado, não implica a perda de eficácia performativa, 
antes pelo contrário. O embuste está no facto de agradar para vender ou cativar para uma causa. É a 
metamorfose do acto da sedução – de que fala Baudrillard (1990 [1981]) – que se socorre de uma 
linguagem suficientemente plástica para permitir infiltrar-se nos processos de recepcionamento do outro, 
na sua diversidade, e que explica a identificação das massas. Já não se trata de agradar através de uma 
mensagem aprazível desinteressada.  
A “obstinação integracionista” dos partidários do universalismo pode ser lida a partir da categoria 
manipulatória sedução demagógica. “Acabar com a fractura social”, “terminar com os guetos”, a criação 
da figura das “crianças da França”… Na sedução demagógica interfere a simplificação das mensagens ou 
a sua estilização sob o princípio da “transparência”, o que nos remete para a manipulação pela clareza 
quando esta deixa de ser ambicionada com fins pedagógicos, para passar a integrar a demagogia do 
discurso. A brevidade, um dos valores-notícia relativos ao produto informativo (Wolf, 2006 [1987]), pode 
confundir-se com a persuasão pela clareza. “O formato breve tornou-se hoje o padrão de qualquer 
mensagem que pretenda ser persuasiva.” (Breton, 2002, p.90). 
Finalmente na amálgama afectiva o que está em causa é a passagem de uma opinião através de uma 
mensagem que nada tem directamente a ver com a opinião expressa. A opinião aqui é misturada com um 
elemento que lhe é totalmente exterior, que serve exclusivamente para fazer passar a opinião. É no 
próprio processo de comunicação que a opinião passa, mas não porque a mensagem permita discuti-la. 
Pelo contrário, a performance está aqui ligada precisamente à possibilidade de desprender a passagem 
da opinião da própria opinião, prendendo o receptor a uma “outra coisa” que, mesmo sendo “não 
coerente” com o que se transmite, não surge como um absurdo. O facto de não sermos indiferentes aos 
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elementos exteriores - o medo, a beleza feminina ou masculina, o incontestável amor de mãe, ou 
qualquer outro “gerador” de sentimentos permite a naturalização de um acoplamento. A amálgama 
precisamente (Breton, 2002; Wolf, 2006 [1987]).  
É importante reforçar a ideia de que na manipulação afectiva não se trata de sugerir um nexo de 
causalidade não fundamentado, como no caso da manipulação cognitiva, mas antes de sugerir ou 
transmitir um elemento afectivo, uma imagem, igualmente não fundamentados. 
Não sendo a intenção deste ponto realizar uma resenha da proposta de Breton (2002) ou o registo dos 
pontos de convergência com as perspectivas de Derrida (1972) e Baudrillard (1990 [1981]), atrás 
apresentadas na abordagem do simulacro, é importante destacar que os autores convergem no que 
Philippe Breton designa de “efeito de fusão”. O mecanismo fundamental deste efeito, no processo de 
comunicação, é justamente a repetição. Ao contrário do que sucede no caso da sedução ou da 
manipulação com recurso à autoridade que pressupõem alteridade89, no “efeito de fusão” aniquila-se a 
referência no processo de comunicação, através de um método diferente: o “efeito de fusão […] inspira-
se nas técnicas do condicionamento e da hipnose” (Breton, 2002, p.99).  
De facto quando a repetição é utilizada já não para clarificar um sentido, mas como recurso central no 
processo de convencimento, ela cria, com base num mecanismo totalmente artificial, a sensação de 
evidência e institui-se como um “regime de verdade” (Foucault, 1971). O mesmo se pode dizer com a 
ideia de normalidade, como algo que se aceita antecipadamente (Thrift, 1996, 2004a). O abandono da 
consciência crítica devido ao efeito de “fadiga mental” que gera a aceitação das ideias já não porque elas 
“fazem sentido”, mas porque subtilmente a repetição conduz ao “baixar de defesas”, ao abandono do 
“questionamento”. Os estribilhos na política, os “mantras” ou preces de auto-correcção, todos têm o 
mesmo propósito, o de reprogramar pela repetição, fundindo mensagem e auditório no caso da 
comunicação política, como no caso da prece se funde mensagem e pessoa90. 

2.4.2. Iteração, simulacro e o hiper-real 
 

Os media, amplamente difusores de “vidas perfeitas”, de “vidas de sucesso” projectados na revelação dos 
“novos Messias” da mensagem da integração total acabam por engrenar num processo de 
desapossamento sociopolítico, de aceitação incondicional já não da sociedade de acolhimento, mas das 
regras do neoliberalismo. Para melhor compreender este processo deixamos Breton e orientamo-nos de 
novo para Baudrillard (1990 [1981]) e Dominique Crozat (2006b; 2007). 
Na perspectiva deste último, os processos que estão na base do desapossamento sociopolítico fazem 
parte da fabricação da hiper-realização que modifica a interacção, mas também o sentido da inserção das 
sociedades no espaço e colocam em destaque “um processo sociopolítico inquietante para as 
                                                 
89 De um outro que agrada, que inspira confiança ou que é receado ao ponto de o receptor se abrir sem reflexão 
aquilo de que se pretende convencê-lo (no caso da manipulação pela autoridade). 
90 Mas este processo pode chegar mais longe, tornando-se uma técnica, como no caso da PNL (programação 
neuro-linguística) (Breton, 2002, p.103-104). 
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democracias” (Davis, 1997 [1990]). O mesmo defende Thrift (2004a, 2004b) quando se debruça sobre os 
sistemas socio-tecnológicos potencialmente re-posicionadores. Para um e outro o hiper real não 
corresponde ao virtual porque suplanta a estreita relação deste último a tecnologias específicas.  
A proposta de Crozat (2006b) merece a nossa atenção por colocar em destaque três níveis de violência 
que acompanham a hiper-realização no mundo contemporâneo, e que se manifesta de forma específica 
sobre as populações pobres residentes nos enclaves territoriais.  
Num primeiro nível o autor situa a violência veiculada pelos media que conduz a um processo de colagem 
identitária entre população e território, entre o individual e o colectivo, aspecto também já evidenciada por 
outros autores (Wacquant, 1993, 2001, 2004, 2005, 2008; Davis, 1997 [1990]; Caldeira, 2000; Anderson, 
1990, 1999; Kelley, 1997, Machado da Silva, 2006, Machado da Silva et al, 2008, para apenas referir 
alguns). Salientamos Machado da Silva (Machado da Silva et al, 2008) por este se referir a essa violência 
quando alerta para a difusão de imagens que constrangem os sujeitos a um processo de limpeza moral. 
Num segundo nível de violência, Crozat (2006b) coloca os mundos abstractos dos modelos económicos 
pouco preocupados com as suas implicações nas sociedades reais, e nesta integra: as intervenções do 
FMI, a deslocalização de serviços on line para países com mão de obra mais barata, a utilização das 
tecnologias de informação para reforçar o controlo das populações, a regressão dos serviços públicos em 
zonas rurais legitimada pelas melhorias ao nível das conexões apenas parcialmente asseguradas / 
comprovadas. No fundo o desprendimento da razão política dos quotidianos dos cidadãos que no limite 
conduz a uma retracção dos direitos individuais na qual a técnica participa, muitas vezes, de forma 
acrítica (Mitchell, 2001; Hyatt, 1997; Tissot, 2007).  
Para o autor estes dois primeiros níveis ligam-se a um terceiro nível de violência, consubstancial ao 
processo de hiper realização: o desaparecimento da dimensão simbólica do mundo (Stiegler, 2004 cit. 
Crozat, 2006b) indutor de um sentimento de des-territorialização, instigador de perdas de referências 
espaciais socializadas, e causador de uma dolorosa confusão identitária. É a imposição da imagem a 
partir de uma articulação de armaduras que fogem ao controlo dos sujeitos e que de forma cumulativa 
configuram identidades capazes de definir posicionamentos e urbanidades.  
O recurso ao hiper real toma então em conta a experiência vivida, artificialmente reconstruída, e a 
evacuação do simbólico. Isto gera uma desapropriação dolorosa dos seus territórios por parte das 
populações, desde a intimidade do corpo até à definição da urbanidade. A pior violência do hiper real 
reside neste desapossamento, miséria simbólica destabilizante (Crozat, 2006b). Os sistemas simbólicos 
são substituídos pela produção de eventos (Crozat, 2004, 2005) e a identidade passa a ser a imagem 
fluida definida em função da acumulação, da consonância e da omnipresença. Neste sentido retoma-se a 
noção de agenda-setting com todas as questões que a tese coloca, designadamente as dúvidas quanto à 
consonância cognitiva entre media destinatários em face dos processo de newsmaking (que travam as 
sobrevalorizações dos eventuais efeitos do agenda-setting), as relações entre os efeitos cognitivos e as 
estruturas valorais, as dificuldades de pensar a imagem como um “ standard em relação ao qual a nova 
informação é confrontada para lhe conferir o seu significado”, ou como “simplesmente uma metáfora que 
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representa a totalidade da informação sobre o mundo que cada individuo tratou, organizou e acumulou” 
(Wolf, 2006, p.152). 
No estudo do agenda-setting abandona-se o “domínio dos efeitos intencionais, ligados a um contexto 
comunicativo limitado no tempo e caracterizado por objectivos destinados a obter esses efeitos: […] 
passa-se para efeitos, em certa medida latentes, implícitos no modo como determinadas distorções sobre 
na produção das mensagens se reflectem sobre o património cognitivo dos destinatários. […] [N]o centro 
da problemática dos efeitos coloca-se, portanto, a relação entre a acção constante dos mass media e o 
conjunto de conhecimentos acerca da realidade social, que dá forma a uma determinada cultura  que 
sobre ela age dinamicamente.” (Wolf, 2006, p.143). 
A questão não pode ser interrompida na indagação de como “são os bairros transmitidos”, ou seja, quais 
as tematizações91. E isto porque as cadeias de acção que participam na estandardização / colectivização 
da imagem se conectam a outros participantes92, que assim se tornam implementadores, situados noutras 
escalas e noutros “campos” da intervenção. O posicionamento em que nos colocamos fragiliza a hipótese 
do agenda-setting porque não nos permite pensar a imagem como “simplesmente uma metáfora que 
representa a totalidade da informação sobre o mundo que cada indivíduo tratou, organizou e acumulou” 
(Wolf, 2006, p.152).  
A imagem não se limita a revelar ou a traduzir uma cultura. Ela faz essa cultura. Nesta linha, o não 
reconhecimento público veiculado pelos media confunde-se com a atitude institucional da nação. Já não 
se trata apenas de tratar, organizar e acumular uma metáfora, mas de actualizá-la nas performances 
discursivas, que penetram na política da governação, prolongando-se na agência e na subjectividade. É 
na relação subjectiva que se define o grupo de pertença, entre aqueles que “gostam dos bairros”93 e os 
“que não gostam dos bairros”. Do mesmo modo se explica que, se a interacção permite relativizar a 
imagem criminogénica dos bairros, trabalhar no bairro não pressupõe necessariamente “gostar do bairro”. 
Mas, não é apenas da impossibilidade de generalizar uma imagem partilhada que se geram insuficiências 
no agenda-setting. A questão é mais complexa e liga-se à natureza não intencional na emissão e à 
necessidade de melhor compreender os condutores e implementadores desta imagem. Neste sentido, a 
imagem entendida como “metáfora que representa a totalidade da informação sobre o mundo que cada 
indivíduo tratou, organizou e acumulou” (Wolf, 2006, p.152) faz parte do que aqui designamos por 
modelos expressivos, modelos com suporte espacial e ideário, que sobrepõem os contextos de 

                                                 
91 A hipótese do agenda-setting lida com categorias de perceptividade e caracteres de influênca distintos entre temas (Wolf, 
2006, p. 163).  
92 A noção de participante surgiu inicialmente num sentido etnográfico substituindo a noção de actor, para deste modo projectar a 
inclusão de actores que aparentemente surgem desligados (por exemplo os actores entrevistados em França e em Portugal, ou 
os actores que se prologam para além da escala do bairro e que se revelam fundamentais no decurso da acção). Num segundo 
sentido a noção de participante pretendeu a captação de novos objectos de inquirição, com carácter performativo (os actantes), 
de que fazem parte, por exemplo, as estatísticas ou as câmaras de vigilância. A diferença entre um e outro (participantes e 
actante) está na figuração, ou seja, enquanto os actantes correspondem a algo que ainda não está figurado, os participantes são 
figurados e claramente posicionados na cadeia de acção. Como os actantes, uma vez suprimidos ou silenciados, alterariam 
substancialmente a configuração do “todo durável” (Latour, 2005). 
93 Esta categoria foi avançada pelo geógrafo e ex-Secretário de  Estado do Ordenamento do Território e Cidades, João Ferrão, 
em entrevista realizada em Junho de 2010. Ela dá conta da possibilidade que o discurso político e técnico ligado à Iniciativa 
Bairros Críticos abriu à expressão pública de formas de saber e de pensar os “bairros”. 
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enunciação e as motivações ou inclinações definidas noutros contextos e que passam a funcionar no 
contexto, porque aí são interiorizados no ser a partir do imediato corporalizável.  
No fundo trata-se de um entendimento específico da performatividade do contexto (Thrift, 1996, 2004a, 
2004b) que coloca em destaque as performances que envolvem o que é dito. As categorias descritivas e 
as tecnologias da inter – acção social e policial, ou, de outro modo, a forma como se fala dos enclaves 

territoriais e a forma como neles se intervém, participam no devir do ser. Focalizando os modelos 
expressivos, território e performances discursivas tornam-se indissociáveis.  
Para os habitantes da Cova da Moura empenhados em reconstruir a imagem do bairro através de visitas 
guiadas ao bairro, de festas e outros eventos, que traduzem os aspectos positivos da vida comunitária e 
das especificidades étnicas onde se estabelece a fronteira entre a representação e o discurso? Onde se 
estabelecem os limites entre a necessidade de introduzir a « ordem social », a qualificação urbana e a 
inovação social ? (Pato & Crozat, 2007). 
Do mesmo modo a visão (criminogénica) da pobreza gera processos de interacção conflituais reais 
(Agier, 1999), a política social (a erradicação das barracas ou a criação do Centros de Acolhimento para 
os sem abrigo) torna-se um processo performativo de identificação/designação/distanciamento dos 
pobres (Pinto, 2000). Os media fabricam o protótipo dos sem abrigo, decidem o modo de assistência 
adequado (a urgência) e, impedindo qualquer política a longo prazo, acabam por criar as condições da 
sua miséria e do seu fechamento na rua (Zeneidi-Henry, 2002, 33-37). Os media conectam e deste modo 
são também implementadores (Latour, 2005 [1999]). 
A acção voluntarista dos poderes públicos que subvencionam festas e espectáculos nos bairros sociais 
favorece a adopção pelos jovens de um modelo de pertença territorial étnica, dita cultura urbana, 
importado dos Estados Unidos, ao qual o contexto do subúrbio francês, inicialmente diferente, tende a 
adaptar-se (Crozat, 2005; Pato & Crozat, 2007). Do mesmo modo que os “terrenos de jogo” estudados 
por Aitken (2000) as periferias das cidades portuguesas, pontuadas no tempo e no espaço por inúmeras 
iniciativas desenvolvidas dentro da matriz cultural do hip-hop, colaboram na emergência e consolidação 
das identidades juvenis. É o caso dos ateliers de dança ou dos parques para desportos rolantes que 
criam condições materiais para o surgimento e perpetuação destas práticas (Pato & Crozat, 2007).  
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II. Performances discursivas da governação da pobreza 
 
 

1. Práticas na governação da pobreza  

 

1.1. A fabricação política  
 

É enorme o interesse da análise de Foucault (2005, 2004 [1978,1979]) quando se pretende compreender 
os mecanismos, muitas vezes pouco claros, dos processos de normalização e de marginalização que 
operam nos contextos que temos vindo a designar de enclaves territoriais. Através das leis gerais, mas 
também dos procedimentos de governação “locais” cada vez mais estimulados, normalização e 
particularismo entram na governabilidade definindo um regime específico de governação. Para o 
compreendermos, na abordagem da governação da pobreza e da exclusão, torna-se necessário colocar 
mais do que questões metodológicas (o que procurar, como procurar), integrando no estudo um segundo 
campo” de preocupações que visa os processos globais de direccionamento da conduta (Foucault, 2004 
[1979]). 
Com o surgimento do Estado Moderno a população passa a ser um objecto político “unificador”. A partir 
da década de 1970, este objecto deixa de ser exclusivamente pensado como objecto de governação 
forjado nas séries estatísticas, para passar a ser a base para a generalização das lógicas actuariais de 
gestão (próprias das companhias de seguros e de todas as instituições que recorrem ao cálculo do risco) 
e das tecnologias de vigilância e do controlo. A soberania passa a dizer respeito ao governo das 
populações com base na probabilidade das relações entre comportamento e um crescente número de 
factores responsáveis pelas suas variações.  
Nos textos reunidos em Security, Territory, Population, Foucault (2004 [1978, 1979]) refere a noção de 
« campo », anteriormente entendido como “diagrama de um poder, o que age pelo efeito de uma 
visibilidade geral resultante do sucessivo entalhamento espacial das vigilâncias hierarquizadas” (Foucault, 
1975, p.174) e passa a designar um diagrama de “poder multissectorial e multiescalar ao invés de uma 
estrutura à qual todos estamos subordinados” (Foucault, 2004 [1978]). Esta re-conceptualização traduz 
uma evolução da política no sentido da biopolítica que está na base da sustentação de um novo regime 
de governação: o regime de segurança (Foucault, 2004 [1979]). 
A ideia de que o regime disciplinatório da governação das prisões faz parte de uma racionalidade política 
mais vasta é já central na obra Vigiar e Punir (Foucault, 1975), mas é, sobretudo, a partir de Security, 

Territory, Population que Foucault (2004 [1978, 1979]), integrando as suas reflexões sobre a 
“governabilidade” (Foucault, 1992), aprofunda a análise do papel do Estado para compreender as formas 
activas do poder, ligando governação e governabilidade no regime de governação. Aqui a noção de 
governabilidade adquire um duplo sentido. O das técnicas como forma de “condução de conduta”, mas 
também o da “perspectiva analítica das relações de poder”.  
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A partir deste duplo sentido, Foucault (2004 [1979]) empenha-se em mostrar como é que estas técnicas e 
perspectivas analíticas estão mutuamente implicadas de forma que a governabilidade possa surgir, não 
como uma estrutura de relações invariáveis, mas como uma “singularidade geral” na qual as inter 
relações aleatórias entre variáveis se ligam a uma correspondente conjuntura. São estas ligações que lhe 
permitem identificar a emergência do regime de segurança, no qual os sistemas legais e os 
disciplinadores não desaparecem, passando a operar com os sistemas securitários para garantir a 
segurança.  
Central nesta concepção é a noção de biopolítica na governação das massas humanas. As preocupações 
com a gestão do processo biosocietal da população, como objecto de governação, merecerão nos textos 
inscritos na obra La naissance de la biopolitique (Foucault, (2004 [1979]) um interesse particular. A 
biopolítica atravessa o Estado que deixa de ser visto como um aparelho central integrado perfeitamente 
delimitável por domínios diferenciados. Trata-se, no essencial, da organização policentrada e 
heterárquica de que nos fala Inneratiry (2002) que, por sua vez, coincide com a multiplicação do leque de 
profissionais de diferentes áreas disciplinares e instituições de domínios.  
A leitura de Foucault (2004 [1978]) permite equacionar a performatividade dos mecanismos de 
governação da pobreza, incluindo os processos biosocietais que sustentam esta governação, o que 
implicará, porém, uma melhor explicitação da sua proposta, designadamente no que se refere às 
transformações associadas à passagem do Estado Moderno para o Estado Liberal e na criação de uma 
margem de tolerância à escassez, que posteriormente se estenderá a outros aspectos da governação, 
com destaque para o crime. 

 

1.2. O Estado Moderno 
       

Com o Estado Moderno a noção de governação integra três ideias de base: a de um poder fundado na 
transferência, na alienação, da representação das vontades individuais; a ideia de appareil d’État e a 
ideia de uma técnica geral de governação, “o outro lado das estruturas judicial e política de representação 
[….] condição de funcionamento e eficiência [do] aparatus técnico de governação do homem” (Foucault, 
2004 [1979], p.500).  
O liberalismo surge no século XVIII como resultado do esforço de aplicação do princípio da auto-limitação 
governativa que coincide com a substituição do princípio da limitação externa da raison d’État pelos 
direitos, pelo princípio da limitação interna pela economia. No momento em que o problema da escassez 
de trigo é ultrapassada por uma espécie de “laisser-faire” (uma espécie de liberdade de movimento), 
laisser-passer (ou de “deixar andar”), “[laisser]-aller (segundo o “curso das coisas”) o Estado passa a 
deixar os preços subir quando têm tendência para subir, permitindo que um complexo de mercados passe 
a trabalhar para a regulação e evitando um fenómeno da escassez mortal  (Foucault 2004 [1979]). Em 
consequência, cria-se uma margem de tolerância à escassez.  
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Quando a dificuldade de comprar trigo e, consequentemente, a fome se mantêm como possibilidade – e 
realidade – passando a ser regulada pela mesma fonte de escassez de trigo (o mercado), a escassez 
desaparece como problema de governação.  
Neste processo a regulação pelo mercado abandona o sujeito e passa-se à série, à multiplicidade de 
indivíduos. O problema da escassez torna-se pertinente apenas na medida em que possa ser tratado, 
mantido e encorajado, ao nível das séries. Dá-se assim uma cisão, absolutamente fundamental, entre os 
problemas radicados ao nível do indivíduo e do colectivo, que darão lugar ao surgimento de dois níveis 
em que é pertinente a acção política económica do Estado. É este o princípio que está na base dos 
trabalhos de Haggerty (2001) e Mitchell (2001) quando se debruçam sobre as tecnologias de 
governabilidade postas em prática na produção estatística do crime. A tolerância face à escassez dá 
lugar à tolerância face ao “mínimo de crime”. 
A génese da delimitação da “biopolítica” que se encontra na introdução do princípio limitativo da 
economia política na própria prática governamental (Foucault, 2004 [1978]) assenta, deste modo, na 
máxima da arte da governação: governar menos, governando para a máxima eficiência, de acordo com a 
“naturalidade” do fenómeno que se têm em mãos (Foucault, 2004 [1978])94.  
No Estado moderno a eficácia governativa que tira partido da “naturalidade” dos fenómenos vai além do 
problema da escassez passando a colonizar os mecanismos pelos quais o Estado limita o poder público. 
Esta limitação seguiu no capitalismo europeu, desde o século XIX, duas concepções diferentes de 
liberdade. A revolucionária que situa os poderes de soberania nos “direitos do homem”; a radical, 
utilitária, que começa com a prática governativa que tem em vista definir os limites da competência 
governativa e a esfera da autonomia individual em termos de utilidade. Estas duas formas são 
mutuamente exclusivas na história do liberalismo europeu, sendo a partir da utilidade que Foucault (2004 
[1978]) estabelece a distinção entre os “direitos do governado” e os “direitos humanos”. Quando o Estado 
passa a visar os direitos dos governados geram-se processos específicos de marginalização, que dão 
lugar ao isolamento dos que não sendo geríveis, de acordo com a ordem da governação e da 
governamentalidade, deixam de fazer parte da população. 
É este o princípio que está na base do trabalho de Mitchell (2001) quando se debruça sobre as 
tecnologias de governabilidade postas em prática no zonamento do espaço público destinado aos sem 

abrigo. Os sem abrigo são excluídos dos “direitos dos governados”, quando excluídos dos palcos de 
negociação onde se define o zonamento do espaço público.  
 

                                                 
94 Recordemos que foi precisamente o par população - riqueza que rompeu com o exaustivo sistema de regulação e de coerção, 
o que acabaria por ter efeitos sobre o acréscimo de população e de  riqueza. A elaboração dos problemas população nos seus 
diferentes aspectos (de taxação, escassez, despovoamento, doença) foi uma das condições da formação da economia política 
contemporânea e é por isso indissociável da organização do Estado moderno. 
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1.3. Estado liberal e biopoder 
 
Ainda segundo Foucault (2004 [1978]) cinco características fundamentais permitem assinalar a passagem 
do Estado moderno, no qual domina o regime disciplinatório, para o Estado liberal, co-protagonista do 
regime de segurança.  
Em primeiro lugar, no Estado moderno a disciplina era, essencialmente, centripetal. A função fundamental 
disciplinatória conseguida através do isolamento no espaço, determinando segmentos, concentrando, 
focando e fechando. Perante um espaço circunscrito, a segunda função da acção disciplinatória era 
permitir o exercício do poder (a governação) e o exercício dos mecanismos de poder (a governabilidade) 
funcionassem plenamente e sem limites95. Por seu lado, no Estado caracterizado pelo aparatus da 
segurança a disciplina tem uma função distinta. Ao invés de conter visa expandir. Os seus mecanismos 
são centrífugos. Produção, psicologia, comportamento, formas de fazer, consumidores, importadores, 
exportadores e o mundo do mercado são novos elementos que carecem de integração. O paradigma da 
segurança envolve a organização desta integração, sustentada no desenvolvimento de circuitos cada vez 
mais vastos.   
Uma segunda diferença coloca-se no plano da regulação. Por definição a disciplina regula tudo, 
inviabilizando que as coisas tomem o seu “curso natural”, mas sobretudo garante que nada fica 
abandonado a si próprio. Diferentemente, o aparatus da segurança “deixa as coisas acontecerem”. O 
laisser-faire torna-se até certo nível indispensável. Permitir que os preços subam, que a escassez se 
desenvolva e, consequentemente, deixar que as pessoas passem fome, são formas de prevenir algo pior, 
como seria o caso da instalação de escassez geral. Assim pode afirmar-se que a disciplina não se 
debruça no detalhe da mesma forma que o aparatus da segurança. Enquanto a primeira pretende tudo 
prever, a função da segurança relaciona-se com detalhes que não são bons nem maus em si mesmo, 
mas que se inscrevem como essenciais nos processos “naturais” mais vastos, independentemente da 
sua própria pertinência própria, de forma a obter algo considerado mais válido para a população.   
Uma terceira diferença reside no facto de no regime disciplinatório a disciplina dividir tudo de acordo com 
um código de proibição – permissão, enquanto no aparatus da segurança a validade está precisamente 
em não adoptar qualquer ponto de vista sobre o que é permitido ou proibido, mas recuar o suficiente para 
que cada um possa apreender o modo como as coisas evoluem, seja essa evolução desejável ou não. A 
boa disciplina no regime de segurança aponta para o que deve ser feito em cada momento, ou seja, os 
mecanismos de segurança, trabalhando na base da realidade, tentam usar as componentes desta 
realidade como suporte, tentam torná-las componentes fortes nas suas relações mútuas. Em suma, a 

                                                 
95 Esta é, alias, uma das funções da polícia no controlo do cereal nos meados do século XVIII a partir do qual Foucault (2004 
[1978]) ilustra a emergência do Estado liberal: isolar, concentrar, fechar e focalizar essencialmente o papel do mercado ou o 
espaço do mercado e do espaço que o envolve.  
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regulação dá-se fazendo uso dos elementos da realidade que se quer controlar. Daí o falar-se em co-
protagonismo do Estado no regime se segurança.  
Acresce que a regulação realizada sob um regime de segurança é também diferente da que dominou no 
regime disciplinatório. No regime de segurança a regulação é fundamental para a expansão e 
manutenção do aparatus do Estado, cujo expoente máximo é colocado na segurança. Enquanto a Lei 
trabalha no imaginário só podendo, por isso, prever a proibição e a permissão do que é imaginável, a 
regulação biopolítica trabalha na esfera da “realidade complementar” correspondendo à criação de uma 
esfera de prescrições e obrigações, mais restritas e artificiais, baseadas nas relações entre “componentes 
da realidade” e entre estas e uma série de análises e de arranjos específicos (as estatísticas, as 
probabilidades, …).  
Finalmente, a soberania e a disciplina, tal como a segurança, apenas podem operar na multiplicidade. 
Daqui decorre que no aparatus da segurança, sempre associado à disciplina, se sobreponham dois níveis 
de normalização: o primeiro destinado a integrar todos na fabricação do sujeito; o segundo destinado a 
integrar um cada vez maior conjunto de multiplicidades (a produção, a psicologia, o comportamento, as 
formas de fazer, os consumidores, os importadores, os exportadores e o mundo do mercado). Mas nesse 
processo integrativo prevalece o jogo da não interferência – governar melhor governando menos – que se 
sustenta nas tecnologias de vigilância. O papel destas destina-se assim, não a conhecer, mas a construir 
perfis de perigosidade passíveis de serem abordados segundo estratégias de controlo do livre movimento 
evolutivo próprio do Estado liberal, que deste modo gera a margem, ou seja, os que deixam de fazer 
parte da população (a que Foucault (2004 [1978]) chama população/pessoa). 
No que mais especificamente se liga à governação da pobreza, em si mesma naturalizada, quer pela 
esquerda, quer pela direita (Soja, 2000), a arte liberal de governação integra nas “políticas de vida” já não 
apenas o mercado e as instituições de Estado, mas, também, as organizações não governamentais ou a 
tão grande generalidade a que chamamos cidadãos, todos eles envolvidos na contínua necessidade de 
criar, manter e estruturar, no “cálculo do risco” que pressupõe o livre jogo dos interesses dos indivíduos.  
Como no caso da lepra, da quarentena, ou das pragas96, no regime de segurança o problema deixa de 
ser o da exclusão e passa a ser o do controlo do problema da exclusão. Não se trata da imposição de 
uma disciplina, ainda que esta seja utilizada, mas antes do problema em saber quantas pessoas estão 
em situação de exclusão, com que efeitos, com que idade e com que riscos. Na leitura de Foucault (2004 
[1979]) este processo não corresponde a uma externalização, mas antes a uma deslocação da gestão de 
direito, para uma gestão da segurança, exercida através de uma população que é preciso gerir.  

                                                 
96 Para revelar as bases do biopoder Foucault (2004 [1979]) recorre a 3 exemplos: a exclusão dos leprosos na Idade Média 
assente numa divisão binária entre quem é e não é leproso, a análise das regulações inerentes à gestão de pragas do século 
XVII que actuaram de forma distinta, com um fim totalmente distinto e envolvendo instrumentos totalmente distintos. Estes dois 
exemplos correspondem a dois tipos de sistemas disciplinares. Um terceiro exemplo é o das práticas de contaminação de 
varíola. 
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É exactamente através da inscrição da população na sua própria gestão – uma das facetas da biopolítica, 
precisamente – que ganha sentido a noção de governabilidade97. Nos textos reunidos em Território, 

Segurança, População Foucault (2004 [1979]) a governabilidade é um processo mais do que um 
resultado, que surge quando o Estado de Justiça da Idade Média se torna o Estado administrativo dos 
séculos XV e XVI (o Estado Moderno), gradualmente governamentalizado, através da burocracia e da 
legislação.  
Mas a noção de governabilidade assume nesta obra dois sentidos evolutivos a que já atrás aludimos98: 
um primeiro que corresponde a “uma tendência, uma linha de força, (uma forma de funcionamento) que, 
desde há muito no ocidente, tendeu a ser proeminente em relação a outras formas de poder, e onde se 
distingue: 1) o que chamamos “governo” e que tendeu a desenvolver-se numa série específica de 

aparatus govenamental (appareils); 2) o desenvolvimento de séries de conhecimento (savoirs) que 
sustentam os appareils.  
Um segundo sentido corresponde ao conjunto de instituições, de processos, de análises e reflexões, 
cálculos e tácticas que permitem a existência deste poder político e económico e deste conhecimento 
para a “condução da conduta dos indivíduos”, que tem no aparatus de segurança um instrumento técnico 
fundamental.  
Deste modo, a noção de governabilidade perde progressivamente o seu sentido mais abstracto e 
genérico, relativo ao poder exercido no século XVIII. Quando a população passou a ser o alvo da 
governação, a política económica tornou-se a forma de conhecimento preferencial e o aparatus de 
segurança o instrumento técnico essencial da governação. A noção de governabilidade ganhou um 
sentido mais específico aplicado a um tipo de poder exercido num contexto histórico preciso. A 
governabilidade era a “aplicação das relações de poder nos limites da governação”. Entretanto, a 
multiplicação dos mecanismos da economia geral de poder, que no Estado liberal implica cada vez mais 
processos de hipercoordenação de sistemas polinucleados (Innerarity, 2002) e a sua inscrição em 
múltiplos quadros e escalas de governação, dá lugar a uma reformulação da função política do espaço. O 
território tende a ser secundarizado (Foucault, 2004 [1978]; Innerarity, 2002) em prol da população 
(Foucault, 2004 [1978]). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 A “história da governamentalidade” é o título que Foucault acabaria por propor como alternativa a “Território, Segurança, 
População para o conjunto de palestras proferidas entre 1978 e 1979 e reunidas nesta obra. 
98 A saber: um sentido ligado à “perspectiva analítica das relações de poder” e outro ligado às técnicas como forma de “condução 
de conduta”.  
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2. Estado liberal e território  
 
Foucault (2004 [1978]) analisa a função política atribuída ao espaço nos diferentes regimes de 
governação com base em três textos99 que se reportam a três tipos de relação entre soberania e espaço. 
Ainda que breve, a síntese destes textos revela-se útil para compreender as tecnologias de 
governabilidade próprias de cada regime de governação. No primeiro texto - La Métropolitée – encontra-
se essencialmente um problema de circulação, e nele as grandes preocupações da governação prendem-
se com a existência da capital: quais os serviços que deve assegurar a capital e como se deverá ligar ao 
restante território?  
O Estado é um edifício que deve assegurar os serviços dos soberanos, e seus funcionários, aos 
camponeses e artesãos. Só edificado sobre estes três elementos – soberanos, camponeses e artesãos – 
poderá o Estado existir. A questão é fundamentalmente a da criação da soberania legislativa e militar. 
Uma boa soberania está bem posicionada no território e um território policiado em termos de obediência 
tem necessariamente um bom desenho espacial. É necessária uma ligação à ordem macro. Em suma, o 
território pode ser entendido através da metáfora da arquitectura: tem as suas fundações, as suas partes 
nobres e as menos nobres.  
O segundo texto analisado retrata a construção da cidade de Richelieu onde sobressai um outro tipo de 
preocupações. As relações entre soberania e território surgem diluídas e a disciplina impõe-se através de 
procedimentos de divisão geométrica. O problema deixa de ser o da circulação interna à nação e da 
essência da capital. É a pequena escala que passa a dominar. A dimensão das ruas, a colocação das 
praças, as distâncias entre elementos, formando ângulos rectos, posições paralelas, ligações específicas 
face à praça central. Uma modulação arquitectónica que é também uma modulação política. Nesta 
geometria surgem os sectores, a sociedade espacializa e reifica a sua estratificação, ao responder 
positivamente às condições localizadas de circulação nas áreas comerciais e de culto. Casas de um piso 
contrastam com casas maiores dos sectores mais nobres. Preconiza-se uma concordância entre este 
desenho de cheios e vazios e o princípio hierárquico expresso na comunicação das relações de poder e 
nos efeitos funcionais desta distribuição.  
O terceiro texto reporta-se ao projecto de Nantes. Próximo do plano de Georges-Eugène Haussmann 
realizado um século antes, em Paris, este procura planear a intervenção sobre a cidade assegurando 
quatro funções: higiene e ventilação, comércio, circulação interna e externa e vigilância. Porém enquanto 
o problema específico em Paris era o da manifestação da supremacia política, em Nantes o problema que 
se coloca é o de criar condições para as novas funções comerciais e administrativas que o 
desenvolvimento do comércio com Inglaterra impunha e, ao mesmo tempo, o de lidar com a criação de 
riqueza e com o hinterland.  

                                                 
99 O texto La Métropolitée escrito por Alexandre Le Maître escrito no século XVII, o texto de Jean-Claude Perrot sobre o projecto 
de transformação da cidade de Richelieu (século XVII), e, finalmente, a história do urbanismo de Nantes a partir de um estudo de 
Pierre Lelièvre de 1932. 
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Aqui não há vazios na concepção do espaço, como no caso das cidades disciplinadas ilustradas por 
Richelieu. A segurança não se exerce através da construção num espaço vazio, mas liga um conjunto de 
matérias dadas. Assiste-se a uma viragem nos objectos de soberania, o espaço passa a disciplinar a 
ocupação pela população, mas também a servir propósitos de garantia de segurança. Esta mudança 
prende-se com a emergência da diferença entre soberania e governação. O rei pode ser soberano, mas 
só governa se detiver as condições de governação. A invenção da governação está ligada à população e 
é muito mais do que uma soberania, ou do que um império. A série de mecanismos de segurança – 
população - governação abre um novo campo para o que chamamos política. A disciplina aqui pertence à 
ordem da construção, num sentido mais amplo da construção que mantém a relação território / soberania 
ainda que lhe modifique a escala.   
Desta análise Foucault (2004) conclui que as relações entre soberania e espaço se modificam no tempo e 
no espaço. Como se estabelece esta relação na contemporaneidade? A resposta a esta questão tem sido 
atravessada pela discussão sobre os efeitos da globalização e da mobilidade inédita que caracteriza os 
regimes de governação globalizados. Face à compressão espaço – tempo (Harvey, 1989) a cultura 
política tende a criar a ilusão de uma emancipação do território através de um conjunto de dispositivos 
que permitem “escapar à territorialidade”: a aplicação de recursos que permitem transcender politica e 
economicamente fronteiras e a potenciação da adopção de identificações múltiplas e transterritoriais 
(Innerarity, 2002). 
O processo de construção política da União Europeia corresponde a um processo de erosão da 
territorialidade principal e conduz a uma “imbricação regional assimétrica” (Haas, in Innerarity, 2002, 110), 
motivada pela disputa dos fundos estruturais. Os níveis internacional, regional e local desafiam a 
territorialidade estatal e impossibilitam que se prossiga governando sobre as lógicas de territorialidade 
convencional sustentadas na soberania nacional. A governação das sociedades actuais complexifica-se 
porque implica a imbricação de novos campos de decisão nas múltiplas escalas de intervenção e porque 
a negociação política acrescenta aos múltiplos e distintos planos de negociação, novas lógicas de 
actuação e novas regras. A territorialização torna-se difusa porque ancorada em centros de decisão 
difusos. 
Como refere o Innerarity (2002, p.109-110) 

“[d]esde Roma a Maastricht, o processo de unidade europeia é um verdadeiro 
laboratório para a reivindicação do espaço, tornando possível a pertença a 
comunidades múltiplas e a elaboração de políticas com extensão variável 
segundo os assuntos em causa. Esta transgressão de lógicas territoriais não 
obedece a uma mera justaposição dos estados soberanos nem conduz à 
configuração de uma entidade mais ampla passível de adoptar os esquemas 
tradicionais da soberania estatal. O que aparece é um conjunto de unidades 
interdependentes que se aglomeram segundo graus diversos e que estão mais 
ou menos privados de autoridade”. 
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O território não é, na lógica dominante, uma finalidade em si, mas um bem ao serviço de outras 
finalidades (Foucault, 2004 [1978]). A territorialidade difusa, que os Estados ajudam a construir através 
dos seus pactos económicos, políticos e culturais com espaços supranacionais, é versátil e ambígua. A 
territorialidade difusa não retira a centralidade ao território (Innerarity, 2002, 105). As políticas 
económicas, sociais e de segurança elaboram-se cada vez mais por referência a territórios específicos na 
natureza e escala, que tendem a assumir uma forte variabilidade no ajustamento entre objectivos e alvos 
de intervenção: os bairros problemáticos, as freguesias, as áreas urbanas para a reconversão 
urbanística, os bairros de realojamento. 
Os novos sentidos políticos dados ao espaço não significam o declínio da política de soberania, mas o fim 
de uma forma específica de política que se vê substituída por outra. Os interesses dos Estados não 
desaparecem neste multiplicar de níveis de territorialidade, mas sofrem uma ampla modificação. No 
domínio da segurança e da vulnerabilidade aliada à insegurança, por exemplo, as preocupações não se 
colocam no plano da defesa do território, mas na capacidade técnica e recursos afectos à defesa face 
aos meios de que dispõem os adversários. Anteriormente posicionados no exterior, estes são hoje 
colocados dentro das fronteiras do Estado. A este propósito merece referência o Relatório Anual de 
Segurança Interna (RASI, 2009) onde pode ler-se: “O quadro vigente de desafios e ameaças à segurança 
interna situa-se no âmbito transnacional, tendo como resultado o esbatimento das fronteiras entre 
segurança interna e externa. Constituem-se, assim, como ameaças globais à segurança dos Estados o 
terrorismo, o narcotráfico, a imigração ilegal, as ciberameaças, e a proliferação de armas de destruição 
em massa, entre outras” (RASI, 2009, p.31). 
 

2.1. Território e normalização 
 

Do aparato técnico da “governação do homem” faziam parte tanto as técnicas de governação do homem, 
como as técnicas de governação das almas, postas em acção até ao século XVIII pela Igreja. O papel da 
governação orientava-se até então para a resolução do problema do corpo, enquanto a Igreja se 
orientava para a governação das almas. A genealogia da governação penitenciária mostra que no Estado 
Moderno se dá uma ruptura da organização social baseada na separação destes dois domínios 
governativos. A prisão passa a integrar processos de hierarquização social de ordem racional, moral e 
política para o fabrico de “corpus dóceis”. As técnicas da governação e as técnicas da alma surgem 
ligadas a um mesmo processo de normalização. A prisão, tal como a escola e o hospital, chama à 
governação estatal a matriz moral, que actua sobre a capacidade produtiva através da disciplina do corpo 
e alma (Foucault, 2005 [1975], 2004 [1978,1979]). 
Na impossibilidade do pleno exercício disciplinador e regenerador nas sociedades democráticas, o 
aparatus da segurança impõe-se. O projecto normalizador modernista tornou-se demasiado dispendioso 
e difícil, tendendo a minimizar-se a intervenção à identificação, ao cálculo e à monitorização de 
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comportamentos antecipáveis (Cunha, 2009). Mas a capacidade de exercer o aparatus da segurança é 
limitada, o que gera outros mecanismos de exercício do poder, que seguem duas tendências: a 
sobreelevação da repressão e da punição e as políticas de visibilidade, que visam ocultar as fragilidades 
do aparelho policial (Foucault, 2004 [1979]; Durão, 2008b, 2008c) e judicial (Wacquant, 2004, 2005, 
2008). Consequentemente, na polícia bem como na acção social ou nas escolas, a visibilidade da política 
sobrepõe-se à visibilidade da população, cada vez mais mediada por mecanismos de re-definição (as 
estatísticas, os relatórios de actividade ou os diagnósticos encomendados).  

“A ordem de segurança sustentada no biopoder traz novos sentidos à 
normalização. As escolas, os sistemas militares ou penais, a disciplina da 
fábrica ou do trabalhador, são formas particulares de gerir e organizar a 
multiplicidade, de fixar os seus pontos de implantação, os seus horizontes 
laterais e verticais e as trajectórias piramidais, as suas hierarquias e, por ai 
fora” (Foucault, 2004 [1979], p. 26).  

A disciplina na biopolítica é mais do que uma forma de “criar corpos dóceis”: é uma forma de 
individualizar dentro da multiplicidade. Trata-se de construir um edifício de múltiplos elementos, que têm 
na base, não a força do trabalho, mas a dos sujeitos. 
A normalização é signo de pertença a um corpo social homogéneo, que convive contudo com os 
marcadores da diferença, de estatutos, de privilégios e de pertenças selectivas. Num sistema de 
igualdade formal, onde a homogeneidade é a regra, o poder da norma introduz todo um gradiente de 
diferenciações individuais que permite classificar, hierarquizar e distribuir (Foucault, 2004 [1975], p. 216). 
Nesta leitura, que atravessa toda a perspectiva pós-estruturalista, o processo de segregação social 
inerente à formação e à manutenção dos enclaves territoriais, como espaços marginalizados, seria parte 
de uma ordenação social de cariz disciplinatório mais vasta, amplamente sustentada na especialização e 
na instrumentalização espacial. Os enclaves territoriais e particularmente os bairros sociais resultariam do 
poder institucional de criar margens sendo apenas uma das expressões desse poder.  
É nesse jogo de classificação, hierarquização e distribuição que pode também interpretar-se a 
organização espacial do tipo clonesco, tipologia do edificado do periurbano retratada por Relph (1981). 
Aparentemente ligada às lógicas de produção arquitectónica ou urbanística, sob a lógica da governação, 
o urbanismo sustenta a governação de « exércitos de homens e de mulheres mutantes », os 
suburbanitas.  
A leitura de Foucault (2004 [1978]) permite equacionar a performatividade das tecnologias de governação 
da pobreza e em especial perceber como é que a normalização e o particularismo “funcionam” lado a 
lado. Isto porque, ao mesmo tempo que se segue o sentido de uma maior homogeneização dos sistemas 
institucionais e das tecnologias de intervenção social (que se socorrem cada vez mais da 
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contractualização tanto com instituições como com os cidadãos100), desenvolvem-se também 
mecanismos que acentuam a diferenciação e a particularização. Ou, de outro modo, sob o princípio da 
“unidade política” a governação da pobreza realiza-se por duas vias: 
1. Uma primeira, por via das tecnologias de governabilidade que apelam à participação de um leque de 
intervenientes que se introduzem na política social local para servir formas especificamente locais de 
gestão da pobreza e da exclusão101. É, no fundo, a expressão da heterarquia e da policentralidade que 
caracteriza a função política contemporânea (Innerarity, 2002) num crescente apelo à racionalização das 
opções e práticas.  
2. Uma segunda, através da coordenação e da supervisão estatal que, sem seguir um sentido 
classicamente descendente, tende a realizar a centralização e a normalização, tirando partido de 
processos subtis que o entendimento da política sob o princípio da técnica política permite captar. Este 
sentido, profundamente ligado ao princípio geral do que chamamos liberalismo, é aqui sintetizado na 
noção de “tecnologias de governabilidade” de Foucault (2004 [1978, 1979]).  
É sobre a cadeia de mecanismos que dão corpo a esta centralização e normalização que nos 
debruçamos em seguida, equacionando a municipalização das políticas de segurança e integração, estas 
últimas por via das garantias de medidas de igualdade / não discriminação, ou da descentralização da 
acção social.  
A análise do exemplo francês é profícua neste domínio, tanto pelas potencialidades como pelas 
limitações. Porém como refere Demetrios Papademetriou (2008) o novo modelo de integração pensado a 
partir do local implica ajustamentos entre diversas entidades (responsáveis pela habitação social, 
serviços sociais, educação, emprego, entre outras) e, sobretudo o envolvimento dos imigrantes. Nas suas 
palavras, 

“[…] the state, although diminished in many ways, still regulates entry and the 
allocation and distribution of goods and services. It must thus work 
cooperatively with local governments and institutions to manage migration for 
everyone’s benefit” (Papademetriou, 2008, p.224). 

As exigências de uma intervenção pública, agora pensada a partir do local, são inúmeras e requerem um 
aprofundamento do que sabemos sobre as parcerias entre Estado e entidades não governamentais, mas 
também, como se defende neste trabalho, da compreensão dos mecanismos pelos quais, dentro dos 
modelos já estabelecidos, os imigrantes, assim como outros grupos silenciados, persistem 
marginalizados.  
 

                                                 
100 A rede social de freguesia, os diagnósticos e os planos sociais de freguesia, os consórcios, ligados a programas como o 
Escolhas, e no plano da providência social através do RMI, entre outros, são alguns exemplos da ampliação das parcerias entre 
o estado e a sociedade civil ou entidades que seguem esta tendência para a normalização. 
101 Ainda que as normas e normalizações postas em prática numa economia de poder específica tendam a sustentar-se nas 
organizações já existentes no terreno e / ou a gerar outras organizações muito próximas das primeiras. 
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2.2. Estado Neoliberal: as parcerias na gestão da pobreza  
 
A “nova geração de políticas sociais”, que emerge em Portugal nos anos 1990, pretende actuar sobre as 
condições de desfavorecimento, através de um conjunto de “medidas e programas de combate à pobreza 
e à exclusão que procuram intervir sobre as causas dos problemas, criando condições para a 
transformação do meio envolvente e das atitudes e comportamentos individuais” (Rodrigues, 2003). Os 
eixos de actuação que estão na génese das novas políticas podem ser sintetizados a partir do documento 
Políticas Sociais Activas em Portugal (2000)102 segundo o qual são três as orientações transversais aos 
programas de combate à pobreza e à exclusão: 
1. A promoção de uma cidadania extensível a todos, cidadania que integre o direito ao trabalho e a um 
rendimento mínimo, o exercício pleno dos direitos cívicos, o acesso à educação e à cultura e, finalmente, 
a participação na vida social. Em contrapartida o Estado pede aos sujeitos apoiados pelas medidas da 
política social o empenhamento no accionamento de expectativas e de recursos materiais, simbólicos e 
psicológicos que sustentem a re-inserção; 
2. O reconhecimento da importância da igualdade de oportunidades como forma de lutar contra as 
desigualdades sociais. Assim devem reforçar-se os mecanismos de discriminação positiva procurando 
promover o acesso diferenciado dos sujeitos mais penalizados na estrutura de oportunidades. Em 
consequência a intervenção social deve fazer-se “à medida” baseando-se na identificação das 
necessidades e no acompanhamento personalizado e contractualizado. Os diagnósticos devem incidir 
sobre os factores de risco das diferentes categorias populacionais;  
3. As “novas políticas sociais” visam a adopção de uma lógica de responsabilização e de mobilização do 
conjunto da sociedade e de cada cidadão, apostando no envolvimento de entidades estatais (serviços do 
Estado central, autarquias, organizações sem fins lucrativos e grupos de cidadãos organizados) e 
elegendo as parcerias e o trabalho em rede como estratégia de reunião de esforços e vontades, de 
envolvimento e partilha alargada de responsabilidades e recursos.  
As mesmas orientações podem ser encontradas no diploma que institui a Rede Social de Freguesia, 
quando define os seguintes objectivos estratégicos da política de combate à pobreza e à exclusão103: 
1. Desenvolver uma parceria efectiva e dinâmica que articule a intervenção social dos diferentes agentes 
locais – através da construção de projectos de acção articulados; 
2. Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências e recursos a 
nível local, de modo a contribuir para tornar efectiva a complementaridade das várias medidas de política 
para a unificação e recursos e para a integração de projectos de diferentes parceiros locais, numa acção 
concertada e coerente de desenvolvimento local; 
3. Garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nos concelhos e freguesias, constituindo 
uma política que se pretende impulsionadora de um trabalho de parceria alargado, incidindo na 
                                                 
102 Políticas Sociais Activas em Portugal, Lisboa, IDS/MTS, 2000 
103 Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 de 18 de Novembro, posteriormente actualizado pelo Despacho Normativo 
nº8/2002 de 12 de Fevereiro e Decreto-Lei nº115/2006 de 14 de Junho  
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planificação estratégica da intervenção social local, abarcando entidades de diferentes naturezas e áreas 
de intervenção que desenvolvem a sua actividade numa mesma unidade territorial (concelho ou 
freguesia). O combate à pobreza e exclusão social são encarados numa perspectiva de promoção do 
desenvolvimento social.  
4. Integração: necessidade de desenvolver intervenções integradas e multidimensionais, respondendo de 
forma eficaz ao carácter multidimensional de fenómenos como a pobreza e exclusão social. A uma 
intervenção local integrada deve seguir-se uma parceria estratégica integrando as parcerias sectoriais 
existentes num dado território. A integração em parceria requer uma actuação centrada na planificação e 
coordenação das actividades dos diferentes actores envolvidos e baseia-se na cooperação, na partilha e 
co-responsabilização. Este princípio antecede na Lei o princípio da participação alargada a todos os 
actores locais e às populações, particularmente às mais desfavorecidas. Estende-se ainda a todas as 
acções desenvolvidas no quadro do programa, submetendo a participação à condição de eficácia do 
combate à pobreza e exclusão social com vista à promoção do desenvolvimento social, considerado tanto 
mais efectivo quanto resulte de um processo amplamente participado. Também não se antecipam 
princípios para a sustentação financeira das intervenções integradas. 
5. A inovação surge como o quinto princípio de actuação da rede social considerando-se que face à 
emergência de novas problemáticas e às fortes mutações sociais que ocorrem a um ritmo acelerado, se 
torna cada vez mais imprescindível que as novas políticas, medidas e programas sejam portadoras de 
inovação. Para que esta inovação traga consequências efectivas apela-se à abertura à inovação de 
processos de trabalho e das práticas dos agentes envolvidos. 
As parcerias são um instrumento privilegiado da governação na lógica heterárquica, policêntrica e 
policontextual. Projectam uma transformação do processo de governação que impõe auto-definição, 
nomeadamente das formas de relação entre os subsistemas parciais. É no território, no local, que os 
problemas terão de ser resolvidos, e é próximo das populações que se deve actuar, de modo concertada, 
articulado e preventivo, preconizando-se, assim, os princípios da subsidiariedade, da transversalidade e 
complementaridade, da integração e da multidimensionalidade e da inovação. Desta forma, o aparelho de 
Estado orienta-se para os “serviços de proximidade”, para a particularização, e chama a sociedade civil a 
ser parte activa da sua própria governação.  
A consubstanciação das políticas sociais inspiradas nestas orientações implica uma transformação na 
forma de condução da economia política, incluindo a situada. Comecemos por analisar estas 
transformações reflectindo sobre as transformações políticas que declinam da necessidade de 
transformação do meio envolvente, do contexto, como veremos, e em especial das transformações que 
se impõem à própria função política.  
Segundo Innerarity (2002), a extrema complexidade de processos, problemas e projectos sociais impõe à 
função política contemporânea transformações no sentido: 
- de uma ordem heterárquica, ao invés de hierárquica, centrada na conexão comunicativa, ao invés da 
autoridade directa,  
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- de uma composição policêntrica, em vez de uma posição central, e  
- de uma imbricação policontextual em substituição do controlo unilateral. 
Estas transformações favorecem a implementação das orientações políticas das “novas políticas sociais” 
atrás enunciadas e em particular a responsabilização das entidades estatais e parceiros de trabalho na 
partilha alargada de estratégias e recursos. Segundo o autor, para realizar esta transformação, parte da 
solução reside na desestatização da vida pública, em prol da “sociedade”, conservando o Estado as 
competências nucleares e a garantia aos bens colectivos essenciais. 
Apesar do moroso, mas progressivo, processo de consolidação de parcerias realçada nos relatórios de 
avaliação de alguns programas de combate à pobreza e exclusão (nomeadamente do Programa 
Escolhas e Equal) os contextos observados mostram que, contrariamente ao que alguns advogam, as 
parcerias não implicam, necessariamente, uma diminuição do controlo do papel do Estado. Detectam-se 
mecanismos de manutenção da “unidade política” (Inneratiry, 2002) baseados na comunicação e no que 
designamos por colonização das políticas públicas pelas lógicas das “novas políticas sociais” que revelam 
não apenas uma substituição, mas também uma modificação das formas de controlo do papel das 
estruturas locais do Estado e dos restantes parceiros envolvidos. Mas é preciso explicá-lo. 
Perante a constatação de que já não pode produzir e dominar através de uma acção centralizada e 
autoritária, o Estado vê-se obrigado a moderar negociações sem impor soluções e sem formar nos 
princípios. O Estado (descentralizado) assume a sua “modéstia política” e limita-se a ser mais uma voz, 
correlacionada com uma pluralidade de sistemas autónomos. Na ordem heteráquica há um sentido difuso 
atado pela policentralidade que requer uma acção / actualização política situada (e permanente). Mas 
existe uma disputa entre compatibilidade política e compatibilidade social. Quanto mais diversos os “jogos 
de linguagem” (que configuram as suas próprias regras, preferências e sustentabilidade interna), mais 
difícil se torna a governação. Para assegurar a democracia participativa não basta definir os processos 
que a tornam possível, porque os interesses que manifestam a particularidade são os mesmos que 
potenciam conflitualidade (Innerarity, 2002, p.15). 
Acresce que esta modéstia política é apenas aparente. Em primeiro lugar, porque a negociação não é 
neutra, situando-se num espaço intermédio volúvel e difícil de classificar (Itennarity, 2002), tendendo o 
Estado a encontrar mecanismos de regulação e controlo que acabam por criar tensões, nem sempre 
explícitas, sobre aqueles que não pertencem às “parcerias de peso”. Finalmente, e em consequência 
destes dois primeiros aspectos porque os processos de auto-delimitação que estão na base das parcerias 
tendem a dar-se de forma desequilibrada, sem que sejam claros os critérios de delimitação de 
responsabilidades e poderes.  
Vimos que o combate à pobreza envolve diferentes instituições sociais orientadas para os públicos mais 
desfavorecidos ou em risco de vulnerabilização. O estabelecimento de relações entre entidades tem sido 
pensado, sobretudo, nas articulações entre entidades públicas e privadas, o mix state. Mas o terreno 
mostra que são apenas as relações extra Estado que sofrem modificações. O Estado modifica-se para se 
articular numa escala de intervenção mais fina, precisamente a territorializada. A Escola e a Polícia, por 
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exemplo, a par dos ajustes empreendidos para a cooperação, vêem-se na necessidade de se auto-
afirmar localmente sem, muitas vezes, realizarem uma auto-modificação consentânea com aquela 
colaboração. A conciliação e o encontro de projectos, de constelações futuras, a passagem de uma visão 
a uma pré visão (Inneratiry, 2002, p, 172) continua a sustentar-se muito mais na auto-afirmação do que 
na auto-modificação. O caso da orientação do Contrato Local de Segurança na Quinta da Fonte para a 
prestação de apoio aos jovens na procura de emprego pode ilustrar esta afirmação. Este apoio sustenta-
se essencialmente na utilização de infra-estruturas (computadores ligados à rede global), o que aliás 
poderia, nos mesmos moldes em que é prestado, ser assegurado por outras entidades presentes no 
bairro. Deste modo, a polícia, em parceria com a autarquia, cumpre o seu objectivo de aproximação aos 
jovens, afirmando o seu carácter de proximidade, sem porém se auto-modificar como organização de 
segurança.  
Acresce que a centragem nos territórios não significa necessariamente uma abordagem territorial. O 
aparente “Estado territorial” quando observado mais de perto dá lugar ao “Estado populacional” da 
governação dos pobres e esta transladação não é independente das perspectivas homológicas entre 
bairro e população dos bairros, ou da tolerância de “limites mínimos” de pobreza e de exclusão, ou até de 
violência, e que entram na governação como algo a gerir, em vez de algo a combater.  
A intervenção tende deste modo para uma orientação mínima comum, garantida pela “troca autónoma” 
entre sistemas sociais e produzindo “sistemas que coloquem menos problemas”. Dai a nova função 
política necessária à normalização numa arquitectura policêntrica. A função de mediação social que 
pressupõe uma racionalidade governativa extremamente presa à normalização. A intervenção sobre as 
particularidades locais, tende para a normalização, funcionando como contrapeso à dinâmica centrípeta 
(Innerarity, 2002) mas também como uma tecnologia ao serviço da manutenção dos sistemas 
hierárquicos (Foucault, 2004 [1978]). Deste modo, Estado e parceiros sociais, incluindo alguns grupos 
informais de cidadãos envolvidos no combate à exclusão, passam a inscrever-se numa economia geral 
de poder que, só aparentemente, destronam a lógica descendente. Mas as parcerias são, também, num 
outro plano, o resultado de uma uniformização da descentralização política. Na leitura de Foucault (2004), 
as parcerias, como método específico de governação, encerram ao mesmo tempo uma micropolítica 
específica que é tanto hierárquica como heterárquica.  
Em suma, as políticas de combate à pobreza e à exclusão territorializadas baseadas na parceria 
levantam ainda questões ligadas ao espartilhamento localizado das grandes organizações do Estado que 
revelam dificuldades na intervenção heterárquica, na conexão comunicativa e na imbricação 
policontextual que a arquitectura policêntrica configura (Inneratiry, 2002). Finalmente, com a parceria 
aumenta a preocupação com a hipercoordenação necessária aos sistemas. Muitos dos relacionamentos 
que estabelecemos não poderiam existir sem esta hipercoordenação, como o mostram os milhões de 
adolescentes que usam os seus telefones para “encontrar” os seus amigos (Thrift, 2004a). O mesmo 
princípio de hipercoordenação poderá ser encontrado nas lógicas que comandam as práticas dentro dos 
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sistemas de segurança social, da acção social e educativa, da prevenção da delinquência, nos processos 
e na “fichagem” dos “utentes” ou de delinquentes (Tévanian, 2005).  
A governação da pobreza deixa de ser um domínio exclusivo do Estado, mas não significa menos Estado. 
Enquanto Foucault (2004 [1978, 1979]) olha mais as possibilidades difusas internas à governabilidade 
pela vigilância e controlo, Innerarity (2002) concebe a sociedade policêntrica como capaz de gerar 
consonância entre os vários da totalidade impedindo a dissolução centrífuga dos seus elementos 
desvinculativos. Mas também aqui Inneratiry (2002) se revela pouco optimista uma vez que organizar 
uma sociedade capaz de escapar aos imperativos da homogeneização e fragmentação implica 
reconhecer a Política como um “campo sempre inacabado de diferenças e de relações” (Innerarity, 2002; 
Foucault, 2004 [1978, 1979]). 
O plano das parcerias permite ilustrar a forma como as “metáforas mobilizadoras” participam na 
governação da pobreza no estado neoliberal. Esta perspectiva é bem ilustrada por Susan Hyatt (1997) no 
artigo “Poverty in a “post-welfare” landscape: Tenent management policies, self-governance and the 
democratization of knowledge in Great Britain”, onde descreve a forma como os processos decisórios 
reivindicados pelos movimentos activistas dos anos 1970 foram apropriados pelas políticas locais dos 
conservadores como estratégia de exteriorização de funções municipais durante o governo de Margaret 
Thatcher. A autora analisa a mudança da relação entre residentes e Estado na transição das políticas de 
gestão dos bairros de habitações sociais (council estates)104 dos municípios para processos de auto-
gestão iniciada na primeira metade da década de 1980.  
Estas mudanças são perceptíveis desde o discurso aos procedimentos de apoio à referida transição. As 
formas de designação dos residentes alteram-se, tornando-se comuns as referências ao “encorajamento 
à competição” e aos “consumidores”. Os residentes passam a ser vistos como consumidores a quem é 
agora dada a possibilidade de exercício do direito de livre escolha, num mercado livre. Em consequência 
a retórica abandona as referências à pobreza e privação e investe na ideia de residentes como seres 
independentes, plenamente capazes de fazer escolhas responsáveis, em vez de clientes passivos do 
Estado providente.  
Hyatt (1997) coloca em evidência uma forma específica de corrosão social criada pelos dispositivos de 
governação neo-liberal que, invocando a “democratização do conhecimento”, concorre para a emergência 
de “novos especialistas” entre os habitantes. Como refere a autora, a integração na decisão do parecer 
destes especialistas reconhecidos (e autorizados) pelo seu conhecimento especializado, na governação 
de outros, particularmente os pobres, dá lugar a uma forma de governação profissionalizada pensada de 
forma tecnicizada. A pobreza é representada não como um problema social mas como uma nova 
possibilidade dos pobres experienciarem “empowerment” através da auto-gestão. Para formar estes 
novos “especialistas” criam-se as Housing Associations, organizações quase governamentais para 
preencherem vazios da gestão, com o intuito de formar para a gestão e, nalguns casos, para gerir. No 

                                                 
104 Conjuntos de habitações construídos pelo Estado sobretudo entre as duas guerras para populações pobres. Os projectos de 
urbanização correspondiam a vivendas em cul-de-sac que pretendiam imitar a visão idealizada do campo inglês. 
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entanto, estas organizações investidas de poderes de gestão, tal como os novos profissionais, não têm 
meios para impedir os desmantelamentos de bairros inteiros decididos noutras instâncias. 
A institucionalização cega de um self-help, induzido entre os pobres, leva a que se caia num optimismo 
cego. Um passo crítico que se torna possível na base de uma nova estratégia discursiva para o exercício 
da governação ancorada na auto-gestão, uma nova ideologia altera o posicionamento social do pobre, 
agora resiliente em vez de dependente, auto-governado em vez de governado, empowered em vez de 
destituído de poder (Hyatt, 1998). Os bairros degradados tornam-se “lugares de oportunidades” em vez 
de “lugares de vivência de privação”. O pro-activismo político constroi uma realidade à sua imagem, na 
qual pobreza e empreendorismo podem coexistir lado a lado. Toda a referência à desigualdade ou 
desvantagem foi banida do discurso no processo de “reforma” destes bairros. 
Este modelo coloca outros problemas que o trabalho empírico traz para a primeira linha. O problema da 
legitimidade democrática, quando estes especialistas se confrontam com o incumprimento e se vêem 
empurrados para o papel de vigilante, denunciante ou mesmo punidor/sancionador, como teremos 
ocasião de verificar no caso dos mediadores de bairro em Bacalan. Enquanto a transferência para estes 
novos profissionais de competências ao nível da cobrança, das contratualizações para a manutenção de 
equipamentos, etc., foram enquadradas por dispositivos regulatórios de cariz jurídico, a ampliação da 
governação “pós-providente” à função da vigilância não se dá dentro do mesmo esquema jurídico e 
regulatório. 

2.3. Parcerias, normalização e particularismo – a acção social à medida 
 

No que se refere ao trabalho social, merece referência o trabalho de Soulet (2007) que defende a 
necessidade de observar empiricamente a realidade dos sujeitos em situação de exclusão como base 
para a operacionalização da “intervenção à medida”. O autor sustenta que a evolução mais recente das 
configurações da acção social do Estado, baseadas no pressuposto de que os processos de integração e 
de inclusão se subordinam à capacidade de acção dos sujeitos e às suas condições de realização, não 
atende às especificidades daqueles que, devido à sua trajectória biográfica ou aos constrangimentos 
impostos pelos sistemas socioeconómicos cada vez mais exigentes, não podem inscrever-se na lógica de 
activação das capacidades. A sua perspectiva é fundamental por três razões distintas: em primeiro lugar 
porque alerta para a necessidade de sustentar modalidades de intervenção que não são integráveis na 
lógica das audit policies; em segundo lugar porque introduz na reflexão sobre a acção social as 
performances dos intervenientes no terreno, enfatizando o facto de o Estado social não se fazer através 
de legislação sendo fundamental olhar para as formas de operacionalização dos dispositivos da acção 
social na sua relação com as pessoas e os contextos. Finalmente, no que mais directamente se liga com 
a problemática em análise, porque permite colocar em evidência o desajustamento das modalidades tipo 
da intervenção social no trabalho do combate à exclusão entre os jovens.  
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A partir da constatação de que é sempre possível actuar no sentido da activação das capacidades, o 
autor defende que a acção social, enquanto prática, deverá ser capaz de actuar diferentemente de acordo 
com os diferentes perfis sociais, adoptando diferentes abordagens face aos sujeitos. A intervenção do 
trabalhador social é colocada dentro de um continuum, polarizado na perfectividade e vulnerabilidade, 
posicionamentos que convocam dois ideais-tipo de trabalho social:  
1. o primeiro corresponde ao trabalho social generativo que visa resolver o problema da estagnação e do 
aprisionamento nas “armadilhas da assistência”, numa lógica promocional;  
2. o segundo designado de trabalho social paliativo que procura lidar com o problema da des-socialização 
numa perspectiva de redução dos riscos. 
Estes dois tipos de intervenção sustentam-se em dispositivos diferenciados e dão azo ao estabelecimento 
de relações distintas, votadas à resolução de problemáticas muito diferentes. Lidam igualmente com a 
eficácia e com a efectividade que não podem ser equiparadas.   
 

Figura 8 - Formas actuais do trabalho social 
                                 Perfectibilidade                                    continuum                                     Vulnerabilidade 

Tipo de trabalho Trabalho social generativo, promocional 
dirigido a todos 

Trabalho social paliativo de base, evitando a 
depreciação 

Tipo de dispositivo Dispositivo de acção que apoia as 
potencialidades e favorece as condições 
sociais para ajudar a mudança através 
da construção de um projecto 

Dispositivo de manutenção que procura dar 
continuidade ao contacto e restaurar a auto-
estima, através de um pacto 

Alvo Actor como ser incompleto / em 
formação, a quem falta a valorização 
das capacidades de actuação (sujeitos 
em transformação) 

A pessoa como ser desarmonizado a quem é 
preciso apoiar a restabelecer a dignidade 
(sujeitos negativos) 

Tipo de relação de 
ajuda 

Trabalho de autonomização e de 
empowerment valorizando o poder de 
acção 

Trabalho de reabilitação valorizando o poder 
pessoal 

Temporalidade Progressivismo: trabalho de projecção e 
de mudança  

Presentismo: trabalho de aproximação e de 
refortalecimento  

Modalidades Formação, em sentido lato, para 
enriquecer o património da capacidade 
de acção e de construção comum de um 
projecto  

A manutenção do utente numa dinâmica de 
ajuda a fim de não romper com as últimas 
ligações numa perspectiva que recusa o longo 
prazo, a normatividade, e de multiplicação de 
investidas susceptíveis de transformar as 
ligações a partir das quais a pessoa poderá 
reconciliar-se 

Eficácia  

 

Eficácia estratégica visível e mensurável 
(objectivo atingido ou não) 

Eficácia polémica, imprevisibilidade e 
invisibilidade (criação das condições de acção). 

Fonte: Soulet (2007) 
 
Nesta conceptualização subentende-se que a vulnerabilidade dos sujeitos muito raramente está ligada a 
problemáticas individuais, mas relacionada mais genericamente com um défice de integração laboral e / 
ou de inserção, em que esta última é resultado do isolamento progressivo inseparável da privação 
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material. Tal como Wacquant (2001, 2004) e os sociólogos da revista Claris, Soulet (2007) apoia a 
desconstrução da perspectiva da individualização e da psicologização da problemática da exclusão que 
atribui ao indivíduo as razões da sua situação, desconsiderando um conjunto de tendências das 
sociedades contemporâneas com forte poder excludente.  
Considerando o contributo de Soulet (2007) torna-se claro o desajustamento entre os discursos 
caracterizadores dos jovens visíveis, tendencialmente posicionados numa situação de des-socialização – 
a propensão para a marginalidade - e as tecnologias de intervenção social, que enformam as políticas de 
combate à pobreza e exclusão voltadas para a juventude, claramente inscritas na lógica da activação de 
capacidades. Deste modo, às questões levantadas no primeiro capítulo ligadas com a perspectiva da 
individualização e da psicologização da exclusão baseada no princípio de que existem traços objectivos 
individuais de reduzida ou total incapacidade de se integrar (e, por conseguinte, de ser integrado), 
acrescem questões ligadas ao desajuste entre os diagnósticos e as tecnologias de intervenção.  
Partindo da proposta de Soulet (2007) e considerando que, de facto, a cultura do trabalhador social tende 
a seguir estes dois eixos de intervenção, tornam-se claras as razões que mantêm os jovens mais 
excluídos fora dos programas de intervenção, pois que, malgrado o défice cultural que frequentemente 
lhes é atribuído, esses mesmos jovens permanecem excluídos dos dispositivos inerentes ao trabalho 
social, quer promocional, quer paliativo. São simplesmente posicionados como actores da sua própria 
exclusão, mesmo quando a perspectiva compreensiva penetra nos discursos. Pretende-se capacitar sem 
equacionar o percurso de cada um, intervir sobre a massa de jovens dos bairros, sobre a série na 
acepção de Foucault (2004 [1978]). 
Tomemos como referência o trabalho realizado com os sem – abrigo. É frequente ouvir, no relato da 
experiência de trabalho, os trabalhadores sociais dizerem: “um sem abrigo que sigo à x anos”; “uma 
pessoa que venho acompanhando…” ou um conjunto de outras expressões tradutoras de formas de 
actuação claramente inscritas no trabalho social do tipo paliativo. Este tipo de abordagem é também 
frequente em França quando os educadores da prevenção especializada racionalizam as suas práticas. 
Em Portugal, por seu lado, no que se refere aos jovens verifica-se uma abordagem mais centrada no 
princípio democrático (Dubet, 1987)105. Considera-se que se trata essencialmente de uma questão de 
superar a desigualdade de oportunidades. É frequente, por exemplo, apresentar-se o Escolhas como uma 
“oportunidade a ser agarrada pelos jovens” que “ou apanham o comboio ou não apanham”.   
Porém, quando se analisam as oportunidades uma a uma, designadamente as inscritas no contexto de 
formação ou laboral, tende a ser comum o reconhecimento de que existem dificuldades de génese 
“estrutural” que não permitem dar seguimento ao trabalho social generativo. Porém, a perspectiva que se 
defende é a de que não se trata apenas de uma questão de falta de meios – a estrutura. É necessário 

                                                 
105 Dubet (1987) opõe princípio democrático a princípio psicológico, considerando que o primeiro se orienta pelos valores da 
igualdade de oportunidades nomeadamente ao ensino e cultura. O princípio psicológico subjacente à política de juventude dos 
anos 1970 vai mais longe. Face a uma juventude cada vez mais duradoura e exposta à incerteza, o trabalhador social, o 
animador, ou o educador surgem na primeira linha de acção. Na acção social é este o princípio que sustentará o modelo de 
actuação baseado na acção de profissionais (ainda jovens) que, em equipamentos próprios, oferecem aos jovens uma “relação 
privilegiada” e um modelo de identificação alternativo ao dos adultos.  
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questionar os actantes que performatizam, de um lado e de outro, a exclusão, ultrapassando oposição 
agência - estrutura, as separações entre humano e não humano, a dualidade global – local, enfim, um 
conjunto de sistemas socio-técnicos-científicos herdados (Latour, 2005 [1999]) que não se têm revelado 
capazes de alterar os modelos expressivos (materiais e ideários) enraizados nos enclaves territoriais. 
Para tal é necessário aceitar que nem a política social e ciência social, nas suas formulações e práticas, 
são independentes dos processos de geração das margens.  

  

2.4. Da negociação à supervisão 
 
A gestão participada da pobreza requer uma activação da competência política de supervisão da 
“produção e garantia de bens colectivos irrenunciáveis à sociedade” (Itennarity, 2002, p.176).  
O conceito de supervisão para os liberalistas articula-se com a ideia de que a ordem de produção e a 
garantia de bens colectivos irrenunciáveis à sociedade está submetida à negociação. A supervisão é uma 
forma de abordar a diferença entre a perspectiva interna e externa das organizações. Lida com jogos de 
linguagem, entra na gramática da transferência da informação para torná-la compreensível de modo a 
criar as condições mínimas da “compatibilidade recíproca”, seja através do aumento da compreensão 
recíproca de outros sistemas, da própria auto-referência (Innerarity, 2002), necessárias à supervisão. 
Da capacidade de supervisão depende a possibilidade de re-hierarquização no sentido de uma efectiva 
organização policêntrica. Porém, como acabamos de analisar, quando o Estado trabalha no sentido da 
eliminação de constrangimentos exteriores, dando suporte à gestão local em parceria, torna-se 
necessário o incremento da capacidade de reflexão por parte das entidades que suportam as parcerias, 
condição chave para uma re-delimitação funcional das mesmas a partir do interior. Da auto restrição 
dependerá a redefinição de fronteiras, nos meios e nos interesses, assim como a protecção desses 
mesmos interesses contra os interesses mal fundados ou contra as acções de curto alcance. Só quando 
as componentes do sistema têm capacidade de reflexão estão em condições de cooperar. Sem reflexão 
não se dá a incorporação da diferença do que é exterior, comprometendo-se a validade da auto-
delimitação. 
Na perspectiva de Inneratiry (2002) a reflexão implica operações específicas de gestão de risco, de 
cálculo de externalidades e amplia os acontecimentos relevantes. O sentido da função de supervisão 
está, nesta linha, na possibilidade de funcionar como catalizador da reflexão, permitindo entrar nas 
“zonas cegas”, ou seja, na reflexão sobre as questões mais difíceis, estranhas aos processos de decisão 
e aos jogos de linguagem de (outras) entidades.  
A supervisão mantém-se, deste modo, na contingência da praxis política territorializada e visa um 
processo de tomada de decisão que considera uma pluralidade de opções que a praxis terá que conduzir 
a uma decisão articulada. Mas, os contextos acompanhados permitem questionar a eficácia atribuída à 
reflexão como garantia e resultado da função de supervisão.  
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Este questionamento assenta, essencialmente, em quatro razões fundamentais. Em primeiro lugar, no 
facto de a reflexão detectada na racionalidade das práticas não questionar, no essencial, a natureza da 
acção social. A prática continua a ser confundida com os fundamentos da acção social (Rodrigues & 
Figueira, 2003), como se bastasse a presença de entidades voltadas para o combate à exclusão para que 
se desse a integração, deixando-se de lado a análise critica da matriz que fundamenta a intervenção 
social, incluindo no caso dos descendentes de imigrantes a matriz moral que acompanha as tensões 
entre auto determinação identitária e assimilação. Na mesma linha, podem ainda colocar-se as políticas 
educativas de combate à exclusão que, uma vez orientadas para a prevenção do abandono escolar, 
acabam por sustentar uma transição acrítica das lógicas da intervenção social para o ensino. A falta de 
meios e de capacidade de trabalhar para a integração social, respeitando e beneficiando da diferença, 
levam a que o abandono escolar passe de meta a função e, consequentemente, que o “não abandono” 
seja equiparado a integração. 
O modelo específico de intervenção revela que na prática se dá um conjunto de ajustamentos internos à 
escola (secundarização do papel do professor, protelação de processos disciplinares, entre outros) que 
revelam um progressivo ajustamento interno a imperativos de outros níveis da racionalidade política. 
Consequentemente, perante o acréscimo de meios, mesmo que estes não realizem as metas traçadas, a 
supervisão acaba por constituir-se muito mais como um mecanismo de dotação de coerência interna e 
externa sustentada na visibilidade que, como uma via para a reflexão em torno de outras formas de fazer, 
incluindo fora da escola.  
Em segundo lugar porque, nem sempre as diferentes entidades se mostram capazes de estabelecer 
efectivas pontes entre as transformações a que se vêem sujeitas e as novas exigências que os contextos 
colocam. Actua-se, sobretudo, no sentido das vantagens e só se permanece em parceria quando se 
vêem também vantagens futuras. A cooperação dá, deste modo, frequentemente lugar à competição por 
fundos ou outros benefícios como o apoio das entidades supervisionadoras (as câmaras municipais, ou a 
segurança social) e localmente acabam por adoptar estratégias de captação de públicos muito mais 
sustentadas na competição que na cooperação. Consequentemente, tendem a criar-se relações bi-
laterais, incluindo com as populações, ao invés de parcerias alargadas.  
Em terceiro lugar, porque a distinção entre supervisão enquanto tarefa do Estado e a colonização inter 
entidades de lógicas de acção consideradas “boas práticas” nem sempre é clara. O caso da Quinta da 
Fonte mostra que a célula nuclear da intervenção do Escolhas, amplamente suportada num controlo da 
indisciplina na escola, define uma fronteira moral que acaba por reforçar a diferença, não apenas entre 
aqueles que estão “dentro” e “fora” do projecto, mas, também, daqueles que estão “dentro” e “fora” desta 
matriz moral. As lideranças, os “novos Messias” como lhes chamam os jovens franceses, emblemas de 
boa conduta moral e de resiliência, acabam por funcionar como “peças” da normalização, quase sempre 
assimilada. Trata-se no fundo de uma aceitação da supervisão sem questionamento por parte dos 
“alinhados”, o que leva à anulação da reivindicação política dos “não alinhados”. As oportunidades 
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acrescidas, a discriminação positiva, são olhadas como necessariamente ajustadas, mesmo quando se 
torna claro que não o são.  
Finalmente, porque a supervisão tende a apresentar-se difusa e manter-se à distância, intervindo 
essencialmente em situações de urgência para logo se distanciar novamente. Mais uma vez o caso da 
Quinta da Fonte é aqui emblemático. Quem supervisiona a intervenção territorializada no bairro? A 
Escola promotora do Escolhas, o ACIDI que o superintende? A Câmara Municipal através das instalações 
e dos meios humanos colocados ao serviço do Centro Comunitário? O projecto Apelarte que, tendo 
evoluído para o Escolhas “Juntos Construímos Mais”, continua a ser embandeirado como um núcleo da 
intervenção municipal? O Ministério da Administração Interna ou o Governo Civil através do Contracto 
Local de Segurança? Como se definem os critérios de supervisionamento quando, apesar das 
“parcerias”, o Estado parece fechar-se dentro do Estado? 

 

3. Tecnologias de Governabilidade 
 

3.1. Da supervisão ao controlo e vigilância, de dentro e de fora 
 
Vimos atrás alguns dos obstáculos que se colocam ao efectivo funcionamento das parcerias. Neste ponto 
trataremos os efeitos do recurso crescente a lógicas de avaliação sustentadas nas “audit policies” que 
emergem perante a retracção dos recursos dirigidos às políticas sociais e urbanas, a generalização de 
formatos rígidos de contractualização público privado e a tendência para o espartilhamento das macro-
instituições estatais em crescente “autonomização”.  
As “políticas auditáveis” regem-se pela avaliação mensurável nos inputs e outputs e tendem a atravessar 
todos os domínios da intervenção pública, desde a acção social, ao ensino, passando pela saúde, 
segurança e outros domínios que extravasam o domínio, estritamente, económico a que se restringiram 
nas últimas décadas. São a base para a negociação de meios, incluindo simbólicos. A partir delas se 
constroem os rankings das escolas; na polícia são a base para a negociação de meios e de patentes; na 
acção social, como noutros domínios, sustentam a continuidade do financiamento de projectos. As “audit 
policies” estão na base da produção de categorias estatísticas que, por sua vez, são essenciais para 
sustentar a ideia, comum entre os liberais, de que existem domínios autónomos que obedecem a leis e 
tendências próprias.  
Desta tendência evolutiva resultam duas consequências distintas, embora interligadas: por um lado o 
interesse reforçado pelo ajustamento dos resultados a indicadores definidos noutras instâncias da 
formulação política e sob propósitos inscritos na “auto referencialidade dos interessados” (Innerarity, 
2002); por outro, a criação de cargos melhor ajustados a propósitos políticos específicos que no caso dos 
“bairros problemáticos” se enquadram em novos dispositivos de intervenção essencialmente voltados 
para “gestão dos conflitos” e para a prevenção da delinquência.  
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A possibilidade do Estado desempenhar o papel de mediador moderador ou supervisor capaz de quebrar 
o círculo vicioso da auto referencialidade entra em contradição com os princípios das “políticas 
auditáveis” que alimentam a auto referencialidade dos parceiros, incluído do Estado descentralizado. 
Consequentemente a “unidade política” tende a ser conseguida à custa da subjugação das funções de 
hipercoordenação e de supervisão às funções de visibilidade e de controlo e vigilância (Durão, 2008b), 
ambas parte do aparato estatal que caracteriza o regime de segurança (Foucault, 2004 [1978]).  
Diversos autores contribuem para sustentar o argumento de que a estratégia de supervisão da 
intervenção territorializada no combate à exclusão se vê atravessada pelas estratégias de visibilidade e 
controlo que sustentam o aparato estatal (Foucault, [2004 [1978]).  
Susana Durão (2008b) analisou a evolução mais recente da intervenção policial defendendo que nela se 
detecta uma dupla tendência individualizante e totalizadora. Segundo a autora tanto a construção das 
estatísticas do crime como as formas de actuação policial são atravessadas por tecnologias políticas 
destinadas a assegurar a coerência política do sistema policial e o reforço da credibilidade e legitimidade, 
sustentadas no aumento da visibilidade. A necessidade de atingir “metas estabelecidas” está ligada à 
diferenciação territorial do policiamento. Nesta intervenção territorializada a autora detecta a coexistência 
de novos dispositivos marcados, simultaneamente, por uma “abertura” das forças de segurança à 
parceria no tratamento da criminalidade e por formas de intervenções voltadas para a manutenção da 
ordem pública baseadas numa óptica mais auto centrada, na qual se inscreve a tendência repressiva 
amplamente territorializada. Em suma, a produção das estatísticas do crime articula-se com as práticas 
de actuação, designadamente da intervenção policial no combate ao crime, práticas que se constituem 
instrumentos centrais de governação.  
Aprofundemos as bases da sua argumentação começando pelas estatísticas. Kevin D. Haggerty (2001) 
na obra Making crime count admite também a dupla tendência individualizante e totalizadora defendida 
por Foucault (1975) propondo a oposição entre o conhecimento individualizador e conhecimento 
agregador. O primeiro preocupa-se com o conhecimento público acerca do crime e é dominantemente 
lido através dos comportamentos de indivíduos como entidades discretas, enquanto o segundo 
corresponde às estatísticas do crime que constituem um contraponto agregativo necessário ao desenho 
das práticas e das possibilidades da governação liberal, mas também à reiteração da visão mundana da 
realidade do crime e dos modos de operação do sistema de justiça criminal. As estatísticas do crime 
constituem uma forma de conhecimento que ganha tanto mais tensões políticas quanto mais as pessoas 
se preocupam com as implicações sociais das flutuações das taxas de crime. São, por isso, 
indissociáveis dos processos sociais que fazem o crime.  
Entre estes últimos merece destaque Haggerty (2001) que, seguindo uma abordagem claramente 
foucaulteana, lembra que as estatísticas são uma produção social, um produto de processos e regimes 
institucionais próprios dos meios históricos e sociais que dão lugar aos “regimes de verdade”. Estes 
processos são frequentemente obscuros e reveladores de fortes contradições entre os propósitos que 
sustentam o que é ou não revelado pelas estatísticas (Haggerty, 2001; Durão, 2008b). A classificação 
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estatística constitui, assim, uma forma de definição do objecto a ser governado, dentro de um campo 
próprio de poder e política. As formas de classificação são culturalmente específicas e as classificações 
mais eficazes são aquelas que adoptam sistemas classificatórios ligados a propriedades com as quais um 
grupo já se identifica106. Destes processos classificatórios emergem tipos de pessoas, como tipos de 
territórios. 
Haggerty (2001) analisa o papel que o conhecimento estatístico joga no plano da racionalidade política e 
das práticas da governação liberal. Procura compreender o campo teórico que envolve a produção de 
verdades estatísticas volta-se para a ANT107 (Latour, 2005) para compreender as contingentes alianças 
estabelecidas entre indivíduos, tecnologias e instituições. A sua preocupação foi compreender como se 
forma a complexa rede de conhecimento da qual resultam os processos classificatórios de pessoas, 
eventos e processos, negociações políticas, estandardizações e retóricas da produção estatística.  
Antes de qualquer intervenção política o objecto precisa de ser definido nas suas formas, inclinações e 
tendências. As estatísticas agregadas são uma das formas mais úteis de o fazer e, por conseguinte, de 
aceder ao conhecimento das populações. São, por isso, a chave, a condição de possibilidade, da 
governação.  

“To govern is therefore to structure, contain, and define the possible field of 
action for individuals while maximizing the rational calculating capacities of the 
self” (Haggerty, 2001, p.45).  

As estatísticas, como dispositivos tecnológicos de intervenção estatal, têm um papel “legislativo 
intelectual” (Bauman, 1992, in Haggerty, 2001, p.44), uma capacidade que “envolve o direito de ditar as 
regras a que o social deverá obedecer”, e cuja autoridade “foi legitimada pelo reconhecimento do melhor 
julgamento, de um conhecimento superior garantido pelo próprio método da produção estatística”. Os 
especialistas do “social” pretenderam modelar o comportamento fazendo uso das normas estatísticas e 
da intervenção, que trabalhavam ao nível societal. 
Segundo Haggerty (2001, p.42) as técnologias da governabilidade não se reduzem aos estilos de 
governação “induzidos” no terreno, mas estendem-se também às tecnologias implicadas na mesuração e 
colecta de dados estatísticos para uso público.  

 “Liberalism conceives of such self-regulatiting principles and dynamics, exemplified 
by the “invisible hand” of the marketplace. Such domains were seen to be beyond 
the estate’s legitimate scope of direct intervention. Hence, liberal governance seeks 
to develop techniques to regulate these “privite” spheres were minute forms of 
governance does not prescribe a specific set of policies, but outlines e different 

                                                 
106 Para o autor tanto as abordagens positivistas como as críticas que lhe são dirigidas têm negligenciado as rotinas 
organizacionais que estão por detrás da produção estatística. Só a visão constitucionista permite aceder aos processos extra 
científicos inerentes à produção estatística e ao processo social posto em marcha para assegurar a fiabilidade e precisão da 
produção estatística (Haggerty, 2001). 
107 baseando-se em Latour (1999, 1987), Callon (1986) e Law (1987) citados por Haggersty (2001). 



 140

approach to the practice of government, an approach with an expanded role of 
quantitative statistical knowledge”.  

A crítica de Haggerty (2001) remete-nos para uma questão específica da relação entre a produção do 
conhecimento estatístico e o exercício do poder, tanto mais importante quanto mais o direito e a moral 
tendem a tomar o lugar da própria política (Innerarity, 2002, p. 96). 
As mudanças recentes da governação liberal para a neo-liberal emergiram nos anos 1970 (Harvey, 1989) 
com o surgimento de uma hoste de instituições extra-estado que ganharam proeminência nos esforços de 
governação do comportamento individual. Estes peritos do conhecimento estatístico situam-se hoje em 
centros de ádispersos, onde o controlo é exercido à distância (Latour, 1987, cit. Haggerty, 2001), através 
de regimes como a consultoria, as análises custo-beneficio ou as auditorias. Para implementar estas 
formas de controlo desenvolvem-se novas formas de comunicação, medidas estatísticas e unidades de 
medida nas quais o sujeito é colocado no papel de cidadão activo na sua própria governação.   
A análise de Haggerty (2001) é particularmente importante no estudo dos enclaves territoriais na medida 
em que a questão estatística está relacionada com a questão da delimitação dos bairros. Seguindo a sua 
perspectiva, as estatísticas servem mais do que a operacionalização da noção de segregação, aferindo o 
“estado de segregação” (Lussault, 2003), tarefa já difícil e controversa, servem igualmente para delimitar 
as relaões entre Estado e cidadão, que são atravessadas pelas lógicas que subjazem à produção 
estatística. 
Os pobres são provavelmente aqueles que aparecem mais nas estatísticas do crime, nos números do 
sistema judicial ou mesmo nas prisões. Vários estudos apontam para este nexo positivo. No entanto, 
como já atrás referimos, este nexo é apenas ilusório se considerarmos entre os nacionais, os jovens e a 
masculinidade (Hugo Seabra & Tiago Santos, 2005).  
“Os discursos […] sobre o crime são hoje popularistas, excludentes e centrados no medo”, não se 
produzem reflexões sobre a delinquência (Cunha, 2009, p.77). As novas classes perigosas não são 
passíveis de transformação, legitimando-se deste modo a segregação residencial e a difusão de 
tecnologias de vigilância e de controlo da apropriação dos espaços públicos. Dentro e fora da prisão, “a 
formulação de alvos colectivos, de populações, tão alheia à realidade modernista” cria novas tecnologias 
de controlo. A correlação inversa entre taxas de encarceramento e ajudas sociais (Wacquant, 1999, 2001, 
2004) permite descortinar a tendência punitiva e a tendência estocástica, que coexistem e se afirmam, de 
modo independente, defende Cunha. 
Nas palavras de Susana Durão (2008b, p.17):  

“Making statistics leads to a competitive and suspicion work also between local 
commanders. They all seek more results, more “crime fights” than there are. 
One of the main reasons is that they are honoured by superiors and can expect 
career compensations and promotions if they keep the “numbers policy” 
machine running, a sign of duty and dedication to the organization. As they all 
know, career resources in public services are being limited… As several 
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commanders say: “We respond to society with numbers, with statistics”. Less 
convinced are policemen who deal with daily street routine work. They are 
much more cynic about the whole engineering process when they say: “We 
work more and more for the statistics: it’s the dictatorship of statistics policy” ”.   

A informação resultante da reunião e a partilha da informação criminal numa única base, incluindo a 
informação organizada a partir das esquadras, é, em si mesma, matéria para a fabricação e perpetuação 
de uma lógica de intervenção voltada para os resultados. Mais uma vez seguindo Susana Durão, a 
reunião e a partilha de informação criminal, para além de assegurar uma “avaliação material da realidade 
criminal declarada que de outro modo lhes escapa”, cria políticas dirigidas para fins e tem a possibilidade 
de avivar uma certa monitorização ou orientação da actividade policial. O facto de as acções policiais 
serem cada vez mais registadas, favorece “a partilha de informação policial dentro dos organismos do 
Estado, e para lá dos seus perímetros organizacionais, e, idealisticamente, [promove] rotinas que tendem 
para uma certa diminuição do uso de poderes discricionários […]” (Durão, 2008d, p.205, 206).  
Em suma, a produção estatística é “tecnologia política” (Foucault 1992, 2004 [1978, 1979]) fundamental à 
governação do crime. 
Mas Durão vai mais longe, incorporando na sua reflexão a questão da “unidade política” de que nos fala 
Innerarity (2002). Não se trata apenas de produzir estatísticas, mas de as tornar conciliáveis com os 
sentidos que norteiam a coerência política. Durante cerca de quinze anos dominou a imagem de um país 
pacífico108 no qual o crime resultava essencialmente da intromissão de elementos criminosos, retórica 
que deu lugar à criminalização dos estrangeiros tanto nos factos (Seabra & Santos, 2005), como nos 
discursos (Cádima et al, 2003; Ferin Cunha et al, 2006). Nas palavras de Durão (2008b, p.9): 

“In 2007, in the "Global Peace Index", The Economist presents Portugal as one 
of the most secure countries of the world. Among 121 nations, the country 
ranks the position nine, with very little rates of violent criminality registered.109 
Recently, in 2008, the country was considered even more safe.110” 

Outra matéria sensível central para a “unidade política” liga-se às preocupações “étnicas”. Aqui a 
estatística aproxima-se do discurso de outras instâncias do poder (com especial ênfase para o ACIDI). 
Assim, apesar da recente criação de um sistema informático (sistema digital integrado - 2004), associado 
ao “número único de identificação do processo-crime”, integrar dados relativos à origem “étnica” dos 
implicados, esta informação é filtrada nos relatórios públicos oficiais (Durão, 2008d), eventualmente como 

                                                 
108 Considerava-se então que em Portugal, entre 1999 e 2006, a taxa de criminalidade em permilagem havia aumentado apenas 
2,3%. Este aumento foi considerado muito baixo quando comparado com o aumento registado noutros países europeus com 
baixas taxas de criminalidade e que haviam registado também aumentos baixos (entre 4% e 6%) (Relatório Anual de Segurança 
Interna, 2006, p.51 cit. Durão, 2008).  
109http://www.economist.com/markets/rankings/displaystory.cfm?story_id=9425707 (cit. Durão, 2008, consultado em 22.07.2008). 
110 http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/rankings.php (cit. Durão, 2008, consultado em 22.07.2008) 
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o resultado da generalização da norma anti-racista (Vala et al, 1999) ou com a assunção da 
performatividade discursiva do discurso racializado na exacerbação da diferença111.  
No que se refere à actuação policial, a abordagem etnográfica desenvolvida durante um ano numa 
esquadra de Lisboa, leva Durão (2008a) a sustentar a tese do incremento de um conjunto de tecnologias 
que diluem as fronteiras entre o combate ao crime e a satisfação de metas da “audit culture” que 
atravessa a Polícia. As estatísticas do crime servem estratégias de visibilidade do crime e das operações 
anti-crime e, neste sentido, não são independentes das práticas. 

“Every month, specially near the end, when there is an accounting review of the 
numbers, commanders organize extra-routine operations strategically oriented 
to alcohol and drugs control, specially located in urban spots or 
neighbourhoods where they think these activities are more expectable. 
Operations, in order to be efficient, require “voluntary” policemen, extra-time 
work. It started with one once operation per month, but today there are some 
precincts that have highly increased this number. It is not yet a routine activity 
because of the administrative diligence the whole operational apparatus 
requires.” (Durão, 2008b). 

Nesta linha, a detenção, por exemplo, é uma produção social e pode ser induzida tanto por motivos 
políticos (Durão, 2008a, 2008b) como ser almejada para satisfazer a busca de um perfil profissionalmente 
valorizado. Mas a produção das estatísticas do crime apoia o “jogo de manipulação de aparências” que 
esconde as limitações da própria organização no combate ao crime112 (fortemente apoiada pelos media 
que “seguem dia-a-dia” a polícia, como veremos) face aos vastos domínios de actuação muito difíceis de 
gerir. Entre estes domínios colocam-se as discordâncias entre duas concepções de crime concorrentes 
entre si: a concepção política e a profissional.  
Retomando a evolução da supervisão para o controlo que se pretende demonstrar, torna-se interessante 
integrar nesta reflexão os contributos de Ivone Cunha (2002, 2008). Parte do seu trabalho desenvolve as 
conclusões dos estudos precedentes (Seabra & Santos, 2005; Baganha & Marques, 2001) sobre a 
penalização judicial dos estrangeiros. A abordagem etnográfica permite-lhe porém perspectivar as 
relações entre bairro e prisão.  
Faz sentido retomar um dos eixos centrais da relação entre bairro e prisão desenvolvidos na análise de 
Cunha (2002) a partir da prisão. Se o peso dos bairros como origem residencial da população reclusa 
pode ser explicado a partir dos “múltiplos circuitos particulares do tráfego”, incluindo o seu menor 
encobrimento nestes espaços, os mecanismos colectivizantes do sistema judicial contribuem igualmente 
para o colhimento de braçadas de reclusos em prisão preventiva e condenada, mas mais 

                                                 
111 Veja-se a este propósito o Plano para a Integração dos Imigrantes (Resolução do Conselho de Ministros nº63 – A / 2007), ao 
qual retornaremos a propósito dos media. 
112 Malgrado todas a reestruturação dos corpos de intervenção e das jurisprudências territoriais de que é exemplo a criação do 
Comando Metropolitano de Lisboa, e, mais recentemente, do cargo de Secretário de Estado da Segurança, na dependência do 
Primeiro-ministro. 
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expressivamente na primeira. Ou seja, o flagrante delito produzido pelas rusgas, onde vai tudo a monte, 
ou vai tudo a eito, prolonga-se dentro dos tribunais por via da colectivização dos processos.  
Existe ainda uma terceira ordem de razões para explicar a relação positiva entre a origem no bairro e a 
reclusão, que se prende com as lógicas próprias do aparelho policial. Quando olhamos de fora da prisão 
para a articulação prisão-bairro, torna-se legítimo colocar a hipótese de que já não se trata afinal de dois 
conjuntos de dispositivos (policiais e judiciais) que coexistem dentro de fronteiras bem definidas e de 
modo desligado, mas antes de um complexo mecanismo de controlo dirigido a populações específicas 
que a sociedade hegemónica quer manter à distância (Cunha, 2002, 2008; Wacquant, 2001, 2004, 2005, 
2008).  
A população encarcerada em Portugal é cada vez mais jovem, mais masculinizada e mais pobre (Cunha, 
2002, 2008) o que não pode desligar-se das adjectivações imputadas aos jovens - “selvagem” e 
“incivilizado” - na sua relação com os “bairros das periferias” das quais resultam os “jovens dos bairros 
periféricos”. Os que estabelecem esta relação tendem a sustentar-se em discursos mediáticos, que 
repetem incessantemente os acontecimentos, tratados como fair divers, porque mal contextualizados. 
Para Maria Ivone Cunha configura-se uma espécie de justiça de classes que passa já não só pela 
intervenção policial, mas também pela inscrição da actuação dos tribunais na cadeia de processos que 
“enfileiram” os jovens no crime. “Os discursos […] sobre o crime são hoje popularistas, excludentes e 
centrados no medo”, não se produzindo reflexões sobre a delinquência (Cunha, 2009, p.77). As novas 
classes perigosas não são passíveis de transformação legitimando-se, deste modo, a segregação 
residencial e a difusão de tecnologias de vigilância e de controlo da apropriação dos espaços públicos. 
Dentro e fora da prisão, “a formulação de alvos colectivos, de populações, tão alheia à realidade 
modernista”, cria novas tecnologias de controlo cujos sentidos Foucault (1975), centrado na disciplina, 
não anteviu (Cunha, 2009, p.79).  
O trabalho de Ivone Cunha pode ser interpretado a partir de Wacquant (1999, 2001, 2004, 2005, 2008) 
quando este inscreve a relação bairro – prisão numa estratégia política. Para ele a utilidade do aparelho 
penal é tripla : disciplinar as fracções da classe operária, o novo assalariado precário dos serviços; 
neutralizar e colocar os elementos mais disruptivos ou considerados como supérfluos sob a perspectiva 
da evolução do emprego; reafirmar a autoridade do Estado no domínio punitivo num momento em que a 
sua impotência em matéria económica e social coloca em causa a sua legitimidade. 
Deste modo, configura-se uma penetração selectiva do aparelho penal nas áreas de residência das 
populações “problemáticas”, estratégia de actuação alimentada pela política da “tolerância zero” face ao 
crime e à delinquência juvenil, política esta que contribuiu para o aprofundamento do abismo de 
desconfiança e de desafio entre a comunidade afro-americana e as forças policiais nos anos 1980 
(Wacquant, 1999, 2004, 2005). Em Portugal esta política conduz a uma “penalização da miséria” hoje 
realizada essencialmente por via da polícia e dos tribunais, em articulação com o Estado social 
profundamente ancorado no território. O espaço ganha novos sentidos, tanto operacionais como 
estratégicos. A este propósito merece referência o facto de uma alta patente da polícia apontar como um 
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dos problemas que se coloca à intervenção policial na freguesia de Santo António dos Cavaleiros a 
tipologia do edificado (prédios altos), mas também o realojamento disperso. Torna-se assim pertinente 
questionar se a segregação e a concentração dos pobres tem também razões securitárias. Em todo o 
caso a viragem securitária já está lançada, como o está a sua contestação, como veremos a propósito da 
Quinta da Fonte.  
A evolução da supervisão para o controlo e vigilância sustenta-se, assim, no reforço da repressão que 
atravessa todos os Estados que se vêem ameaçados “por dentro”. A penalização da miséria teve a sua 
génese nos Estados Unidos, ainda nos anos 80, sendo profundamente inspirada na teoria da “tolerância 
zero” e difunde-se ao resto do mundo sob a acção dos “peritos do securitarismo”. Numa primeira fase 
esta difusão direcciona-se para países como a Brasil, a Argentina, a Africa do Sul e o Reino Unido. Desde 
o final dos anos 1990 chega a França (Wacquant, 1999; Tissot, 2007) e na última década a Portugal. 
Numa segunda fase assiste-se, dos dois lados do Atlântico, a uma intensificação das formas de controlo 

social dos pobres baseados no princípio da “responsabilidade individual” e da psicologização da pobreza, 
segundo a tese da underclass e das novas “classes perigosas” expostas na primeira parte. 
Wacquant fala de uma articulação funcional entre prisão e gueto, como estratégia de pacificação destes 
últimos. Segundo o autor a selectividade territorial da intervenção policial de rua não pode ser dissociada 
dos traços conservadores do movimento da “guerra ao crime”. Os propósitos deste movimento justificam 
que a selectividade territorial da intervenção policial de rua se sobreponha à selectividade baseada nas 
diferenças de raça, género ou idade, que deu lugar à penalização do jovem negro, retratada por autores 
como Davis (1997), Kelley (1997), Anderson (1990, 1999), Wacquant (1999, 2001, 2004, 2005). O terreno 
dá-nos dados para sustentar esta tese.  
Os mesmos princípios de normalização e particularismo (Innerarity, 2002) transversais à intervenção 
estatal podem ser identificados nas Escolas. As Escolas e, particularmente, os Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária (TEIP) voltados para a resolução dos “problemas actuais” dos bairros 
problemáticos, são também espaços privilegiados para a captação das dinâmicas da intervenção estatal 
voltadas para o controlo e vigilância. Controlo, em primeiro lugar, da indisciplina, marco central de uma 
panóplia de novos dispositivos internos e externos à Escola (desde o Estatuto do Aluno, ao Observatório 
da Violência Escolar, ou à Escola Segura). O lugar central da indisciplina pode ser ilustrado a partir da 
análise do Estatuto o Aluno113. Neste documento reafirmam-se um conjunto de pressupostos e 
estratégias de actuação que se vêm desenhando desde 1986 no que se refere ao empenhamento da 
comunidade educativa, definida como: “sem prejuízo de outras entidades, os alunos, os pais e 
encarregados de educação, os professores, o pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e os 
serviços de administração central e regional com intervenção na área da educação, nos termos das 
respectivas responsabilidades e competências” (artigo 4º). Não são mencionados os serviços de 
orientação e psicologia que permanecem quase ausentes na Lei.  

                                                 
113 Lei 3/2008 de 8 de Janeiro. 
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Outro aspecto importante é o facto de as medidas correctivas dificilmente poderem ter efeitos de 
mudança, porque os quadros de aprendizagem do aluno, incluindo a socialização, se mantêm.  
A análise deste instrumento legislativo permite verificar que 25 dos 54 artigos (mais 6 de disposições 
gerais e transitórias) dizem respeito a medidas correctivas e disciplinares sancionarias, prevendo-se as 
finalidades, as medidas correctivas, a aplicação de medidas sancionarias, as competências 
disciplinadores e a tramitação processual. É também neste âmbito que se estabelecem, o registo, no 
processo do aluno, das informações relevantes do seu percurso educativo, designadamente as relativas a 
“comportamentos meritórios e a medidas disciplinares sancionárias aplicadas e seus efeitos” (artigo 16º).  
Não se regulam com a mesma profundidade outras violações dos deveres nem se regulam as 
disposições relativas ao não usufruto de direitos, incluindo os referentes a procedimentos 
discriminatórios. Dentro de uma lógica de funcionamento que atira a Escola para agir como actor da 
regulação social é notória a fraca referência aos actores sociais responsáveis pela acção social. Não se 
inclui igualmente o direito às Áreas Extra Curriculares, entretanto generalizado.  
O crescente número de dispositivos e actores que entram na Escola com lógicas de intervenção pública 
distintas das do ensino não resolve a questão da inversão dos processos de exclusão. Os particularismos 
processuais não são acompanhados por uma abertura à quebra com a normalização curricular, 
mantendo-se a escola como um espaço privilegiado de assimilação cultural (Gusmão, 2004).  
Mas é também na acção dos intervenientes responsáveis pela segurança escolar que se detecta uma 
tendência para o reforço do controlo e vigilância. Enquanto em França, país considerado por muitos 
autores dentro da via securitária (Wacquant, 2001, 2004, 2008; Tissot, 2007; Sauvaret, 2006a, 2006b), 
observei com frequência a “saída dos alunos” tradicionalmente acompanhada pelo director e mais 
recentemente pelos “educadores de rua”, em Portugal é frequente encontrar, em especial nas escolas 
frequentadas por alunos dos “bairros problemáticos” a polícia, usualmente da Escola Segura, mas 
também da PSP e GNR. Detectámos ainda outros procedimentos mais subtis, como a presença de 
câmaras de vigilância não licenciadas pela Alta Autoridade para a Protecção de Dados ou a entrada nas 
salas de aula de agentes de segurança não pertencentes à Escola Segura com o intuito de “ir buscar 
suspeitos”.   
Finalmente, no domínio da acção social esta evolução pode ser ilustrada a partir da análise de Manuel 
Baucher (2006) num artigo intitulado « Les interventions sociaux au service de la sécurité ? Analyse d’une 
dérive dangereuse » no qual o autor alerta para os perigos de se transformar a intervenção social num 
instrumento de paz social em detrimento de uma acção para a empowerment e, em última instância, para 
a qualidade da democracia. Para Baucher (2006), perante o pânico moral imputado aos bairros e à 
juventude delinquente, a resposta pública tende para um modelo “cirúrgico” norteado pela urgência. 
Refere-se em concreto à miríade de “cargos emergentes” (os mediadores de bairro, também designados 
por correspondentes de bairro) que se vieram sobrepor, nas cités, aos cargos “canónicos” ocupados por 
diplomados (educadores especializados, assistentes sociais) em sectores tradicionais (protecção de 
infância, inadaptação, deficiência, prevenção de delinquência).  
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Assiste-se assim a uma dinâmica de desprofissionalização e de hipertecnicização do trabalho social nos 
territórios enclave onde se pode identificar o princípio de etnicização, uma vez que os novos contratados 
são seleccionados em função de dois critérios: uma lógica de recrutamento sociológica que decorre de 
critérios geracionais e uma lógica etno-religiosa que se mistura com a do território. Esta lógica assume 
um carácter utilitarista privilegiando “saberes técnicos específicos” em vez de conhecimentos 
fornecedores de um sentido crítico. Os mediadores de bairro assumem-se no terreno como os actores 
mais importantes do processo de mediação, apesar da sua fraca qualificação e de gozarem de um 
estatuto profissional precário.  
Ainda que Baucher (2006) não pondere as eventuais vantagens preconizadas pelos defensores dos 
“peritos de bairro”, a sua reflexão é importante porque aponta para os riscos inerentes à substituição da 
cultura do trabalhador social por um “utilitarismo optimista”114. Para o autor, os riscos inerentes à 
passagem de um modelo clássico de assistência universalista para um modelo “adaptado” a populações 
específicas (de resposta urgente que tende a criar uma acção social multiforme e hierarquizada) podem 
ser ilustrados através do confronto entre os princípios subjacentes e as práticas de actuação de duas 
figuras de trabalhador social: os educadores especializados, representantes do modelo clássico de 
intervenção, e os mediadores de bairro, figura emblemática dos anos 1990. 
Os educadores de rua trabalham com base numa Ordenance de 1945, regulamentada pelo diploma 
interministerial de 4 de Julho de 1972, que cria os Clubes de Prevenção sob princípios que lhe são 
próprios: anonimato, o que significa que se comprometem a não relatar no exterior da sua instituição as 
relações que se estabelecem com a população-alvo (Relatório, Ubaps, 2006), o sigilo profissional e a livre 
adesão por parte do jovem. Este trabalho exige um forte investimento pessoal e fortes convicções 
humanistas e laicas. Hoje esta forma de intervenção é frequentemente desacreditada pelos políticos 
locais que têm a cargo a “tranquilidade pública”. O “trabalho de rua” para estes deve servir o controlo das 
formas de apropriação do espaço público. Espera-se que os educadores apoiem, mas moralizem, os 
jovens que apropriam as “bases dos prédios”.  
Mas o trabalho de prevenção não é um trabalho de moralização dos jovens. A sua abordagem educativa 
é conduzir o jovem a um projecto socio-profissional perene que ele não consegue realizar sozinho. O 
educador propõe à “pessoa em ruptura” com as instituições de socialização clássicas, actividades não 
institucionais, “fora de muros” (ajuda a deveres, práticas desportivas lúdicas, etc.) para criar uma relação 
educativa com o jovem e a família. Trata-se de um trabalho de sombra, que se processa no tempo, exclui 
as instituições locais que, também por isso, o vêem com desconfiança. A natureza deste trabalho não se 
coaduna com a forte pressão para a avaliação através de acções “mensuráveis”.  
Os mediadores de bairro (aos quais se acrescentam hoje os “correspondentes de bairro, como veremos) 
fazem parte de um meio profissional particular e fluido que combina funções preventivas, relacionais e 

                                                 
114 Este processo não tem sido fácil num país com identidades profissionais de “educadores especializados”, 
“assistentes sociais”, entre outras historicamente construídas. 
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securitárias. Muitos mediadores têm a sensação de serem utilizados com dois propósitos: manter a paz 
social a todo o custo e tornar visível a acção municipal na luta contra a delinquência.  

 

3.2. Da impossibilidade de intervir no contexto e da visibilidade  
 
“Em 2009, a criminalidade violenta e grave confirmou a sua relevância no quadro das ameaças à segurança interna. 
A criminalidade em geral e, em especial, os crimes violentos e graves, têm merecido nos últimos anos, uma atenção 
prioritária por parte do aparelho securitário. Em termos gerais, pode afirmar-se que o agravamento da criminalidade 
violenta e da insegurança nas áreas metropolitanas está associado, designadamente, a dois tipos de factores: a 
existência de zonas urbanas sensíveis e a actividade de diversos grupos organizados que se dedicam à prática de 
crimes. Neste contexto, é de notar que nas grandes áreas metropolitanas sobressaem zonas urbanas sensíveis que 
concentram população socio e economicamente desenquadrada, sob o controlo intrínseco de grupos marginais e 
códigos de socialização autónomos, que tende a eximir-se à autoridade do Estado e a constituir focos de 
emergência e expansão de actividades criminosas para outros territórios (Relatório Anual de Segurança Interna, 
2009, p.34)  

 
Os media, como as estatísticas do crime publicadas, servem assim objectivos mais amplos ligados à 
coerência política do sistema praticando formas similares de ocultação das desvirtudes das grandes 
organizações do Estado. Porém, como vimos anteriormente, não é apenas na produção estatística que se 
procura a “unidade política”, o que nos remete para o segundo nível do controlo e da vigilância, ligado às 
formas de policiamento progressivamente mais orientadas para a visibilidade e repressão.  
Como as estatísticas, as novas formas de policiamento valorizadoras da visibilidade prefiguram regimes 
de opacidade que se estendem a outras diligências mensuráveis do trabalho policial. A selectividade 
territorial nas formas de policiamento e patrulhamento não pode ser dissociada da sua concretização. 
Uma selectividade que penaliza largamente os bairros pobres de imigrantes. 

“[N]os bairros pobres dá-se uma modificação do aparatos, do uniforme e do 
equipamento: do azul para o negro, dos bastões para as shotguns, dos carros 
de patrulha com dois agentes para as carrinhas para-militares com numerosos 
agentes” (Durão, 2008b).  

A selectividade territorial participa na estratégia de “mise-en-scène securitária” associada ao aparatus 
estatal (Wacquant, 2004, 2005; Durão, 2008b, 2008c, 2008d) inerente ao regime de segurança, tal como 
preconizado por Foucault (2004 [1979]). Do mesmo modo as estatísticas do crime, que servem para 
responder às inquietações da sociedade, sustentam dinâmicas que põe em confronto directivas e 
práticas, capazes de funcionar como redireccionadoras da própria intervenção (Durão, 2008d).  
A colectivização de identidades depreciativas e criminogénicas legitima esta intervenção e acentua as 
condições de obscuridade que as envolvem. Ou seja, no “patrulhamento ou na proximidade” (Durão, 
2008a) as formas de policiamento não são independentes da estratégia de visibilidade que atravessa a 
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macro-instituição Polícia (Durão, 2008a; 2008b, 2008c, 2008d). Como Wacquant (2001, 2004, 2005, 
2008), Machado da Silva (2006, 2008) e Tissot (2007), também Durão (2008a; 2008b) assinala a colagem 
do “problema da segurança pública” aos “territórios de pobreza”; os bairros pobres passam a constituir-se 
como alvos privilegiados da progressiva diferenciação territorial na intervenção policial. O enfoque nos 
territórios marginalizados, amplamente associados aos crimes de tráfico e à violência física, leva a uma 
submersão da temática dos direitos sociais ou à sua subordinação à lógica do direito à segurança. De 
facto, a projecção mediática de muitas destas áreas tem-se centrado num conjunto restrito de vectores 
discursivos: abandono escolar, concentração de desemprego, população subsídio-dependente, 
criminalidade, tráfico de droga e de armas, delinquência juvenil…  
A intervenção pro-activa da polícia tende a centrar-se nas zonas mais deprimidas das cidades, onde se 
julga possível colher mais suspeitos. Mas a “intensificação da acção destas forças pode não se limitar 
estritamente a prevenir e a elucidar crimes concretos, revestindo-se muitas vezes de um aspecto mais 
demonstrativo do poder policial, que se destina sobretudo a transmitir para o exterior o sinal de que se 
controla estes bairros”. (Cunha, 2002, p.113).  
Acresce que, a estratégia da visibilidade da Policia não passa apenas pelas mega-operações ou pela 
publicitação do “policiamento proximidade”. Ela realiza-se, também, através da voz da polícia nas notícias 
sobre os bairros. A forte presença da polícia nos media a propósito dos bairros, da reformulação interna 
que atravessou a mega-oganização nos últimos anos, ou ainda de outros assuntos da agenda política 
(Lei das armas, por exemplo), contraria a tendência apontada por Ferin Cunha & Almeida Santos (2006, 
p.102) para uma mudança de tom nas notícias sobre a imigração e as minorias étnicas. 
No enquadramento contextual que define o tom da notícia, as autoras encontram, tanto na imprensa 
como na televisão, uma tendência para um tom neutro, “com recurso a uma narrativa factual e a uma 
argumentação assertiva, muitas vezes apresentando os imigrantes e as minorias como vítimas” (Ferin et 

al, 2006, p.102), tendência esta que coloca os imigrantes e as minorias mais na óptica da exclusão social 
que na óptica policial. Porém, como teremos ocasião de demonstrar no último capítulo, esta tendência 
parece inverter-se quando o objecto de notícia são os “bairros problemáticos” ou os “bairros perigosos”. 
Finalmente os dados colectados e analisados permitem também equacionar os processos de visibilização 
da intervenção pública em “momentos de crise” que sustentam novos questionamentos sobre os modos 
de intervenção. O “tiroteio” na Quinta da Fonte constituiu um móbil para desencadear um conjunto de 
novas (e velhas) ligações entre as entidades presentes no bairro e os media que merecem uma reflexão, 
precisamente pelos efeitos obscurecedores das limitações do “modelo” e das práticas de intervenção em 
curso. Por seu lado Bacalan, dá-nos importantes elementos sobre o papel dos media locais como 
ferramenta de geração de um novo modelo de participação que o jornal ajuda a dulcificar.  
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III. Uma geografia das práticas para o estudo da governação da pobreza? 

Modelo teórico metodológico: da performatividade e da revisão da noção de contexto   
 
 
No capítulo anterior analisaram-se as práticas na governação da pobreza, pondo um enfoque particular 
sobre as principais interpretações académicas e políticas que envolvem a problemática da desigualdade 
social reportada ao território. As teses analisadas centram-se fundamentalmente nas estruturas material e 
simbólica que envolvem as relações entre liberalismo e o que designamos de corrosão social, 
considerando em particular os territórios da pobreza. 
Neste capítulo propõe-se um quadro teórico para a sustentação de um outro olhar sobre as formas de 
abordar e intervir nos enclaves territoriais, sustentando teoricamente uma abordagem do discurso como 
prática performativa que permite ampliar a análise geográfica dos enclaves territoriais, sem interromper as 
relações entre território, jovens visíveis e intervenção social. Como tivemos ocasião de registar noutro 
lugar (Pato & Crozat, 2007) não se trata já de fazer uma geografia do contexto mas antes de uma 
geografia radicalmente contextualizada (Thirft, 1996 2004a, 2004b) que impõe uma redefinição da noção 
de contexto. No quadro teórico proposto as representações dão lugar às apresentações (Thrift, 1996), o 
actor dá lugar ao actor-rede (Latour, 1994, 2005), voltando-se a geografia para as manifestações 
performativas de um saber social em uso, através das quais se exibem e refazem as identidades 
O processo de pesquisa sustentado na ANT surgiu há medida que se avançava no terreno, desdobrando 
sem interromper as relações entre a identidade territorial e a identidade dos jovens visíveis que o terreno 
propunha, respondendo aos problemas colocados na procura e na aplicação de metodologias para 
colectar material e procurando ferramentas teóricas que apoiassem a necessária recolagem (Latour, 
2005).  
Esta abordagem não é nova. Está no centro das preocupações de um conjunto de investigadores sociais, 
entre os quais geógrafos (Aitken, 2001; Thrift, 1996, 2004a, 2004b, 2007; Crozat, 2006b, 2007, 2009; 
Pato, 2010; Pato & Crozat, 2007) ainda que sob diferentes ângulos. Esta abordagem não está isenta de 
críticas. Desde logo pelo recurso a teoria da performidade de Butler que para alguns autores restringe 
profundamente a compreensão da complexidade que envolve os processos de construção identitária 
(Aitken, 2001; Thrift, 1996, 2004b). Torna-se assim necessário analisar os argumentos avançados por 
Aitken (2001) e Thrift (1996, 2004b) tornando clara a mobilização dos contributos de Butler. 
Stuart C. Aitken (2001) na sua obra Geographies of young people: moralilly contested spaces of identity 

estuda os efeitos performativos da arquitectura dos espaços destinados aos jovens nos Estados Unidos, 
concluindo que os “parques de recreio” não são neutros, mas antes traduzem modelos de significação de 
género que legitimam a lógica de separação entre raparigas e rapazes. Os “terrenos de jogo”, porque 
dotados de “equipamentos desportivos” - campos de basket ball - induzem a performance do indivíduo 
heróico, obediente à autoridade, leal à equipa, capaz de sacrifícios. Or seu lado, os espaços destinados 
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às raparigas induzem, sobretudo, actividades não competitivas - costurar, tricotar, tomar conta de “bebés” 
– prepara-as para a vida doméstica e patriótica que as espera. 
Articulando as noções de lugar, instituição e justiça social para reconceptualizar as noções de juventude, 
espaços juvenis e políticas de juventude, Aitken (2001) sugere a compreensão das resistências que os 
jovens oferecem aos padrões de comportamento que lhes são impostos ou sugeridos, designadamente 
pelo espaço construído, implicam considerar a cultura como algo que a criança carrega. É necessário 
considerá-la para compreender como é que os “spaces become places for the child with all its attendant 
symbolism and politics” (Aitken, 2001, p.116). Do mesmo modo pais e professores induzem uma sujeição 
às normas de poder que estruturam a sexuação dos seus filhos/alunos (Acherar, 2005).  
É no contexto que está a possibilidade de contestação e de subversão dos discursos hegemónicos 
(Brown, 2000; Aitken, 2001; Acherar, 2005; Pato & Crozat, 2007; Crozat, 2006b, 2009).  
Para Aitken (2001) o facto de Butler negligenciar o contexto e de não explicar porque que é que a 
“compulsão para a repetição” se dá em determinados contextos, e noutro não, deixa sem explicação duas 
questões fundamentais quando se pensa a identidade: o explica que o processo de construção identitária 
se dê de modo alinhado com os discursos hegemónicos (de raça, género, sexualidade, idade ou 
percepção do território), mesmo quando os sujeitos se mantêm críticos ou subversivos perante aqueles 
discursos?  
Para sustentar a necessidade de considerar o contexto, recusa a proposta de Lise Nelson (1999, cit. 
Aitken, 2001, p.103) que inscreve a teoria da performatividade na natureza dialéctica da construção 
identitária, dando prioridade à formação da cultura sobre a cultura da possibilidade.  

“[...] [C]hildren’s minds and bodies are laid bare as flexible “natural” resources 
to be reshaped and commodified, sometimes without resistence, as larger 
social, political and economic transformation dictate” (Aitken, 2001, p. 117). 

Se Butler (1990, 1995) negligencia o contexto ao aceitar que a “repetição prossegue em aberto, dentro de 
uma armadura onde as cenas aparentam permanecer congelados e emparedados” (Aitken, 2001)115, a 
noção de cultura com uma herança proposta por Lisa Nelson é tendencialmente fixista e estática (Aitken, 
2001). Considerando que não podemos deixar de atender às matrizes de poder / discurso 
constantemente reproduzidas por processos de re-significação, ou repetição de discursos hegemónicos 
nas quais o sujeito é constituído, o geógrafo sustenta que os espaços e lugares são importantes, não 
apenas porque são territorialmente contextualizados pelos sujeitos, como também porque induzem 
formas de apropriação particulares e relações experienciadas, induzidas ou impostas. 

“It is during childhood and adolescence that the principles of society are 
mapped onto the consciousness and unconsciousness of embodied subjects. It 
is also when some portion of the social reproduction is contested and 
negotiated, and this resistance is most often embedded in local geographies” 
(Nelson, 1999, cit. Aitken, 2001, p.131). 

                                                 
115 Itálico meu. 
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Em suma Aitken (2001, p.116) considera que a possibilidade de contestação e de subversão dos 
discursos hegemónicos reside na cultura na qual “participam a identidade, a geografia, a cultura / 
tradição, a etnicidade e a moralidade”.  
Por seu lado, Thrift (1996, 2004a; 2004b) encara a performatividade noutro plano. Propõe uma 
abordagem radicalmente contextualizada, que olha o território como uma formação espacial em si mesmo 
socialmente performativa. Diferentemente de Aitken (2001), desloca-se do ideário dos sujeitos para 
pensar o contexto d construção identitária. Os contextos não são passivos, mas “situações sociais 
performativas” (Thrift, 1996, p.41), parcelas espacio-temporais produzidas através da acção. A 
transformação socio-espacial processa-se através de um conjunto de práticas, cuja combinação, não 
sendo aleatória, simultaneamente o é, dada a possibilidade imanente de actuação do ausente (Thrift, 
1996). O contexto é: 

“a plural event which is more or less spatially extensive and more or less 
temporally specific. It is [...] a parcel of socially constructed time-space which is 
more or less ‘elongated’ (and in which socially constructed ‘notions’ of time-
space must play their part; ‘rather than living “in” space and time, we account 
for time and space practically, relative to our form of living” (Shotter, 1985, 
p.449, cit. Thrift, 1996, p.41, 43).  

Já atrás dissemos que Thrift (1996) pretendeu ultrapassar as limitações da teoria da estruturação 
(Giddens, 1982; Bourdieu, 2000 [1972]; 2003 [1984]) na análise dos sistemas sociais que posicionam os 
sujeitos, mas que não se esgotam nas actividades contextualizadas. Mobiliza, deste modo, a teoria de 
performatividade para substituir recursividade por iteratividade e presença pela articulação presente – 
ausente, cultura por performatividade e consciente por não intencional (Thrift, 2004a, p.177). 
Como Butler (1990), Nigel Thrift inspira-se na noção de iteratividade dinâmica de Derrida. Mas o projecto 
de Thrift (1996, 2004a) é também inspirado por Michel Foucault e Bruno Latour, que diferentemente de 
Butler, trazem para a primeira linha da análise o mundo das infraestruturas performativas. Thrift (2004a) 
segue um outro projecto de Foucault, o da racionalização taxonómica explorada na Ordem das Coisas, 
que assenta na distinção entre conhecimento sobre a forma e conhecimento sobre o conteúdo.  
Na linha de Latour (2005 [1999]), Thrift sustenta que a noção de contexto deve integrar um conjunto de 
conexões ligadas às transposições entre sujeitos e “redes” / “objectos” inscritos na acção, concebida 
como um conjunto de práticas (Thrift, 1996, 2004a).  
Nesta linha, a conexão jovens / enclaves territoriais / intervenção pública projecta-nos para superfícies 
que não se restringem ao ideário (Thrift, 1996, 2004, 2004b). O domínio do ideario é tão importante 
quanto o dos objectos, incluindo o próprio bairro dotado de competências generativas que não podem ser 
dissociadas dos artefactos que compõem a intervenção pública. Por exemplo, em momentos de crise os 
jornalistas, nas suas abordagens intermitentes e fugazes, apenas entram nos bairros perante a presença 
do aparelho policial. Neste sentido a abordagem do contexto é projectada para cadeias de acção múltipla 
cuja análise nos projecta para uma abordagem transescalar (Thrift, 1996, 2004a, 2004b).  
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Os sistemas socio-tecnológicos ausentes (Thrift, 1996, 2004a, 2004b), como a materialidade presente, 
posicionam-nos, influindo sobre a normalização da experiência (Foucault, 1975). Por isso tornam-se 
importante as “justaposições de pessoas e objectos” que se repetem vezes sem conta em “espaços 
particulares” e que definem os padrões específicos de relações sujeito-espaço. Estes sistemas de 
posicionamento são também sistemas de controlo que se oferecem aos sujeitos como novos “espaços de 
encontro”, que muitas vezes escapam ao seu controlo (Thrift, 1996, p.44; 2004a).  
Os efeitos das cadeias de acção desdobram-se sobre superfícies que as alongam ou constrangem. Mas 
o bairro não é só uma superfície, ele é um actante, porque mobiliza os meios para activar, reiterar, 
reactualizar, iterar a vida banal (Latour, 2005 [1999]). 
À semelhança de Carvalheiro (2008), Fairclough (1992, cit. Cádima et al, 2003) e Van Dijk (1997) 
considera-se que os discursos “trabalham no interior das práticas” definindo os objectos do nosso 
conhecimento e, simultaneamente, o “regime de verdade” que caracteriza a forma de pensar de um grupo 
numa dada época (Foucault, 1971). Apesar das críticas endereçadas pelos pós-modernistas aos pós 
estruturalistas, alegando que a sua concepção de discurso apenas permite aferir as intenções do sujeito 
enquanto ente unitário, como os autores acima referidos, entendemos que a análise do discurso proposta 
por Foucault (1971) permite aferir as relações entre os “sistemas de poder e de saber” que estão por 
detrás da tomada de posição e, deste modo, permite aceder ao complexo de sistemas de poder/saber 
que organizam os textos. “A prática discursiva comporta um conjunto de “invariantes comuns” que 
constituem o contexto socio-histórico, do qual deixam traços, mais do que representações”. Mais do que o 
resultado do prolongamento intencional de uma racionalidade política da qual é prisioneiro e construtor, o 
funcionário traça o contexto (Foucault, 1971; 2004 [1978, 1979]). 
É na economia interna do discurso que se localiza o seu significado, que pode ser captado através da 
análise da ordenação das estratégias discursivas e da observação da “raridade da afirmação” (Foucault, 
1971). O “inventário de esquecimentos” revela parte do “regime de verdade” (Foucault, 1971), ou, como 
sugere Van Dijk (1997), o “não é dito” possui um significado ideológico. 
Nesta investigação, Foucault é ainda importante como base para a captação da microfísica da 
governação no Estado moderno e liberal (Foucaut, 2005 [1975], 2004 [1978, 1979]). Através da noção de 
biopolítica, Foucault coloca este poder em sintonia com a “automaticidade do contexto”. No conjunto de 
textos reunidos em Território, População Segurança, Foucault (2004 [1978,1979]) empreende um 
movimento que permite passar da “inscrição originária” e simbólica inscrita no texto (Foucault, 1971), que 
traduz o real e a sua representação, para uma performatividade das práticas discursivas. Nestas 
interessa-se em especial pelas que configuram as formas de governação, o que redobra o nosso 
interesse pelo seu trabalho. 
Nesta abordagem, no estudo das relações Estado – cidadão, interessa-nos, mais do que a posição social, 
o posicionamento social (num contexto) que engloba o ausente. Neste sentido as classificações 
administrativas que estão na base dos processos de construção dos “bairros problemáticos” não são 
apenas dispositivos classificatórios definidores de representações, mas também formas de intervenção 
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específicas, acopladas a tecnologias específicas que estendem, prolongando modos de fazer o trabalho 
social, de policiamento, de educar.  
Os sistemas socio-tecnológicos que fornecem a infraestrutura (Latour, 1994; Thrift, 1996, p.44; 2004a) 
para a acção não operam sozinhos. A sua performatividade está condicionada à acção, pelo que podem 
ser entendidos através do conceito de actor-rede proposto pela ANT (Latour, 2005 [1999]).  

“[…] o chão que piso não me interessa como matéria, mas como suporte de 
experiência. São as propriedades de auto-organização dinâmicas dos campos 
relacionais que orientam a co-evolução entre vida orgânica e inorgânica. 
Considerar os sistemas socio-tecnológicos permite analisar as transposições 
entre sujeitos e “redes” / “objectos” nas relações entre contexto e relação social 
de construção do conhecimento” (2004a).  

Dos códigos de barras, aos sistemas de identificação virtual de endereços que permitem as redes sociais 
virtuais, o SIM116, o RFID117, os mecanismos de controlo do acesso a espaços físicos e virtuais, mas 
também a segurança privada, os dispositivos cada vez mais imperceptíveis de filtragem de públicos, são 
alguns de um vasto conjunto de objectos cuja única função é permitir o ajustamento ao envio e recepção 
de informação, conjunto cujo funcionamento exige níveis crescentes de coordenação.  
O posicionamento social está hoje amplamente ancorado na identidade numérica favorecida pelo 
conjunto de sistemas que integram as tecnologias de detecção geo-posicionamento (lasers, SIG, 
sistemas de posicionamento global…), uma série de conhecimentos integrativos de sequências que 
decorrem de modelos aplicados em diversos campos da logística e dos novos meios de cálculo utilizados 
nos centros de controlo (que tendem a fixar-se de modo estável nos ambientes permitindo aos 
utilizadores torna-se móveis). Estes sistemas tornam-se parte substantiva de muitas práticas e participam 
na forma como a informação é construída e o conhecimento produzido (Thrift, 2004a; 2004b).  
Quando os espaços e as relações através deles realizadas se tornam tão familiares que já não as 
antevemos adquirimos uma espécie de conexão ontológica (Lanzara e Padriotta, 2001, p. 965 in Thrift, 
2004a). As propriedades de auto-organização dinâmica dos campos relacionais dos sistemas socio-
tecnológicos tendem a definir um espaço de encontros por antecipação, espaços actuantes cuja 
performance já não notamos (Thrift, 2004a, p.177).  

“[…] knowledge of form requires a vast apparatus in order to produce 
successful repetitions and consistent consistencies drawings, text, numbers, 
symbols, prose, statistics, tables, charts, maps – which set out sequences and 
prime practices. Infraestruture has precisely to be performative, if it is to be 

                                                 
116 Subscriber Information Module, um pequeno cartão que identifica o subscritor na rede que, associado a um micro 
processador, funciona como um endereço móvel. Esta tecnologia está no centro da organização de toda a indústria dos telefones 
portáteis.  
117 Rádio Frequency Identification, que surgiu nos anos 1990 e que pode ser usada para produzir etiquetas recicláveis usadas 
para marcar qualquer objecto.  
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reliably repetitive. Repetition is an achievement – and a method of 
achievement”.  

Frequentemente ocultadas no contexto (Thrift, 2004a) estas redes-actores são configuradoras do 
inconsciente. Detemos uma espécie de “inconsciente tecnológico” (Clough, 2000 cit. Thrift, 2004a) que 
atravessa todas as práticas. Para imergir no “inconsciente tecnológico” é necessário deixar a análise 
exclusiva do conteúdo interpretativo, o conhecimento sobre o conteúdo (Clough, 2000, cit. Thrift, 2004a) e 
olhar o conhecimento sobre a forma, tão importante como o conteúdo para a compreensão da 
perpetuação e dos efeitos das metáforas dos “bairros problemáticos” / “bairros perigosos”. 
Os sistemas socio-tecnológicos dotam os espaços de competências espaciais (Thrift, 2004a) selectivas. 
A participação ou a pertença (ou não) à influência destas competências tenderá a inscrever ou a 
distanciar os sujeitos de padrões específicos de relações interpessoais. É neste sentido que o contexto 
ganha um carácter actante, performativo, porque impele ou impõe práticas, as dissuade ou possibilita e, 
neste sentido, congrega um conjunto de “modelos expressivos” sustentadores de um regime político que 
se exerce através da biopolítica (Foucault, 2004 [1979]).  
Porém, as práticas dos funcionários encarregues de avaliar os processos de solicitação de ajudas, como 
a participação nos motins, não revelam, necessariamente, um prolongamento coerente de enunciados 
entre diferentes escalas de formulação política (Latour, 2005 [1999]). Se a força do acto iniciado por 
alusão repetitiva torna obsoleta a distinção entre performatividade e performance (Crozat, 2006a, 2006b, 
2007, 2009; Pato & Crozat, 2007), o performativo pode ser tomado como uma forma de exercício de 
poder, mas não reivindica necessariamente poder (Pato & Crozat, 2007).  
Numa abordagem que não é nova na geografia o grande desafio está em encontrar formas de trazer à 
superfície a primeira e a segunda dimensão do ausente, ou seja as ausências no discurso e o que elas 
revelam sobre os “regime de verdade” reiterados e os efeitos das associações ausentes - não 
estabelecidas (porque evitadas ou não perspectivadas) - no entendimento do mundo banal (Latour, 2005 
[1999]) dos enclaves territoriais. 
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Capítulo III 

 
 

                                                                                T 1: “vem aqui, tu, que não és daqui” 

T 2: “tu gostas de nós” 

T 3: “quero perguntar-te uma coisa…” 

 
 
1.Dos jovens visíveis aos actantes 

 
 
1.1. Aproximação  
 
O estudo dos enclaves territoriais sob o prisma da intervenção pública nos mesmos e, mais directamente 
na intervenção pública dirigida para os jovens, não nos projecta apenas para uma abertura das fronteiras 
dos contextos ao ausente, envolvendo também uma orientação para os sujeitos implicados. Trata-se, no 
fundo, de empreender uma geografia dos sujeitos como a definem Pile & Thrift (1994), respondendo à 
questão: se os “modelos expressivos” têm a propriedade de se tornar parte do ser, como dar conta das 
conexões entre contexto e sujeito? Ou, de outro modo, de que forma a intervenção pública participa 
naqueles “modelos expressivos” e até que ponto podemos falar de uma identidade territorial incorporada 

pelos jovens? Esta primeira questão justifica o primeiro ponto deste capítulo onde se explora os 
contributos de alguns dos autores que mais se debruçaram sobre o estudo das práticas dos jovens do 
gueto, para a partir dos mesmos se explicitarem as inquietações e as opções tomadas na abordagem no 
terreno e em especial na aproximação aos jovens visíveis. 
Uma segunda questão que se colocou na clarificação do “como empreender esta pesquisa”, e que não 
pode desligar-se do processo de selecção do terreno para estudo, prende-se com a possibilidade de 
apreender as tecnologias de acção social inscritas nas tendências actuais das novas políticas sociais. 
Esta questão não é apenas metodológica e dela decorre a orientação teórica que se registou no segundo 
capítulo. Trata-se de garantir a possibilidade de aferir a racionalidade política e o não intencional dos 
implementadores tal como os entende Latour (2005 [1999]), interrogando em que medida a definição dos 
papéis dos profissionais no terreno e as tecnologias que suportam esses papéis é influenciada pelos 
princípios norteadores, pelas identidades atribuídas e pela ideologia política que enforma as tendências 
de transformação do Estado social contemporâneo na gestão da pobreza.  
A selecção e aproximação são processos de pesquisa que não podem ser desligados porque ainda que, 
por vezes, a selecção do terreno possa ser fortuita (KoKoreff, 2003), neste caso concreto, a escolha dos 
casos de estudo resultou de um processo prévio de exploração onde se analisaram criticamente a 
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qualidade das relações estabelecidas com jovens e com os implementadores que envolvem a intervenção 
pública. No fundo, para a escolha dos terrenos em estudo consideraram-se as conexões estabelecidas 
entre o contexto e a investigadora que, como teremos ocasião de verificar nos últimos capítulos, se 
prolongaram e evoluíram noutras fases da pesquisa.  
Neste trajecto da pesquisa o método etnográfico a par da análise discursiva tornou-se uma das bases da 
inquirição empírica. É preciso porém, antes de empreender a descrição e a reflexão empreendidas, 
explicitar como se entende o método etnográfico para o estudo da cidade. A base teórica aqui é 
suportada por Althabe (1996) que nos alerta para a performance do investigador no terreno nas suas 
relações com a selecção do objecto. O antropólogo empreende em França um movimento pioneiro para a 
antropologia na metrópole francesa depois dos seus estudos voltados para territórios longínquos. Ele 
interessa-se pelas Zonas Urbanas Prioritárias (ZUP) e vai residir para uma, situada em Nantes. Ele 
empreende um movimento político reflectindo sobre a necessidade de olhar não para os grupos, mas 
para a forma como os grupos são vistos. Os magrebinos são produzidos e a interferência desta imagem 
relaciona-se, desde logo, na intervenção do investigador no terreno. Este intervém e é posicionado no 
jogo de alianças e de oposições.  
O contributo de Athabe (1996) é importante no sentido de perceber como opera esse posicionamento e 
os seus efeitos na escolha do objecto. O investigador debruça-se sobre uma situação concreta na qual os 
actores (para nós os actores-rede) estão agrupados (empresa, local de residência, associações, redes 
políticas) e o seu papel é encontrar elementos para dar a compreender os modos de comunicação, as 
modalidades pelas quais a regulação da comunicação se faz, trabalhando a um nível micro-social. Mas, é 
preciso sair deste quadro concreto em que nos situamos e tomar o sujeito, considerando a partir dele os 
tipos de articulação entre diferentes situações. Seguidamente, é necessário sair definitivamente de uma 
especificação em áreas culturais e introduzir na reflexão realizada o próprio programa de investigação, 
incorporando na análise terrenos mais diversos geográfica e culturalmente. Esta é a única forma de tirar 
partido da análise comparativa. Mas como empreender esta separação? Este distanciamento entre o 
perto e o longe? 
Athabe (1996) propõe, em primeiro lugar, que o investigador considere o sujeito com que se conecta uma 
situação empiricamente produzida com sujeitos de um universo que lhe é estrangeiro. É este universo, 
contexto de configuração singular, que ele se propõe dar a conhecer. Simultaneamente antecipa e “fixa” a 
existência do seu objecto; posteriormente define a sua própria posição, porque sendo exterior, 
permanece fora da situação. Mas considerando que os sujeitos deste “aqui e agora” pertencem a uma 
pluralidade de situações, o que se fixa são as representações das trocas que aí se desenvolvem e cujos 
sentidos permanecem presos a esse contexto.  
É preciso então construir um instrumento conceptual que permita aceder à inteligibilidade das trocas 
desenvolvidas, tanto as trocas entre sujeitos como entre estes e o investigador. A situação empiricamente 
construída (o terreno) representa um corte com a realidade e esta operação de corte, que se pretende 
prolongar com a revisão da noção de contexto (Thrift, 2004a, 200b), deve ser interrogada -  que significa 
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também questionar a pertinência da perspectiva que guia a investigação ou a questão colocada 
confrontada com as respostas obtidas. Só através desta re-interrogação e do alongamento do contexto 
seguindo o que faz diferença no “todo durável” (Latour, 2005), se sai da rede de sociabilidade fechada 
nas relações interpessoais. O investigador é para Athabe (1996) um actor e o distanciamento só pode ser 
conseguido através da actividade que compõe a prática da investigação. Não há exterioridade. As 
posições, os posicionamentos na nossa perspectiva, no quadro de um universo particular (os bairros) 
fazem parte do contexto e são elaboradas pelos modos de comunicação. Dar conta destas 
transformações, interpelá-las, pode ser uma saída para melhor compreender a situação particular e 
implica uma reflexão permanente.   
Deste modo, a investigação é considerada no quadro da “comunicação ordinária” não estando dissociada 
dos posicionamentos recíprocos estabelecidos no contexto bairro o que implica levar o processo de 
comunicação ao exterior do bairro. No bairro é, porém, o jovem-visível o ponto de arranque para 
considerar os actores-rede que performatizam ou seja, que fazem a diferença no “todo durável”. Este é o 
fio condutor dos dois primeiros pontos deste capítulo, onde se empreende o primeiro movimento de 
aproximação aos sujeitos implicados na situação criada e a partir de onde se definirá o contexto. 
A partir deste primeiro ponto estrutura-se um segundo onde se dá conta de um conjunto de contributos 
que permitiram reflectir sobre o processo de aproximação aos terrenos através dos jovens.  
Num terceiro ponto em estudo, expõe-se mais pormenorizadamente a permanência no terreno e a 
aproximação realizada, incluindo imprevistos metodológicos enfrentados e as formas de os contornar. 
Nestes dois pontos esclarece-se igualmente os tempos dedicados à exploração de cada terreno e as 
consequências para a modelação do processo de colecta empreendido em itinerância, ou seja, entre os 
dois contextos. 
Finalmente porque a operacionalização da pesquisa requer a explicitação das formas de colecta, mas 
também do modo como se procede à interpretação dos dados colectados, ou como refere Latour (2005) 
dos processos implícitos ao re-ligar, torna-se importante esclarecer o modelo interpretativo traçado para a 
interpretação do discurso noticioso sobre os bairros.  
 
1.2. Aproximação e abordagem 

 

Percebi desde as minhas primeiras pesquisas que o investigador goza de uma grande liberdade na 
aproximação ao “outro” na medida em que dispõe da possibilidade de se apresentar como “pessoa 
distanciada” dos interesses de organizações, de partidos, de grupos, em suma de um conjunto de 
inscrições e categorizações que funcionam como marcas de identidade e, por conseguinte, têm 
interferência na interacção (Bourdieu, 1989, 1992 [1982]; Goffman, 1980 [1963]). Por seu lado, na 
aproximação aos jovens que a partir dos “bairros” participaram nesta pesquisa revelou-se importante a 
interpretação de Becker (1985 [1963], p.56) quando este destaca que “a posse de uma dada 
característica desviante pode ter um valor simbólico geral quando as pessoas presumem 
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automaticamente que o sujeito possui outras características pretensamente associadas à primeira”. Daqui 
decorre que os posicionamentos e as margens de manobra dos jovens e do investigador tendem a 
colocar-se em oposição. Porém, o terreno mostrou que estes posicionamentos relativos não são estáveis, 
podendo alterar-se no decurso da pesquisa. 
A diferença de idade, de género, de mobilidade e de meios de subsistência foram também importantes 
para definir este posicionamento. Enquanto eu descrevia trajectos entre França e Portugal, entre 
bibliotecas e lugares de produção de reflexões os jovens visíveis davam-se a ver, permanecendo. Mas a 
permanência prolongada no terreno dá conta de sujeitos heterogéneos, na mobilidade e fruição de 
contextos, na condição laboral, no conhecimento construído, o que acabaria por funcionar como um 
mecanismo de triagem fundamental para a identificação dos mais “aprisionados” ao bairro.  
No processo de interacção com os jovens visíveis foi fundamental o espaço de encontro. Este espaço 
pode ser conceptualizado a partir da noção de pedaço proposta por Magnani (1998, 2000). Segundo o 
autor o pedaço é um espaço onde se misturam as esferas pública e privada daqueles que o apropriam. O 
sentido do pedaço justapõe o espaço físico e as relações sociais que se estabelecem entre aqueles que o 
partilham. Estar no pedaço implica, por isso, entrar na rede social que aqueles que o apropriam definem. 
É necessário ser aceite para penetrar este espaço semi-público e nele permanecer. O cimento deste 
gregarismo define-se a partir das práticas, da partilha, das experiências de vida e do modo como se 
recebe a imagem do outro.  
A expressão “grupo de jovens” formula-se frequentemente com base neste duplo critério: permanência-
pertença a um espaço-rede que diferencia os que estão dentro e os que estão fora. Pude sentir a 
importância da pertença ou não ao pedaço, a partir do olhar de fora. Frequentemente apercebi-me que ao 
frequentar o pedaço me aproximava dos jovens, mas também sofria um processo de reposicionamento 
social manifestado pela desconfiança dos de fora, fossem eles moradores, polícia ou trabalhadores 
sociais. Quem entra no pedaço passa de intruso a amigo, ou pelo menos a companheiro, mesmo se a 
sociabilidade nem sempre se revela construtiva ou pacífica, uma vez que o pedaço é também foco de 
tensões relacionais, como aliás qualquer outro espaço urbano. Inicialmente o meu acolhimento tende a 
misturar uma atenção interesseira e interessada. Sou um alvo para pedir cigarros, isqueiro, trocos para 
uma cerveja. Mais do que os restantes presentes, uma vez que não partilho da mesma precariedade. 
Com o avançar da pesquisa os limites destas solicitações redesenham-se. A dádiva torna-se troca 
quando os jovens passam a sentir que são importantes para o meu estudo e, consequentemente, para 
mim. O facto de me predispor a “sair” do meu estudo para atender a interesses e inquietações 
específicas, facilita o estabelecimento de relações de confiança.  
Mas a conquista desta confiança não se deu com todos os frequentadores do pedaço. São os jovens que 
se definem como participantes pelos problemas que trazem para a discussão, pela forma como se 
apontam mutuamente perante questões específicas, pela sua personalidade mais extrovertida, pela 
curiosidade, pelo apelo que sentem pelo feminino, pelas cumplicidades previamente estabelecidas com 
outros familiares e / ou conhecidos dentro ou fora do bairro.  
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A maioria dos frequentadores do pedaço são jovens no masculino, o que não significa que não se 
observe a presença feminina, mais frequente em Portugal do que em França, e quase sempre limitada às 
tardes e / ou a raparigas “bem protegidas”118. A necessidade de protecção não decorre da ameaça física 
explícita. Trata-se, sobretudo, de uma ameaça moral, muitas vezes folclorizada, mas nem por isso menos 
performativa, e é este o principal motivo da presença feminina ser menos frequente em França. Em todo 
o caso, nos dois países, a confiança estabelecida com os jovens no masculino não foi indiferente da 
qualidade da relação estabelecida entre mim e as raparigas a quem é permitido o acesso ao pedaço.  
A aproximação e permanência no pedaço foram o grande catalizador do estreitamento da relação de 
confiança. Mas não só. Para o crescimento desta relação foi essencial a possibilidade criada, por minha 
iniciativa ou a pedido dos jovens, de sairmos do pedaço e do bairro, a pé ou de carro. Pretendia nestas 
saídas favorecer a criação de contextos de experienciação alternativos e captar a atenção dos jovens 
para questões menos susceptíveis de serem abordadas na proximidade do grupo. Percebi entretanto 
que, quanto mais me era permitido sair com um ou mais dos participantes do pedaço, mais me sentia 
acolhida no pedaço.  
Nalgumas destas saídas pude aperceber-me de outra característica do pedaço também sugerida por 
Magnani (1998, 2000): a possibilidade de ser transportado para outros lugares fora do bairro. Nas 
diversas saídas realizadas ao Bairro Alto com alguns jovens da freguesia de Santo António dos 
Cavaleiros durante os estudos preliminares à selecção do caso que viria a aprofundar, foi possível 
observar esta deslocação. Mas também na Quinta da Fonte ou em Bacalan é frequente sair-se em grupo, 
por gosto, pela partilha das despesas do regresso, por protecção e por afirmação grupal. 
Também no interior do bairro o pedaço mexe. Na Quinta da Fonte tende a girar entre as arcadas dos 
prédios em função das restantes presenças ao longo do dia, enquanto em Bacalan assume um carácter 
mais fixado na base da cité.  
A escolha do pedaço como espaço de aproximação não correspondeu à busca de uma pretensa 
autenticidade na vivência da exclusão, nem tampouco a uma associação simplista e redutora 
frequentemente estabelecida entre os seus frequentadores e a marginalidade. Tratou-se de explorar e 
realizar a possibilidade de chegar aos jovens por vias não institucionais, deixando em aberto todas as 
possibilidades de expressão que uma entrada sustentada em “interlocutores privilegiados” limitaria.  
Apesar de difícil nos dois países, a entrada e a aceitação no pedaço foi mais fácil em Portugal do que em 
França. Em primeiro lugar porque em Portugal não se sente, da parte dos jovens, o mesmo sentimento 
de intolerância face aos investigadores, olhados em França como intrusos oportunistas. Os jovens 
alegam frequentemente que os chercheurs depois de satisfazerem os seus propósitos de investigação se 
ausentam sem trazer nada de novo às suas vidas (voltarei a esta questão). Em segundo lugar porque o 
uso do crioulo perante o “estrangeiro” (Althabe, 1996), que o investigador não residente nunca deixa de 

                                                 
118 ver a este propósito a obra dirigida por Eckert & Faure (2006) que, apesar de baseado numa abordagem diferente da aqui 
seguida, levanta importantes questões ligadas à relação de género entre os jovens dos bairros. Os sociólogos pecam, porém, 
por, ao procurar uma macro teoria explicativa, acabarem por declinar numa visão demasiado essencialista do género na sua 
relação com a etnia. 
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ser, caiu mais depressa na Quinta da Fonte, face ao que ocorreu em Bacalan com o uso do verlan. Foi 
necessário uma muito mais pormenorizada explicitação da pesquisa e uma entrada mais a fundo na 
compreensão (sempre parcial) da sua expressão linguística, para conseguir derrubar as múltiplas 
barreiras que se colocavam à frequência do pedaço. Em terceiro lugar porque, sendo a presença 
feminina menos frequente naquele país, motivada por uma percepção específica face às mulheres 
consideradas “fonte de problemas” (Coutant, 2007; Eckert & Faure, 2007), haveria que considerar mais 
seriamente os limites do meu próprio posicionamento, que tendia a oscilar, para os jovens, entre o 
“estrangeiro” e um par. Finalmente porque, em França, o aceso debate sobre a racaille interferiu 
negativamente na relação, mesmo numa fase em que se havia já progredido na compreensão do verlan e 
na confiança mútua estabelecida. A desconfiança ressurgia episodicamente ao sabor dos temas da 
agenda política que teimavam em penetrar os contextos de interacção.  
Foi fundamental a valorização já não só do pedaço, mas do bairro, como um espaço de “pertença do 
outro”, como se do espaço íntimo da casa se tratasse. Por seu lado, a aproximação aos jovens foi 
facilitada pelo facto de a minha presença pouco influir sobre a “normalidade das práticas”, de trazer para 
a discussão temas do interesse dos jovens e de me preocupar com os acontecimentos do seu percurso 
pessoal (entrevistas de trabalho, treinos desportivos, julgamentos, questões familiares). Foi igualmente 
importante apostar no aprofundamento da comunicação sobre o que me havia conduzido ao bairro. Um 
trabalho muito exigente pelo constante apelo à explicitação das minhas questões, questionamento sobre 
o meu posicionamento moral relativamente a assuntos concretos, pelas tentativas de tornar a relação 
investigadora / participante numa relação de pares e pelas manobras instrumentalistas que alguns 
profissionais, sobretudo os não residentes nos respectivos bairros, teimaram em realizar porventura na 
tentativa de “revelar”, apressada e precipitadamente, a sua proximidade aos jovens. Porém, no essencial, 
a mola facilitadora da possibilidade de empreender o que em certos momentos se aproximou de uma 
participação observante, residiu na opção pela não moralização. Não se pretendeu corrigir 
comportamentos, apenas conhecê-los em profundidade. 
Aqui foi importante a crítica à perspectiva da capacitação quando reduzida à perspectiva 
assimilassionista, sobretudo quando está em causa a juventude. Foi precisamente a possibilidade de me 
desembaraçar de uma qualquer intenção voltada para o controlo de comportamentos que permitiu actuar 
sobre a economia política (Foucault, [1978] 2004) e intervir sobre a definição das fronteiras entre os de 
“dentro” e os de “fora”. Desta reformulação da economia política surgiu a possibilidade de actualizar e 
reinventar categorizações, distanciando-nos das categorizações accionadas nos media e / ou nas 
práticas de intervenção da acção social, educativa e de segurança.   
Do acima explicitado depreende-se que, no processo de interacção, foram fundamentais duas ideias de 
força do trabalho de Erwing Goffman. A primeira, retirada da obra Apresentação do eu na vida de todos 

os dias (Goffman, 1993 [1959]), é a de que os processos de etiquetagem conduzem a uma efectiva 
definição social que exigirá uma negociação entre o sujeito catalogado e o catalogador. Com base nesta 
premissa orientei a minha intencionalidade para a valorização explícita, mas subtil, de características e de 
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acontecimentos que se afiguravam auto-valorizadores. Promovendo o interesse pela pessoa numa 
perspectiva não fixista, abriram-se possibilidades de reposicionamento mútuo.  
Procurei igualmente captar os focos de interesse dos jovens o que me levou a ampliar o conhecimento 
sobre o hip hop. Mais do que uma base bibliográfica (Dimitriadis, 2005; Faure & Garcia, 2005), procurei 
entrar nas narrativas e no acolhimento da extensa produção que se faz pelos bairros, reveladoras das 
falas dos jovens através do hip hop. Este interesse abriu a possibilidade de continuar junto dos jovens e 
de fazer prevalecer o processo valorativo. Ao trazer para a relação a possibilidade de criar contextos para 
a manifestação daquilo em que os jovens são bons, ou simplesmente aquilo em que investem - o rap, 
como consumidores, ou como MC’s, o estilo, as capacidades de filmagem e de montagem e filmes119 - , 
tornou-se possível construir uma relação que permitisse atingir pontos de ligação entre o que se afigurava 
objectivamente como factor de exclusão e os elementos intersubjectivos, susceptíveis ou não de se 
prestarem à racionalização da experiência (Giddens, 1997). 
A superação do estigma (Goffman, 1980) do bairro ou da desviância não foi apenas um processo 
verbalizado. O facto de, na sequência desta abordagem, os jovens terem produzido e trazido, para a 
discussão, um conjunto de produções musicais pôs em evidência uma efectiva vivência da 
problematização e da superação do estigma. A genuína curiosidade sobre o material que me ia chegando 
às mãos e o recurso ao conhecimento teórico adquirido na formação pedagógica para a docência facilitou 
uma espécie de inversão de papéis. Ao colocar-me no papel de aluna interessada, criei condições para 
um reposicionamento social, tal como o entende Thrift (2004a, 2004b).  
Em suma, a dedicação de tempo e a disponibilidade de “escuta” favoreceu a desconstrução da auto-
imagem de “jovem predador” (Anderson, 1990), a diluição de defesas, de medos, abrindo a possibilidade 
de empreender um olhar centrado em novos prismas de avaliação mútua, à semelhança do que propõe 
Butler (1998). Neste sentido esta tese foi também um processo ontológico. Paralelamente, tornou-se 
necessário conhecer e reflectir sobre os elementos da imagem do “estranho” não susceptíveis de 
neutralização (Goffman,1966) e que se constituíram um teste mútuo à aceitação do “outro”. Nesta 
abordagem foram fundamentais as longas conversas com os educadores de rua e com os educadores da 

protecção judiciária da juventude que conheci e com quem me relacionei durante as minhas 
permanências em Bordéus120, como adiante se explicitará. 
 
 

                                                 
119 num documentário, entretanto realizado em colaboração com dois jovens do Bairro de Santa Filomena, Corsino Furtado 
(Uncle C) e Hugo Rodrigues. O intuito foi, mais do que realizar uma produção cultural, criar um contexto de interacção favorável à 
apresentação dos jovens. Apesar de esta iniciativa ter permitido a colecta de interessantes dados sobre a experiência de ser 
jovem de bairro e ter ampliado as possibilidades para uma reflexão co-produzida sobre esta experiência – resultante da partilha 
de códigos e de interesses –, ela acabou por não ser convenientemente integrada nesta pesquisa, por falta de tempo e por se ter 
optado por focalizar a investigação no caso de estudo da Quinta da Fonte. Parte deste documentário será apresentado na 
comemoração dos “20 Anos do SOS Racismo”, numa curta-metragem produzida para o evento intitulada CDC (6’38’’). 
120 Só raramente pude observar as práticas em exercício destes trabalhadores sociais actuando no bairro de Bacalan, como 
noutros bairros do centre ville, dadas as particularidades inerentes aos modos de operar do trabalho social do educador de rua 
(sigilo, anonimato e livre escolha) e dos educadores da protecção judiciária da juventude (sigilo e anonimato). 
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1.3. Ser jovem visível 
 
Tornando-se claro que não poderia progredir na pesquisa se não aprofundasse a tríade entre jovens - 
etnia – marginalidade, orientei-me para os contributos de um conjunto de autores que se têm debruçado 
sobre as performances discursivas dos jovens negros residentes no gueto. Entre estes foi particularmente 
importante o trabalho de Anderson (1990) sobre as relações estabelecidas entre os jovens do gueto e as 
relações inter-raciais que estes estabelecem com brancos nas áreas de fronteira do gueto das metrópoles 
do nordeste americano. Na mesma linha surgem os trabalhos de Chignier-Riboulon (2000) e de Sauvadet 
(2006a) relativamente aos jovens magrebinos que consideram entre os jovens dos bairros franceses o 
olhar cruzado entre os magrebinos e os outros jovens.  
Baseando-se na teoria transaccional, Anderson (1990) debruça-se sobre os processos de aproximação 
que neutralizam a imagem do “estranho” nos encontros em espaço público, explorando as trocas 
envolvidas no cumprimento, na troca de olhares, nas cedências de passagem em lojas e nos significados 
extraídos do uso do uniforme urbano. Partindo de dentro do gueto o autor vê no cumprimento, 
usualmente o primeiro processo de negociação da identidade em espaço publico, um ritual facilitador da 
familiarização e da boa recepção num ambiente percepcionado como hostil ou inseguro. “How ya fell”, “All 

right”, “Hey”, “What’s up”121 são típicos rituais postos em prática no cruzamento dos jovens negros com 
desconhecidos, com o objectivo de acolher a presença do outro que se antevê como amedrontado. Esta 
é a razão que explica que, à noite, o cumprimento, ou a comunicação verbal entre estranhos se torne 
mais importante.  
Subjacente a esta análise está a atribuição e a auto-recepção pelo jovem negro do estatuto de 
“predador”. “[…] “o uso de camisolas atléticas, de correntes de ouro, de bonés de pala, de óculos de sol, 
rádios portáteis ou “boom boxes” são marcas da detenção deste estatuto. O uniforme urbano é recebido 
como um sinal de “pertença à underclass perigosa, [olhada como uma comunidade uniforme], 
presumivelmente geradora de problemas ou de crime”. (Anderson 1990, p.167, it meu). Esta identidade é 
usualmente “dada” e mantida até prova em contrário (Anderson, 1990, Machado da Silva et al, 2008) 
sendo amplamente performativa. Desde logo porque constitui um entrave à comunicação122.  
Mas a identidade do “jovem predador” não é apenas performativa na relação entre o jovem negro do 

gueto e os desconhecidos. A pose e o uniforme de rua, o rangido usado selectivamente, o free style123 em 
espaço público, tendem a ser adoptados tanto pelos antigos residentes como pelos recém chegados 
porque, para os jovens, eles constituem uma forma de protecção. Segundo Anderson (1990, p.178),  

                                                 
121 Expressões que se podem transpor para o “tasse” ou “como é que é?” entre nós. 
122 Esta mesma ideia é defendida por Bauman (2005) quando apresenta como uma das consequências da mixofobia 
da arquitectura do medo o aumento do fosso entre “diferentes”, ou, de outro modo, a perda da capacidade de lidar 
com o “outro”.  
123 O dozen surge bem ilustrado no filme 8 mile realizado Curtis Hanson (2002) cujo elenco conta com o rapper 
Eminem.  
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“By connecting culturally with the guetto, a young black may avoid 
compromising his public presentation of self, but at the cost of further alienating 
low-abiding whites and blacks.  
In general, the black male is assumed to be streetwise. He also comes to think 
of him self as such, and this helps him negotiate public spaces. In this sense, 
others collectively assist him in being who he is. With a simple move one way 
or the other, he can be taken as a “dangerous dude”. He is then left alone, 
whereas whites may have more trouble”.   

A conexão cultural com o gueto, na visão de Anderson (1990), remete os jovens para a necessidade de 
se afirmarem no espaço público mobilizando a identidade e as práticas que lhe estão associadas 
(Goffman, 1980). Neste sentido a descrição torna-se uma prescrição (Bourdieu, 1992 [1982]). As 
manifestações implícitas nas formas de identificação mútua nas ruas do gueto são norteadas pela 
necessidade de exibir a “qualidade de duro”. A forma de apresentação agressiva torna-se aceite e 
necessária entre os jovens negros que exacerbam a imagem de “predadores” entre si e face aos grupos 
mais frágeis como, por exemplo, face às mulheres a quem dirigem comentários sugestivos apenas para 
as lembrar que são vulneráveis e que estão sob vigilância (Anderson, 1990). O mesmo defendem 
Sauvadet (2006a) e Chignier-Riboullon (2000) para o caso francês, assim como Pinto & Gonçalves (2000, 
2001) e Moura (2003) para o português.  
Na relação inter-racial (perspectiva dominante nos estudos póscolonialistas estadunidense) o branco não 
é “tomado a sério” porque para os negros a “guerra” do branco é sempre limitada, “enquanto para eles 
não haverá limites”. Apesar de a associação jovem-negro-ameaça ser essencialmente construída a partir 
dos media, ao depararem-se com um contexto de interacção dominado pelos “jovens duros”, os “brancos 
recém chegados” deparam-se com outras fontes de medo. O facto de, no momento da sua chegada os 
brancos não conhecerem o protocolo de rua e se mostrarem intolerantes para com os negros, contribuiu 
para depreciar a visão que os negros têm dos brancos. Neste sentido, o desconhecimento mútuo torna-se 
fonte de tensões. 
Uma outra consequência da consolidação da imagem do jovem “predador” na configuração das relações 
branco – negro é a implicação de numerosos negros na construção de uma imagem exemplar para os 
brancos a quem reconhecem o poder de julgar (Butler, 1998). Este intento leva-os a responder 
assertivamente àqueles pré-juízos através de uma performance de civilidade (Anderson, 1990). O negro é 
neste caso amistoso, solícito, cumprimenta, sorri, comunica com o olhar, veste-se de forma clássica. 
Observamos também o porte de jornais ou livros. Anderson (1990) nota que este tipo de apresentação 
pode resultar num melhor tratamento em público dos brancos face aos negros. O autor sublinha ainda 
que tal postura coloca os negros sobre um grande stress emocional devido ao esforço repetido que tal 
postura exige, particularmente para os jovens.  
Em suma, a natureza ambígua das relações raciais em espaço público é marcada pela imagem 
depreciativa construída em torno do “jovem negro”. A criminalização do negro impede a ocorrência de 



 164

interacções bi-raciais não programadas (Anderson, 1990, 1999; Haymes, 1995, Kelley, 1997; Bauman, 
2005) e, frequentemente, apesar da performance de civilidade, o poder da imagem negativa é tão forte 
que o estereótipo de jovem perigoso não cai (Anderson, 1990, 1999; Kelley, 1997). Por seu lado, alguns 
brancos orgulham-se da sua tolerância racial, sobretudo, os que têm amigos negros embora, 
frequentemente, as interacções que poderiam gerar amizades sejam interceptadas pelo contexto-gueto, 
contribuindo para dissuadir a possibilidade de fazer um potencial amigo (Anderson, 1999).  
A percepção do jovem negro como o “predador” não se limita aos negros “da rua” ou aos brancos. Os 
negros da classe média (Anderson, 1990) e os negros decentes (Anderson, 1999) do gueto tendem 
também a percepcionar o jovem da rua como uma ameaça. O estigma público é tão forte que um negro 
desconhecido raramente é autorizado a ser civilizado e prestável na interacção em espaço público sem 
que se suspeite das suas intenções (Becker, 1985 [1963], Goffman, 1966). O mesmo refere Machado da 
Silva (2006) para os favelados forçados a um constante processo de “limpeza moral”.  
Num mesmo prisma teórico e a partir de um contexto mais segregado que o estudado anteriormente, 
Anderson (1999) aborda os jovens dos bairros pobres a partir do “código de rua”. Também aqui acaba por 
definir um mundo extremo e demasiado fixista quando considerados os participantes e as realidades 
estudadas neste trabalho. Porém, como nos aspectos da relação estabelecida em espaço público, a sua 
descrição e interpretação trouxe para a reflexão aqui realizada aspectos importantes no desenho da 
abordagem no pedaço.  
A partir da biografia de John Turner, cujo percurso de entrada e saída da “vida de rua” acompanhou, o 
autor descortina algumas regras do “código de rua”. Este código pressupõe uma “cultura de rua” definida 
pela busca de conquista de respeito, através do uso de uma inventividade astuta no manuseamento das 
regras da sociedade hegemónica, em articulação com a adopção de regras rígidas de sociabilidade de 
natureza informal. Ser da rua implica saber estar na rua: ser-se forte, ser-se capaz de sobreviver sozinho 
e fazer-se respeitar. Na rua ou se é “vencedor” ou “perdedor” e grande parte das disputas assentam 
nesta conquista de respeito. 

“The child is confronted with the local hierarchy based on toughness and the 
premium placed on being a good fighter. As a mean of survival, one often 
learns the value of having a “name”, a reputation for being willing and able to 
fight. To build such a reputation is to gain respect among peers. And the 
physically talented child who starts down this track may find him – or herself - 
increasingly committed to an orientation that can lead to trouble.” (Anderson, 
1999, p.67).  

A violência surge neste sentido como uma consequência da centralidade do estatuto de “vencedor”, ou 
seja, enquanto forma de conquista de respeitabilidade. Pode-se conseguir respeito através da prisão e a 
informação biográfica dos jovens e das suas famílias é muito difundida. Conhece-se quem esteve ou não 
preso, a que família se pertence, como se actua na escola ou face à escola, enfim o que se fala de cada 
jovem no bairro e, por vezes, nos media. A imagem de valentia de um sujeito que foi preso pode manter-
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se durante um longo período, mesmo quando ele abandona os “velhas práticas” e se afasta do grupo, 
incluindo do bairro. 

“In the street culture, especially among young people respect is viewed as 
almost an external entity. One that is hard-won but easily lost – and so must 
constantly be guarded. The rules of the code in fact provide a framework to 
negotiating respect. With the right among of respect individuals avoid being 
bothered in public. This security is important, for if they are bothered, not only 
may they face physical danger, but they will have been disgraced or “dissed” 
(disrespected). Many of the forms dissing can take seem petty to middle class 
people […], but to those invested in the street code, these actions […] become 
serious indications of the other´s persons intentions.” (Anderson, 1990, p.33, 
34). 

Na conquista do estatuto de “vencedor” é também frequente a disputa de bens ou da atenção de 
pessoas, porque ser cool, possuindo colares, casacos, chapéus, terços ou outros signos identitários, se 
converte num elemento de sustentação das hierarquias, frequentemente imperceptíveis aos olhos dos 
que desconhecem o código de rua.  
Na medida em que no código de rua o “outro” tende a tornar-se um objecto de exploração ou de desafio 
tende a instalar-se um olhar cínico e desconfiado mesmo entre os mais próximos (Anderson, 1999). 
Ninguém pode confiar totalmente no outro que é visto como muito limitado socialmente e precariezado. 
Assim se explica que a desconfiança se instale, mesmo entre os mais próximos.  
Anderson (1990) vai ainda mais longe quando defende que, apesar de negros e brancos poderem ter 
concepções semelhantes do “negro jovem”, a percepção das situações varia porque os negros estão 
mais aptos a perceber os códigos de interacção dos outros negros (Anderson, 1990). Numa perspectiva 
próxima da de Anderson (1990), Sauvaret (2006a) concebe os jovens de bairro como detentores de um 
“capital guerreiro” construído com base na pertença étnica e na experiência do desemprego estrutural, 
(numa sociedade cada vez mais desigual e consumista), da experiência do rap e dos motins urbanos. A 
etnia desempenha um papel importante, ainda que não único, na conquista e manutenção da “reputação”. 
A visão de Anderson (1990, 1999) e de Sauvadet (2006a) é, nalguns aspectos, demasiado essencialista. 
Há uma especificidade intrínseca à condição de jovem no masculino, negro, habitante do gueto - cité, um 
soul urbano juvenil (Anderson, 1990) que parece ligar-se à intensidade da experiência, mas também das 
performances do contexto.  
Os elementos estruturadores da identidade de “predador” a partir de fora (a raça e o território enclave) 
são conhecidos pelos jovens negros que acabam em muitos casos por adoptar esquemas interpretativos 
próximos dos acima descritos. Por exemplo foi possível perceber a importância do “ver o que se pode 
ganhar com a situação”, busca legitimada pela “vontade de viver” em vez de “sobreviver”. Acresce que, 
frequentemente, para os jovens o racismo subtil de que nos fala Vala et al (1999) é apenas uma das 
facetas do racismo, porventura a mais residual. No discurso sobre a sua experiência de vida, as formas 



 166

de racismo explícito são frequentes, nem sempre porque o negro seja diminuído, mas porque é 
directamente remetido para a figura do perigo. Porém, apesar de mais constante em França do que em 
Portugal, ocasionalmente, percebe-se nos discursos que a imputação e a incorporação de uma 
identidade diferenciada lida também com a atribuição de um estatuto de socialmente diminuído contra a 
qual alguns jovens lutam afincadamente.  
Estes estudos também não explicam inteiramente o porquê da “figura do perigo” ser o jovem de bairro124. 
O que nos remete mais uma vez para as performances das políticas sociais sustentadas em metáforas 
configuradoras de formas de actuação que penalizam os bairros e os jovens de bairro. Faz sentido 
retomar a crítica de Robin Kelley (1997) sobre a construção do objecto etnográfico jovem do gueto nos 
Estados Unidos na resposta a esta questão. 
Contrariando esta visão, Kelley cita o trabalho do antropólogo Langston Gwaltney (1981) levado a cabo 
em diversas cidades do Nordeste, Drylongso: A Self-Portrait of Black America. Por ser cego, Gwaltney 
desenvolveu o seu trabalho baseando-se exclusivamente no discurso. Um dos mais notáveis contributos 
deste trabalho foi a compreensão de que os negros têm a perfeita noção de que são alvo de uma 
construção antropológica realizada pelos “visitantes do gueto”, ao mesmo tempo que vêem no trabalho de 
Gwaltney uma possibilidade de responder a esta construção. Aceitando a unicidade estilística da cultura 
afroamericana, o autor relocaliza o centro desta unicidade, rebatendo a concepção comportamentalista e 
mostrando que, se existe alguma unicidade cultural, esta reside no forte sentido de comunidade, na 
história comum e no reconhecimento colectivo de que há efectivamente uma cultura negra, mas que esta 
cultura não é um monólito de atributos dados, mas antes uma diversidade de práticas contraditórias, 
dinâmicas, historicamente situadas e etnicamente híbridas.  
Ao acreditarem que o que viam como a cultura negra era de facto a cultura negra real, os “visitantes do 
gueto” restringiram as suas interrogações aos traços do que julgaram ser essa cultura homogénea. Um 
dos mais importantes traços imputados à “cultura negra” foi a “expressão de masculinidade” através das 
falas insultuosas, estetizadas e prazerosas dos jovens (the dozens)125. O dozen faz parte de uma forma 
de estar inscrita no soul, algo especificamente negro fundado na música popular negra – o soul 
precisamente. Segundo Kelley, malgrado a crítica de Ulf Hannerz sobre a impossibilidade de definir 
satisfatoriamente soul ou o cool - algo que se possui e cuja necessidade de definição revela precisamente 
o desapossamento do narrador - Hannerz acaba por reduzir o soul a um essencialismo estético e 
estilístico, e a tensão dinâmica sobre a identidade a uma série de mecanismos para lidar com as 
dificuldades.  

                                                 
124 Neste momento da pesquisa este questionamento surgia de uma inquietação que estava na origem da formulação do guião 
de terreno e que sintetizei na metáfora jovens visíveis (Pato, 2006a, 2006b). Só mais tarde a partir da leitura de Bruno Latour 
consegui dar uma formulação teórica ao que intuía a partir das entrevistas conduzidas no terreno e da leitura de documentos 
oficiais e de discursos noticiosos: tomar os jovens como objecto central de análise não seria mais do que suspender ou resumir 
prematuramente um conjunto de ligações que se mostrava necessário continuar a estabelecer, precisamente extrair do campo da 
invisibilidade um conjunto de associações que compõem o colectivo (Latour, 2005) em que se baseia e que sustentam a sua 
visibilidade. Uma visibilidade que não é um dado, mas precisamente o que interessa explicar.   
125 As primeiras cenas do filme L’esquive de Abdellatif Kechiche (2004) passado numa cité francesa ilustram o dozen no contexto 
francês. 
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O estudo dos dozens dos jovens no masculino acolheu e reforçou a ideia de que a “cultura negra” seria 
marcada por uma “guerra de sexos”, ao centrar-se nos lugares onde se praticariam os “mais autênticos 
dozens” – as esquinas, as piscinas, os bares e os parques. Por outras palavras, os antropólogos do gueto 
pensaram os espaços masculinos mais do que os lugares predominantemente femininos ou os espaços 
da mistura de géneros. Não surpreende assim que se tenha concluído que os dozens são uma “coisa de 
rapazes”.  
Em meados da década de 1960 os etnógrafos do gueto procuraram os traços da masculinidade do soul 

no que foi designado a “pose cool”. Inspirados na perspectiva de Ulf Hannerz sustentavam que a “[c]ool 
pose is a ritual form of masculinity that entails behaviors, scripts, physical posturing, impression 
management, and carefully crafted performances that deliver a single, critical message: pride, strength, 
and control” (Kelley, 1997, p.31). 
Ao considerar o cool como estratégia de resposta desencadeada pelos jovens no masculino contra o 
racismo, a violência intra-racial e a pobreza, prolonga-se a ideia de que existe uma “cultura negra” criada 
pelas condições opressivas do gueto ignorando as performances das mulheres negras, dos gays negros 
e da classe média negra africana, mas também “the thing”, esse “rasgo de criatividade simbólica”, 
“princípio prazeroso”, soul ou o que se queira chamar-lhe.  
A passagem do estudo dos dozens para o estudo da postura cool manteve a “cultura negra” nos palcos 
que já lhes eram destinados (Haymes, 1995) perpectuando uma espécie de folclorização. 
Em suma, para Kelly (1997), como para Haymes (1998), a obsessão dos cultural studies pelos negros 
(articulando raça e género) radica na ideia de que o branco da classe média é uma espécie de ser 
invisível, relegado para o “substratum” natural, não teorizado, um “outro eu” por referência ao qual as 
identidades desviantes se definem.  
Contrariamente o “jovem negro” é um produto etnográfico dos primeiros antropólogos e sociólogos do 
gueto da Escola de Chicago: o “real nigga”. A emergência do jovem pobre negro, dos bairros de negros 

pobres, folclorizado como “dozens player” não surge desligado do contexto político e ideológico que 
subjaz à sua construção epistemológica (Kelly, 1997), a emergência das classes perigosas. Em suma, o 
olhar cruzado marcado por um profundo desconhecimento mútuo prefigura e acentua uma identidade 
marginal que não pode dissociar-se de uma visão demasiado extrema e fixista que atravessa os 
discursos, acentuada nos contextos onde os conflitos envolvem droga (Machado da Silva & Leite, 2008; 
Anderson, 1999; Wacquant, 2001, 2004, 2005). Nestes a violência torna-se um regime de sociabilidade 
quando se tende a olhar o “outro” segundo uma “racionalidade estritamente instrumental” (Machado da 
Silva & Leite, 2008). 
A esmagadora maioria dos jovens que ia conhecendo, mesmo quando envolvida em processos judiciais 
ligados ao exercício da “pequena criminalidade”126 e em tensões na relação policial, mesmo quando 

                                                 
126 É importante ressalvar aqui o poder da norma. Para estes jovens a posse e o consumo de drogas leves, por exemplo é 
naturalizada, como o é numa pluralidade de contextos. Questão pouco analisada na literatura nacional o consumo de haxixe ou 
de erva é frequente em vários meios. Por outro lado, o roubo parece emergir muito mais como uma resposta ao roubo que como 
o exercício da cobiça do alheio, apesar das fortes pressões para o consumo e para a exibição das “coisas de marca”.  
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fortemente empenhada na transmissão da “qualidade de duro”, está longe deste regime de sociabilidade. 
As possibilidades que se abriam no terreno a outros auto posicionamentos que não passam pela 
associação jovem-etnia-ameaça e a força desta associação nas formas de auto percepcionamento 
orientaram-me para os estudos que equacionam a relação entre a galère e a marginalidade dos jovens. 
Tornava-se necessário sair das leituras estritamente centradas na teoria transaccional e que conduzem à 
defesa da existência de um suposto “substratum” social natural que coloca o “outro”, etnicamente 
diferenciado, face à classe média e à norma hegemónica.  
Nesta busca, retorno à obra La galère: jeunes en survie de François Dubet (1987) que nega a 
correspondência teórica estabelecida entre galère e marginalidade, criticando as abordagens que 
propõem que a construção da desviância se sustenta na “ordem dos constrangimentos”, sejam estes de 
natureza estrutural ou interaccionista. Quando a conduta dos jovens é reduzida aos constrangimentos, 
“[o] jovem marginal aparece inteiramente construído pelos determinismos que o destroem como sujeito” 
(Dubet, 1987, p.413). Daqui surgem uma série de equívocos, sendo o mais extremo a dificuldade 
“separar a experiência da droga da cultura de pobreza” (Anderson, 1999), explicado pela “falta de 
interiorização do controlo” associada à optimização da acção racional do sujeito que conduziria a uma 
espécie de delinquência espontaneamente adoptada. Para Dubet há aqui uma confusão entre os 
trajectos cientificamente comprovados e as perspectivas representacionais que os protagonistas das 
diferentes instituições, com destaque para os agentes policiais, formulam sobre os jovens (Dubet, 1987, 
p.79, 80).  
Subjacente a esta conclusão está a crítica às abordagens da conduta delinquente como resultado da 
acção de um sujeito racional que procura optimizar os seus interesses, perspectiva hoje profundamente 
enraizada no liberalismo individualista, tal como abordado no primeiro capítulo. Segundo o autor, esta 
perspectiva incorre em dois perigos: o primeiro é o da banalização da noção de interesse e consequente 
atribuição de um único significado a condutas tão diferentes como a toxicodependência, a violência sem 
objecto, a defesa do território ou a racionalidade do cálculo de risco, entre outras; o segundo é o perigo 
do erro, porque uma tal noção de acção racional se esquiva à consideração dos aspectos não 
racionalizáveis da delinquência. Finalmente, alega que o interesse é em si mesmo socialmente definido 
(Dubet, 1987) e supõe valores e suportes normativos que definem a transgressão (Dubet, 1987; Becker, 
1985 [1963]).  
Dubet (1987) propõe uma outra interpretação para apreender a galère nas cités, evocando um conjunto 
de factores institucionais, pedagógicos e políticos articulados com as múltiplas experiências que 
cristalizam o grupo. Entre os primeiros, o autor reintroduz o eixo das políticas urbanas inscrito nos três 
níveis da “marginalidade avançada” (Wacquant, 2001, 2004, 2005, 2008), mas refere-se explicitamente 
às medidas implementadas em França pela comissão Bonnemaison127   

                                                 
127 A comissão Bonnemaison recusou a abordagem pedagógica dos anos 60 centrada na “relação privilegiada”, orientando a 
intervenção social dirigida aos jovens para uma tendência mais correctiva e repressiva. 
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Por outro lado, rejeita também a ideia de sub-cultura alegando, como vimos, que pobreza, violência, 
delinquência, recusa da escola e de equipamentos e serviços sociais se misturam na experiência de vida, 
de forma indistinta, sob lógicas mais ou menos independentes. “O membro da galère é uma personagem 
proteiforme que não se deixa reduzir a nenhum princípio constitutivo central” (Dubet, 1987, p.412). A 
galère define-se tanto pelas orientações culturais como pelas relações sociais, é constrangida, mas 
também capaz de acção.  
Nesta perspectiva o uniforme urbano, o look, que para Anderson (1990) constituía um emblema do 
estatuto de “predador” é, para Dubet, a expressão do único princípio de unicidade interna do grupo: o da 
subjectividade do sujeito, uma expressão de “personalidade”, mais importante que a inserção no grupo, 
que se revela como única forma de escapar à fragmentação da experiência.  
Um ponto de convergência entre as diferentes perspectivas apresentadas está na atribuição de um papel 
central às formas de actuação da polícia. Esta assume-se como um constrangimento que orienta tanto 
acção como anomia. A autoridade moral da polícia é questionada a partir da experiência e do seguimento 
de figuras como Tupac ou Snoop Doggy dogg ou aos ídolos da primeira geração do rap francês (MC 

solaar e MC sniper). Mas não é apenas a polícia. A desadequação do sistema educativo como garante da 
mobilidade social, o desemprego estrutural (Dubet, 1987; Sauvadet, 2006a, 2006b) e o défice cultural 
atribuído pelo social (Pato, 2006b), participam de forma diferenciada na emergência de formas de 
expressão política mais radicalizada, mas que não podem de forma alguma ser imputadas aos jovens de 

bairro, no colectivo. Por outro lado, a compleição e expressão política não podem ser confundidas com 
marginalidade ou violência. Será um abuso considerar marginais os jovens que, na sequência da morte 
de Kuko (jovem de 14 anos morto com uma bala na cabeça), se manifestam contra a “violência policial”. 
As performances da polícia são de tal modo cruciais que podem constituir-se como um indutor externo da 
emergência do neo-comunitarismo de que nos falam Sauvaret (2006a) e que Carvalheiro (2008) vê como 
neo-culturalismo. 
Por seu lado, na visão de Anderson (1999), o código de rua constitui uma adaptação cultural à profunda 
falta de fé na polícia e nas outras formas de protecção social do sistema social imediato e não imediato. 
Esta descrença impele à exacerbação da violência na defesa do próprio e dos seus, revelando e 
interferindo sobre as formas de relacionamento com a polícia. 
Na abordagem e interpretação dos jovens visíveis faz ainda sentido considerar a perspectiva de Pais 
(2003 [1993]) quando recorre ao modelo da espacialidade e da temporalidade proposto por Soja (1996) 
para explicar as práticas quotidianas in situ, desde o do matar do tempo, passando pela procura de 
lugares de menor controlo social formal, até à impossibilidade de aceder a formas de lazer mais 
institucionais e / ou mercantilizadas. Nas suas palavras: 

“[...] apesar da falta de equipamentos locais, os jovens não deixam de 
localmente inventar formas específicas de diversão, reagindo criativamente às 
características sociais do habitat em que vivem. E vão mais longe, (…) 
delimitam pelas práticas quotidianas, os espaços de que se apropriam 
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conotando-os com referências simbólicas intimamente associadas a essas 
práticas. Esses espaços de que se apropriam (…) funcionam como suportes de 
identidades sociais tipicamente juvenis. É também através da apropriação de 
natureza espacial que os jovens se diferenciam e opõem uns aos outros” (Pais, 
2003 [1993], p. 189).  

A partir deste esquema interpretativo Machado Pais propõe que o menor controlo e o constrangimento e 
disposição para a re-invenção das práticas induzem ao desempenho de práticas expressivas. Esta é uma 
das bases explicativas para o que usualmente se toma como “culturas de rua”.  
De uma forma ou de outra, a fixação ao bairro parece, de facto, responder à necessidade de evitar o 
controlo, mas não o controlo social genérico ou inter geracional, mas um controlo específico, aquele que 
se enfrenta perante a polícia.  
 
1.4. Re-ligar jovens, profissionais e tecnologias de controlo  
 
Foi do “empiricismo errante” (Pile & Thrift, 1994) em torno dos trajectos de vida dos jovens visíveis que 
emergiram os questionamentos que me conduziram aos outros actores-redes que se tornariam vitais para 
a compreensão dos processos de exclusão actuantes nos contextos estudados. Da alternância entre o 
“trabalho de terreno” e o “trabalho de terreno agendado”, utilizando a expressão de Susana Durão 
(2008a), abriu-se um novo campo de sujeitos detectados como participantes do “todo durável” (Latour, 
2005): os profissionais no terreno ou “acima dele” empenhados na formulação e na aplicação das 
orientações das políticas públicas territorializadas de combate à exclusão. Não se tratou porém, como se 
vem afirmando, de considerar os actores isoladamente, mas de os inscrever nos processos de 
transformação do Estado contemporâneo e, deste modo, de integrar na pesquisa as orientações e 
constrangimentos infra-estruturais, processuais e ideários inscritos nas práticas exercidas juntos dos 
“públicos” dos bairros e muito particularmente dos jovens. 
Num estudo realizado no bairro de Saige (Pato, 2006b) utilizo o termo social para ilustrar a forma como 
os jovens se referem aos mediadores da política de cidade (ou outros) presentes no bairro ou que a eles 
acorrem nos “momentos de crise”. Esta designação mostra o fosso que se vem acentuando nos últimos 
anos entre alguns habitantes, profissionais da mairie e associações parceiras já evidenciado por Dubet 
(1987) e que os motins de 2005 vieram colocar em destaque. O discurso dos jovens que integraram o 
referido estudo, assim como o dos participantes nesta pesquisa, mostrou a existência de uma ruptura 
simbólica com as instituições francesas, percebidas como “desatentas e virulentas” (Marlière, 2006). À 
semelhança do que detectou Marlière na leitura realizada no período pós motins, os jovens de Saige 
revelavam um acentuado descrédito nas formas de acção “pacífica” (como as marchas, petições, 
candidaturas…) ao mesmo tempo que depreciavam a intervenção social nos moldes em que vinha sendo 
desenvolvida no bairro.  
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O social, como parte integrante do objecto de estudo, reúne um conjunto diversificado de profissionais 
que não é passível de uma correspondência directa quando se compara Portugal e França. Desde logo 
porque neste último país a acção social orientada para os jovens remonta ao pós-guerra tendo sido 
amplamente desenvolvida nos anos 1960 e 1970, décadas em que se institui, por exemplo, os clubes de 
prevenção que enformam a acção dos educadores da prevenção especializada. Diferentemente de 
Portugal, em França a anterioridade no investimento na formação de profissionais especializados e na 
publicação dos estatutos que enquadram a sua intervenção propiciou a consolidação de uma forte 
identidade profissional interna e externamente sustentada. Consequentemente, naquele país, apesar de 
nos últimos anos se assistir a uma forte pressão para uma reorientação mais constritora e repressiva das 
práticas dos profissionais voltados para a juventude, os discursos contemporâneos revelam a persistência 
do princípio psicológico em articulação com o princípio democrático (Dubet, 1987).  
Em contraste com a França, em Portugal a formação para a intervenção social esteve durante largas 
décadas ligada a formas de percepção e de intervenção muito conservadoras e tendencialmente 
caritativas (Rodrigues e Figueira, 2003), o que tem mudado nos últimos anos, mas de forma lenta e ainda 
insuficientemente direccionada para a juventude. Por outro lado, o facto de grande parte destes 
profissionais não se reger por estatutos claramente definidos fragiliza a sua intervenção e o seu 
reconhecimento social. Um caso flagrante é o do mediador, mas podem referir-se outros como sejam o 
do técnico psicossocial, cujo perfil se prefigura no domínio da formação, mas que, uma vez no terreno, se 
depara com indefinições e incertezas semelhantes às vividas pelos mediadores.  
É interessante verificar no discurso dos novos técnicos do social (educadores sociais vindos do Instituto 
Superior de Ciências da Educação na Ramada, entre outros) o peso dos “bairros” como destino 
profissional, e dos jovens de bairro como destinatários centrais, mas ainda assim entre estes recém 
licenciados o conhecimento sobre o mundo dos jovens revela-se ténue. Também aqui a abordagem no 
terreno privilegia o “problema social”, visto na óptica do défice cultural e marginalidade. Por outro lado, há 
um longo percurso a fazer até que estes profissionais, tal como outros envolvidos nos programas de 
combate à pobreza e exclusão (que envolvam jovens e muito particularmente jovens de “segunda 
geração”), revelem níveis de compleição política face às suas funções, semelhantes aos detectados em 
França.  
A grande diversidade de profissionais envolvidos (trabalhadores de ATL ou de Centros de Juventude, 
professores, agentes de segurança, técnicos da reinserção social, técnicos locais para estabelecer a 
ponte entre a escola e a casa, assistentes sociais, técnicos das comissões sociais, entre outros) não 
permite, no quadro desta pesquisa, um aprofundamento de todas as tecnologias envolvidas nas práticas. 
Porém, a centralidade da acção social como domínio transversal a um crescente conjunto de actividades, 
incluindo a polícia, e a crispação da relação jovens / polícia, levou-me a procurar aprofundar as 
categorizações e as tecnologias de intervenção inerentes à “cultura do trabalho social” e à “cultura da 
polícia”. Lembremos que a definição de cultura adoptada nos remete para as manifestações 
performativas de um saber social em uso (Thrift, 1996). O objectivo é compreender a partir da abordagem 
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performativa que cruza diferentes escalas discursivas os processos que explicam a frequente 
amálgama128 que tende a produzir-se no terreno entre vulnerabilidade e delinquência juvenil. 
Vimos no segundo capítulo que as “novas políticas sociais” pressupõem uma “intervenção à medida” o 
que levou à criação de novas tecnologias de intervenção social distintas das políticas integrativas de cariz 
universalista, mas também das formas de actuação particularistas próprias das políticas assistencialistas 
de orientação reparadora e correctiva (Rodrigues e Figueira, 2003). Para reflectir sobre a problemática 
partiu-se da proposta de Soulet (2007) exclusivamente centrada na relação entre profissionais de acção 
social e sujeitos distinguidos em duas modalidades-tipo de exclusão.  
Mas não tenhamos ilusões, aos trabalhadores sociais, como a um conjunto de profissionais cada vez 
mais vasto – educadores de infância, professores e mesmo agentes policiais - é de facto pedido um 
trabalho muito difícil de realizar. A sua função, teoricamente voltada para a criação de condições de 
contexto, é muito difícil de realizar porque o combate à exclusão é “apenas” uma das múltiplas 
competências a cumprir que frequentemente entram em choque com outras. Pierre Bourdieu (1993) 
aborda esta questão nos artigos da obra La misére du monde intitulados “La démission de l’État” e “Une 
mission impossible”. Na sua perspectiva os trabalhadores sociais são colocados numa situação de 
extrema fragilidade. Independentemente das modalidades de intervenção, os recursos de que dispõem 
pertencem sobretudo ao domínio simbólico, mantendo-se as “saídas” para os problemas fora do alcance 
das suas competências.  
Nas suas palavras (Bourdieu, 1993, p.222): 

“On comprend que les petits foncionnaires, et tout spécialment ceux d’entre 
eux qui sont chargés de remplir les fonctions dites « sociales », c’est a dire de 
compenser les carences les plus intolerábles de la lógique du marché, policiers 
et magistrats subalternes, assistentes sociales, éducateurs et même, de plus 
en plus, instituteurs et professeurs, aient le sentiment d’être abandonnés, sinon 
désaoués, dans leur effort pour affronter la misére matérialle et morale qui est 
la seule conséquence de la Realpolitik économiquement légitimée".  

Esta ruptura entre diagnósticos e possibilidades de acção é ainda mais clara em Portugal onde o trabalho 
com os jovens em risco pós 16 não encontrou ainda espaços de reflexão e modalidades de intervenção 
“à medida”. Como explicá-lo face ao reforço de meios? A resposta poderia estar nos constrangimentos da 
precariedade laboral, mas também na inspiração em modelos de actuação desenhados para a realização 
de uma missão, assim como na entrada dos trabalhadores sociais nos “jogos de manipulação de 
aparências” que obscurecem as limitações da intervenção pública. Tornava-se necessário aprofundá-
lo129.  

                                                 
128 “Entendemos por amálgama enunciados que, referindo-se a um discurso, não são detectáveis por limites claros ou estáveis” 
(Mouillard e Têtu, 1997, p.141 in Cádima et al 2003), ou seja na amálgama recorre-se a uma argumentação cuja relação com o 
objecto a explicar não está demonstrada, mas é ainda assim aceite porque se naturalizou (Breton, 2002). 
129 No caso-estudo acompanhado em Portugal, o modelo assente na liderança – que remete para um modelo de reparação e 
correcção que se julgava na teoria ultrapassado - favorece a interiorização do espírito de missão. 
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Como demonstrar as dificuldades em realizar a árdua tarefa de analisar criticamente a intervenção 
territorializada, e as implicações do atravessamento da lógica das “boas práticas” como móbil para 
“resolver” as rupturas percepcionadas na experiência? O aparatus da política tem a propriedade de 
favorecer o auto-convencimento, mesmo quando no discurso co-construído em entrevista (Mandada, 
2000; Mondada & Pekarek, 1999) uma simples observação de particularidades específicas observadas 
nos contextos de intervenção se revela suficiente para destabilizar a conciliação com a “boa prática”. 
No social bem como na polícia à categoria de “jovens dos bairros”, (expressão usada predominantemente 
no plural), sobrepõem-se outras categorias mais específicas, incluindo “jovem negro” ou os “pretos”, que 
são substituídas muitas vezes por “jovem de raça negra” em conversas mais formais ou em situação de 
entrevista. A categoria bollycao130, mais recente, é utilizada pela polícia para designar um jovem branco 
com “comportamento” de negro, reafirmando o entendimento do “outro suspeito” assente na sobreposição 
raça – idade – género. Como no caso dos bairros, as categorias mobilizadas para descrever o “outro” 
assentam em distinções construídas fora da polícia, mas internamente reproduzidas na organização.  
De facto, como recorda Durão (2008b) diversos autores revelaram que a polícia, enquanto organização 
específica, estabelece ligações a pré-noções hegemónicas associadas à delinquência que são parte 
integrante da sua produção (Becker 1991; Chaves 1999, 2000; Durão, Gonçalves e Cordeiro 2005; 
Durão, 2008a; 2008b). À semelhança da categoria de “mitra” para designar o suspeito de rua (Durão, 
Gonçalves e Cordeiro 2005), ou da designação de “carocho” para o consumidor degradado (Chaves 
1999, 2000; Durão, 2008a), a designação de “preto” (Durão, 2008a) e de bollycau, generaliza-se e 
incorpora um sentido extremamente radicalizado, porque violento.  
O facto de, ao longo da investigação, a polícia estar presente na quase totalidade dos meus encontros 
com os jovens, seja porque passa em jipe ou em carro “zebra”131, seja porque entra nas conversas a 
propósito das histórias de vida de cada um, ou das narrativas que se constroem sobre o bairro, orientou-
me para a necessidade de aprofundar a análise das práticas da intervenção policial já anteriormente 
interrogadas a propósito das “categorias de território” (Pato, 2006a).  
Perante os inúmeros relatos das interpelações e perseguições policiais dirigidas aos jovens luso-africanos 
dentro e fora dos bairros que, como veremos, sustentam questionamentos sobre a forma de intervenção 
da polícia na intervenção de rua, a questão que se colocou, e à qual o trabalho empírico apenas permitiu 
aceder parcialmente é a seguinte: como se sustenta esta selectividade pela raça, género e idade que 
parece caracterizar o patrulhamento e o policiamento? 
O poder performativo do preto e do bollycao é enorme, não só entre a polícia como entre os 
trabalhadores sociais e professores. Trata-se de um “duplo sistema de entendimento da actividade [que] 
surge a evidenciar algumas particularidades do funcionamento e mecanismos dos poderes na actividade 
policial [mas também social e educativa] – que na antropologia tendemos a considerar […] culturais, na 
medida em que os léxicos atravessam gerações de polícias e com estes, enformam entendimentos da 

                                                 
130 Esta designação tem por referência um pão branco recheado de chocolate. 
131 No léxico dos jovens as zebras são os carros de patrulhamento listados em azul e branco. 
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actividade no país – tais classificações da acção representam mais um eixo que de certa maneira aponta 
para separações entre as dimensões fora e dentro.” (Durão, 2008b, p.197). 
O trabalho de Susana Durão nesta pesquisa revelou-se ainda fundamental por permitir ver “do outro 
lado” as percepções e experiências expressas nos discursos dos jovens. Segundo a autora,  
“[…] os pretos tendem a ser encarados como suspeitos ou, pelo menos, a sua situação é mais 
vulnerável. Quando os agentes avistam um preto numa esquina, comentam imediatamente o facto e 
tomam a pessoa como suspeita. Se for jovem e estiver num local referenciado, este tem mais 
probabilidades de ser interpelado, revistado e conduzido à esquadra. […] Em unidades consideradas 
mais “operacionais” e de controlo da ordem, nos piquetes de intervenção rápida, não é pouco comum 
dizer-se: “Vamos à caça dos pretos!” (Durão, 2008a, p.251).  
Deste modo se cumpre, o que diversos autores sublinham como uma tendência das polícias 
metropolitanas: o jovem negro é um alvo preferencial da intervenção policial de rua (Anderson, 1990, 
1999; Kelley, 1997; Davis, 1990; Wacquant, 2001, 2004, 2005).  
Evidentemente que, também no trabalho da polícia, não se pode generalizar a incriminação do preto. 
Como refere a autora, este sistema de entendimento pode ser ligado ao modo como os polícias se 
posicionam em relação aos demais actores. Não é possível desligar as categorias classificatórias 
associadas à delinquência das categorias classificatórias construídas internamente pelos polícias a 
respeito de si próprios, fortemente baseadas nas valorizações das formas de desempenho do mandato 
policial (Durão, 2008a). Ou como refere o agente policial presente na Quinta da Fonte até ao final de 
2008, “há bons e maus profissionais em todas as profissões”, muitos polícias cometem excessos e 
entram em disputas com jovens que “sabem” ser os autores de desordens, mas que não conseguem 
apanhar.  
Na base das práticas de intervenção policial e do modo como a polícia gere e subverte o poder dentro da 
instituição e fora dela, não estão somente os aspectos de ordem intersubjectiva substantivados numa 
cultura profissional em prática. A empiria mostra como os papéis inerentes à apresentação da polícia 
como mega-organização interferem também na forma de actuação, designadamente por via dos novos 
modelos de policiamento e concretamente do Contrato Local de Segurança. Um último questionamento 
colocou-se a partir da observação do aparatus policial presente no bairro na sequência do “tiroteio” que 
retrataremos no último capítulo.  
Por seu lado, a reconstituição da legenda da intervenção pública em Bacalan permitiu detectar que a 
anterioridade da repressão policial em França não pode ser desligada do esvaziamento do espaço 
público. Mas mesmo esta repressão deixa margens de manobra aos jovens, mais silenciosas ou também 
elas mais aparatosas, como no caso dos motins. Do lado dos jovens o esvaziamento alterna com a 

aplicação de tácticas de neutralização e de invisibilização132 e à preparação de tácticas de fuga perante a 

                                                 
132 o não andar em grupo na rua, criando uma distância de 100 a 200 metros a alternância de passeios, o fazer-se acompanhar 
de livros ou de um jornal debaixo do braço, ou o abandono do uniforme de rua e porte de uma indumentária mais clássica com a 
qual não se sentem de todo identificados. 
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chegada da polícia. Para os poucos que astuciam, contestam ou prevaricam, o esvaziamento aponta 
para: o reforço da intervenção do sistema judicial e penal designadamente na proibição de fruição de 
espaços e de companhias que muitas sentenças integram; noutro plano, aponta para a criação de 
condições judiciais específicas para a detenção, que não podem ser dissociados dos processos de 
pacificação dos bairros, à semelhança do que defende Wacquant (1999, 2004, 2005, 2008).  
 
 
2. Bacalan: aproximação e abordagem  
 
A selecção de Bacalan como caso de estudo resultou de uma longa reflexão sustentada nalguns estudos 
previamente desenvolvidos tanto em França como em Portugal (Pato, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b). 
Depois da experiência de Saige (Pato, 2006) percebi a importância de não chegar aos jovens por vias 
institucionais. Seria necessário chegar por mim e captar o seu interesse para a participação nesta 
pesquisa. Curiosamente, em Bacalan, apesar de no espaço público, e na bibliografia consultada, ser 
notória a cisão entre o masculino e o feminino em espaço público (cisão que os discursos dos jovens 
corroboram), foram as raparigas do bairro que me abriram a primeira porta para chegar aos jovens 

visíveis, o que mostra que esta distância não pode ser generalizada. Nos seus discursos os jovens no 
masculino, mostram-se conscientes de uma participação activa num distanciamento mostrando que têm a 
noção plena de que infantilmente exercem um controlo moral sobre as raparigas, que apontam como uma 
forma de poder orientar a atenção na sua direcção sem desvelar a enorme solidão afectiva em que se 
reconhecem. 
Há porém um aspecto que dificultou a aproximação aos jovens de forma ainda mais marcante que a cisão 
em espaço público inter género. Esse aspecto prende-se com a questão levantada no final do ponto 
anterior. Em Bacalan, como em muitos outros bairros de Bordéus, a apropriação do espaço público 
remete para um posicionamento específico da pessoa já atrás abordado a propósito do trabalho de 
Anderson (1990, 1999) e de Sauvaret (2006a). Os jovens que se vadiam na rua (trainent) são rotulados 
como desviantes, delinquentes, envolvidos na pequena criminalidade, independentemente das suas 
ocupações, práticas e motivações.  
Esta rotulagem não pode ser dissociada dos discursos mediáticos e políticos que então se haviam 
generalizado. Estar na rua e ser portador do uniforme de rua é sinónimo de pertença à racaille (caiera), 
mesmo quando, como vimos, Dubet (1987) não vê na indumentária a expressão da pertença ao grupo.. A 
racaille, designação utilizada durante muitos anos em França, mesmo antes da “crise das periferias” para 
designar a ralé (ou a escumalha, um termo hoje mais comum), ganhou visibilidade acrescida depois de, 
num discurso proferido após os motins que se seguiram à morte de dois jovens em Clichy-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis), Nicolas Sarcozy se ter referido aos jovens como « racaille » e « gangrène » 
prometendo que os “iria limpar com um compressor”. Estas afirmações estiveram na base do 
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agravamento da revolta dos jovens já não apenas contra a polícia, já referida no primeiro capítulo, mas 
contra o próprio ministro.  
Também Muchielli na introdução à obra Quand les Quartiers brûlent… retour sur les émeutes de 

novembre 2005 (Muchielli & Le Goaziou, 2006) partindo da constatação de que os motins ou o “simples” 
incendiar de carros não é um fenómeno novo, atribui o nível de contágio atingido pelos motins de 
Novembro de 2005 aos discursos políticos proferidos a quente e aos fortes dispositivos policiais 
estacionados sobre os bairros considerados demasiado provocatórios pelos jovens e outros habitantes. 
Evidentemente que existem outras causas por detrás deste e de outros acontecimentos menos 
aparatosos, entre as quais ganham destaque as elevadas taxas de desemprego entre os jovens133.  
Estes acontecimentos não podem ser esquecidos quando se pretende dar conta da forma como se deu a 
aproximação aos jovens em Bacalan, uma vez que na óptica deste trabalho eles fazem parte do contexto. 
Faz sentido retomar o que já tivemos ocasião de referir noutro lugar (Pato & Crozat, 2007): a forte 
contextualização da racaille às cités funcionou como uma profecia auto-realizadora134 que constroi novas 
segregações (Staszak, 1999). Pode-se reler neste sentido Chignier-Riboullon (2000) através de Goffman 
(1980). A identidade segregada dos adolescentes das cités declina da convergência de três discursos 
negativos: o primeiro caricatural, é produzido pelos media apostados na simplificação das mensagens 
produzidas. O segundo é recebido e reproduzido pelos residentes destes bairros e o terceiro corresponde 
à adopção desta rotulagem (labelling, Becker, 1995) pelos jovens.  
Estes, desde há quinze de anos que se reivindicam “racaille” (invertida em caiera), instrumentalizando 
esta denominação e conformando-lhe os seus comportamentos. Porém, no período dos motins e no pós 
motins os jovens rejeitam violentamente esta denominação, como aliás o fazem, pelo menos localmente, 
com a designação “beur” (inversão de árabe) por eles próprios criada nos anos 1980. Mas a sua rejeição 
acaba por acentuar a contextualização e a associação da racaille à violência.  
Uma outra razão do distanciamento que apenas pude compreender através de entrevistas a jovens mais 
velhos, prende-se com a sua percepção de estarem a ser usados para os fins de outros, sem que tal 
apoio represente qualquer alteração nas suas vidas. Esta percepção pode ser captada a partir da 
seguinte reflexão:  
“Para os jovens que te interessa envolveres no teu estudo tu só ali estás para tirar coisas, não vais trazer nada, 
levas dali para fora” (entrevista a ex-monitor de box da política de cidade, fev. de 2006). 

A projecção deste sentimento de instrumentalização é também direccionada para o social,  
“esse bando de gente infeliz, licenciada… gente infeliz porque tem que trabalhar nestes bairros, gente que não 
conhece o terreno, como vão fazer os outros felizes? Gente que tenta ligar-se aos jovens fazendo uma boa acção, 
mas que a faz mal, não estão contentes, ganham mal, têm más condições de trabalho… é verdade mas estão 
                                                 
133 É importante reter que, segundo o observatório nacional das ZUS, criado em 2003, “um terço dos jovens nascidos entre 1973 
e 1983 é inactivo ou encontra-se no desemprego, sem estar em formação” (Relatório do Observatoire national des zones 
urbaines sensibles (Onzus), 2005, p. 184, consultado em www.ville.gouv.fr/?Rapport-2005-de-l-ONZUS.fr consultado em fev de 
2006) 
134 Conceito criado por Thomas e desenvolvido por Merton para quem uma representação, mesmo que falsa, pode ter efeitos 
reais. Utilizado intermitentemente, este conceito justifica um trabalho de fundo com a finalidade de delimitar finamente a utilidade 
em geografia e aprofundar as suas relações com a performatividade.  
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sobretudo preocupados em mudar de escalão, em ganhar mais, vêm para os bairros de automóvel e depois vão 
para casa de automóvel, para o mundo real” (entrevista a ex-monitor de box da política de cidade, fev. de 2006). 

Esgotada a possibilidade de interferência das jovens no feminino, só o tempo de relação e os longos 
périplos realizados por outros espaços exteriores ao bairro permitiram que, progressivamente, eu 
pudesse conquistar o meu lugar no bairro como estudante portuguesa. Depois das dificuldades de 
aproximação ultrapassadas, reveladas por exemplo no despir da postura de casseurs (desordeiros) e / ou 
de brûleurs (incendiários), foi necessário ultrapassar a barreira do ajustamento do discurso. Como é 
frequente em situações de entrevista (Mondada, 2000; Mondada & Pekarek, 1999), também nas 
conversas de rua os jovens tendiam a revelar-me o que julgavam ser o que eu queria ouvir.  
Como em Portugal, em 2007, foram também catalizadores da relação com os jovens o interesse pelo rap 
e a comprovação de relações previamente estabelecidas com jovens de outros bairros inscritos nas suas 
redes de sociabilidade. No trabalho de conquista de confiança foi ainda fundamental o constante retorno 
ao terreno, que criou a possibilidade de reiterar o meu interesse pelo bairro e por cada um dos jovens a 
quem me dirigia. Finalmente, no caso francês foi fundamental a interpelação dos educadores da 
educação especializada, com quem era vista frequentemente em lugares-chave, assim como a entrada 
na casa e na família de um dos dois jovens visíveis de que mais me aproximei.  
Uma vez conquistada a confiança dos jovens, um a um, passo a poder frequentar o pedaço, mas sempre 
sob reserva e com efeitos sobre na relação estabelecida com outros jovens. Passo a explicar. Mesmo 
entre os habitantes do bairro cujos laços afectivos e conhecimento dos percursos de vida dos jovens 

visíveis conduz à relativização dos mecanismos classificatórios demonizadores, o alarmismo que envolve 
a racaille acaba por ajustar práticas e discursos. Ou seja, procurando a todo o custo não serem 
confundidos com a “juventude da rua”, os jovens do bairro no feminino, mas também no masculino, 
evitam a base da cité, lugar onde os jovens visíveis se reúnem mais assiduamente. Este evitamento 
tende a isolar ainda mais a dita racaille. 
Observemos a este propósito o discurso de uma jovem de 16 anos residente em Bacalan:  
I: mais toi, qu’est que tu penses ? a ton avis, est-il un quartier dangereux? 
S: les gens disaient que c’était dangereux. Parce qu’il y avait beaucoup de cités, qu’y avaient des jeunes qui gênent, 
que craignent [...] qu’ils faisaient n’importe qui, n’import quoi, qu’on pouvait pas traîner trop le soir pas comme 
maintenant justement, maintenant c’est pas du tout pareil, traîner, depuis justement qu’ils ont détruit les cités [...] 
non, oui souvent, j’y vais [au Port de la Lune] [...], pas le soir, mais c’est pas dangereux [...] mes parents ne veulent 
pas trop que je sorte pendant le soir [...] mais c’est pas trop dangereux [...] quand même il faut faire attention, 
puisque voilà… le média il dit toujours qu’il c’était calme, qu’on s’attendait pas et puis voilà, après il est arrivé 
l’alarme, oui il faut toujours s’inquiéter, mais c’est vrai qu’il a une petite conscience [...].  

Entre os jovens do bairro que não frequentam o pedaço, ou que apenas por ele passam, bom como com 
os restantes participantes que progressivamente passei a entrevistar com mais frequência a possibilidade 
que me havia sido aberta para permanecer tardes inteiras com os jovens visíveis surgia como algo 
insólito. A curiosidade sobre os temas das conversas, a surpresa pelo facto de eu “não ter medo” 
revelava que as percepções se ajustavam à imagem que os jovens emitem: querem estar quietos no seu 
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canto sem serem incomodados, perpetuando uma rotina precária e nem sempre solidária (Anderson, 
1999; Sauvadet, 2006a). 
Finalmente uma última nota ainda sobre a aproximação e abordagem aos jovens. Foi necessário para a 
consolidação de uma visão compreensiva do problema dos jovens, contornando as tensões iniciais 
geradas com a minha chegada ao terreno, reflectir sobre a agressividade. Na diluição da posição de 

estranho torna-se necessária uma negociação identitária que emerge como um jogo de forças porque 
projectada para a relação. De algum modo os jovens respondiam à minha aproximação impondo regras e 
traduzindo, através da agressividade, uma vontade de existir para além das categorias, bem como da 
possibilidade de, travado os meus propósitos, demonstrarem poder influir sobre o decurso dos 
acontecimentos. Mas ao reagirem agressivamente acabavam por corroborar a incorporação de um 
posicionamento de destituição sustentada na condição de objecto-problema. 
Porém o meu recorrente retorno, a capacidade de ter humor e a humildade perante o erro mostrou-lhes a 
aceitação, da minha parte, de uma condição de neófita, que dissuadiu qualquer disputa de poderes. Aqui 
foi também fundamental o exercício rigoroso da ética da confidencialidade. De algum modo, o exercício e 
a possibilidade de reverem a sua experiência e pensá-la sobre outros pontos de vista poderá estar ligada 
com o facto de no final do trabalho de terreno me apresentarem aos companheiros com que nos 
cruzávamos noutros contextos como “ma educ”, referindo-se aos educadores de prevenção 
especializada.  
Depois de ter entrevistado alguns actores envolvidos na política de cidade estabelecidos fora do bairro, 
tornou-se necessário chegar aos redes-actores no terreno, sem a qual não se afigurava possível cercar a 
intervenção pública nos bairros dirigida aos jovens. Este trabalho foi realizado parcialmente em 2006, 
tendo sido retomado após a colecta de dados realizada junto dos jovens, e que conclui em 2007. A opção 
pela dissociação das fontes prendeu-se com dois aspectos essenciais: evitar trazer a público o 
cruzamento destes dois mundos que, intui, geraria motivos para um volte face nos progressos realizados 
na entrada no pedaço, e possibilitar a total disponibilidade para me dedicar aos jovens que se afigurava 
uma tarefa já de si muito exigente.  
Para a identificação dos participantes a entrevistar utilizei as duas metodologias já atrás explicitadas: o da 
“bola de neve” (Guerra, 2006) que posteriormente, inspirada em Latour (2005), orientei mais no sentido 
do “método de desdobragem”. O primeiro consiste na inquirição de todos os agentes designados pelos 
entrevistados até atingir um processo de saturação das fontes135. O segundo, mais radiado na abordagem 
etnográfica identifica os pontos de contacto – relacionais, ideários, processuais e / ou infraestruturais – 
que prefiguravam as conexões efectivadas e / ou evitadas entre jovens e profissionais / organizações e 
entre estes últimos.  

                                                 
135 Este método foi seguido no estudo coordenado por Alexandra Castro sobre a “Qualidade de Vida no concelho de Palmela que 
deu lugar à publicação do artigo «Qualité de vie en milieu urbain et rural: le cas de Palmela» na revista Sud-Ouest Européen (nº 
24), dedicado às Periferias de Lisboa, que coordenei com Mayté Banzo e Elodie Valette. 
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À semelhança do que se passou em Portugal, tornou-se necessário sair do bairro para compreender o 
bairro, incluindo captar para o meu estudo ex-residentes, alguns dos quais ex-profissionais da política de 

cidade, políticos, jornais, relatórios de diagnóstico e de contractos de intervenção. Enfim um conjunto de 
fontes discursivas que se revelariam fundamentais para, numa primeira fase, compreender as 
configurações discursivas polifónicas sobre os contextos em estudo e sobre os jovens, para que numa 
segunda fase, se tornassem a matéria-prima de uma análise crítica das performances discursivas na 
gestão da pobreza e da exclusão entre os jovens dos enclaves territoriais.  
 

 

3. Quinta da Fonte: aproximação e abordagem  
 
A primeira vez que passei perto do bairro da Quinta da Fonte foi em Fevereiro de 2005 na companhia de 
um colega de trabalho da faculdade que gentilmente se dispôs a guiar um estudante de Mestrado da 
Universidade de Bordéus pelos bairros do concelho de Loures. Acompanhei esta visita, mas nesse dia 
não chegámos a entrar no bairro. Posteriormente passei algumas vezes pelo bairro, de dia e de noite, 
utilizando o carro, acompanhada por jovens de outros bairros. Mas em nenhuma ocasião, por insistência 
dos meus acompanhantes, parámos.  
O contacto directo com um jovem residente na Quinta da Fonte deu-se após um julgamento no tribunal da 
Boa Hora a que fui assistir. O julgamento dizia respeito a um carjaking. Tratava-se de um processo 
colectivo (envolvendo 4 jovens) no qual estava implicado um jovem que acompanhei oito meses em 
prisão domiciliária, sentença ordenada na sequência deste roubo. Outros dois jovens ficaram detidos. Ao 
quarto foi aplicada a medida de apresentação periódica, por se encontrar implicado noutros processos.  
No final do julgamento este último falou alguns minutos com a advogada. Estavam notoriamente 
satisfeitos. A advogada oficiosa, que entretanto não tinha realizado a defesa por ser estagiária e por o 
processo se ter colectivizado, certificava-se que Prenha estava empenhado em seguir o percurso traçado 
pela justiça, mantendo-se a residir na sua família de acolhimento e aguardando os julgamentos para que 
seria convocado. Quando percebi que se despediam aproximei-me e apresentei-me como investigadora 
interessada no estudo dos bairros, sociais ou não, e dos seus jovens. Falei-lhe de outros participantes do 
meu trabalho que faziam parte da sua rede de conhecimentos e mostrei-lhe que a participação destes no 
meu estudo estava a ser muito importante136. Conversámos cerca de vinte minutos, e no final ofereci-lhe 
boleia para casa que ele prontamente aceitou. 

                                                 
136 Os participantes em causa residiam então na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, espaço que não se inscreve na 
categoria que temos vindo a conotar como enclaves territoriais. O faseamento ao longo de mais de duas décadas do processo de 
ocupação por parte de população “imigrante” e a forte conotação da freguesia com a realização de uma operação de expansão 
urbana dirigida a quadros superiores e médios resultou num silenciamento das especificidades socio-étnicas que marcam os 
discursos sobre os bairros. Intencionalmente ou não o município havia conseguido até então mascarar a (gestão da) pobreza 
debaixo da capa da diversidade (Pato, 2007b).  
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Mas a segunda pessoa que me “conduziu” intencionalmente ao bairro, foi também aquela que me vedou 
a sua entrada. Pediu-me para o deixar nos semáforos, ao que acedi sem qualquer resistência137. A Quinta 
da Fonte afigurou-se-me nesse momento como um espaço inacessível, por dentro e por fora. 
Estava então numa fase de viragem do meu estudo. Já havia estabelecido relação com os jovens visíveis 
de outros territórios em particular na freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Cova da Moura, 
seguindo as redes definidas pelos próprios jovens. O contacto com estes jovens contribuía agora para 
tornar mais clara a necessidade de considerar o factor “etnia” como factor diferenciador definido pelos 
próprios jovens. Os jovens negros e os territórios de enclave emergiam como elementos catalizadores de 
um discurso que tende a cultivar e a naturalizar as diferenças entre grupos, revelando a armadilha 
culturalista que tem sido entendida como declinante do discurso mediático (Carvalheiro, 2008), mas que o 
terreno mostrava dever-se igualmente à definição política do território por via das práticas da intervenção 
pública e em especial da intervenção da polícia e do social. 
Em Março de 2006, iniciei o trabalho de terreno que durou então pouco mais de um mês, uma vez que 
regressei a Bordéus. Esta primeira aproximação permitiu-me, no entanto, estabilizar a escolha da Quinta 
da Fonte como caso de estudo. Nesta fase, o meu contacto deu-se com um grupo restrito de moradores a 
quem cheguei através de indicações de Prenha: a sua família de acolhimento, outros jovens e famílias 
que com esta se cruzavam. A minha preocupação era encontrar um lugar no bairro, através de um motivo 
claro para visitar e permanecer. Em espaço público, mais do que observar, procurava “dar-me a ver” em 
simples actos do quotidiano: comprar pão, tomar café, questionar o que poderia encontrar na mercearia, 
atravessando a avenida para utilizar o pouco comércio que nela existe. Lembrava os códigos de 
aproximação de que fala Goffman (1966) e os ensinamentos extraídos da experiência de Saige que me 
haviam ensinado que a entrada no terreno teria que ser lenta, subtil e consolidada. 
Durante este período fiz também algum trabalho de “terreno agendado”, entrevistando pela primeira vez 
um conjunto de participantes locais, que acabaria por voltar a inquirir formal e informalmente ao longo da 
pesquisa, e reuni os contactos de um conjunto de outros “actores” que viria a contactar posteriormente. 
Para a identificação dos participantes a entrevistar utilizei as duas metodologias já atrás explicitadas: 
inicialmente o da “bola de neve” e, posteriormente, mais centrada nas tecnologias de intervenção que 
atravessam e configuram as práticas, o “método de desdobragem”. Voltei ao bairro no início de 2007 
onde permaneci, com duas novas interrupções de quatro meses até ao final de Abril de 2008.  
Em Julho de 2007, quando regressei de uma estadia de quatro meses em Bordéus, procedi a um 
aprofundamento da investida etnográfica, permanecendo no terreno com muito maior assiduidade. 
Simultaneamente, considerando que o etnográfico não esgota e pode mesmo obscurecer as relações 
intraescalares e multidimensionais (Latour, 2005) inscritas no contexto, aprofundei a análise documental 
que me permitia percepcionar uma diversidade de implementadores até então não considerados.  

                                                 
137 Mais tarde quando o questionei porque não quis que o deixasse no bairro respondeu que achava que eu não me iria sentir 
bem. 
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O facto de ter alugado um escritório para trabalhar em Lisboa entre Julho e Dezembro permitiu deslocar-
me ao bairro numa frequência quase diária. Foi neste período que se tornou possível entrar solidamente 
no pedaço e estabelecer relações de confiança com os jovens visíveis. As questões centrais em 
interrogação no terreno prendiam-se então com a inscrição na vida do bairro e com o posicionamento 
resultante das conexões estabelecidas com o bairro e a sociedade de acolhimento. Os dados recolhidos 
e o seu tratamento a partir do “método do desdobramento” levou-me a ampliar o “trabalho agendado” 
inquirindo ou re-inquirindo os actores-rede que se afiguravam como participantes chave na modelação do 
“todo durável”. Foi neste trabalho que encontrei, junto dos intervenientes da acção social, formas 
discursivas muito distintas das analisadas por Bourdieu (1993) e que me levaram a considerar e a 
aprofundar o eixo da visibilidade. 
No verão de 2007 tinha já a sensação de “estar em todo o lado” (expressão que diversas vezes ouvi, 
tanto em Portugal como em França). Como já se referiu, percebi em França que o desdobramento entre a 
aproximação aos jovens e aos representantes e funcionários das entidades locais é difícil de conciliar 
com uma relação de maior proximidade com os jovens. Porém, o bairro da Quinta da Fonte apresenta 
neste aspecto ténues vantagens, uma vez que os espaços formais das entidades são física e visualmente 
distantes da “rua dos jovens”.  
No início de 2008 a frequência das minhas visitas ao bairro diminuiu. Mas continuei ligada aos jovens e 
completei o “trabalho agendado”, tendo ainda tido a possibilidade de participar numa iniciativa de 
promoção da rede social da Apelação / Quinta da Fonte, no dia 4 de Abril, intitulada Dia do Bairro. Havia 
conquistado um lugar já não apenas entre os jovens, mas também de outros moradores. Telefonava e 
atendia telefonemas dos jovens e ia quinzenalmente ao bairro, normalmente em visitas que para além 
dos jovens visavam outros fins (conversa com um morador, visita para observação das casas por convite 
explicito de algumas moradoras…). Já no Verão acompanhei durante um fim-de-semana um 
acampamento dos jovens do Clube de Cidadania da Escola da Apelação realizado na Herdade do Freixo, 
em Montemor-o-Novo. Estávamos precisamente no fim-de-semana de 11 Julho de 2008, data em que se 
deu o “tiroteio”, na sequência do qual sou obrigada a ampliar o campo de pesquisa e retorno ao bairro 
para um Verão de intenso terreno, ao que se seguiram alguns meses de visitas descontinuadas até ao 
final de Novembro.  
O acompanhamento ao longo do mês de Julho de várias iniciativas dos “actores locais” organizadas 
como resposta ao tiroteio amplamente noticiadas (marcha pela paz, operação “Juntos construímos 
mais”…) trouxe novas questões que impeliram a uma modificação da forma de olhar os media. A entrada 
dos media no bairro modificou o meu olhar sobre a economia política até então demasiado 
compartimentada entre o “dentro” e o “fora”. O facto de o “tiroteio” se ter tornado um acontecimento com 
grande “ressonância noticiosa”, e de ser possível confrontar o que se extrai da notícia com o que se extrai 
do terreno, deu um novo sentido ao modelo da performatividade discursiva na construção do território. Ou 
seja, se já se havia tornado evidente que na produção noticiosa reside parte da resposta à questão 
“porque são os bairros como são?”, mas a visibilidade que o bairro ganhou no pós “tiroteio” revelava 
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agora novos elementos sobre as relações entre media e política que se afigurava imprescindível inquirir. 
A análise dos processos de visibilização revelava ser possível clarificar alguns aspectos já intuídos sobre 
as transformações que atravessam o Estado social e a intervenção nos bairros em particular.  
Em suma, se até então os media surgiam essencialmente como fonte de caracterização da forma de 
apresentar os bairros, o “tiroteio” permitiu tirar um outro partido da reflexão realizada com Dominique 
Crozat, durante 2007 (Pato & Crozat, 2007), para guiar a análise de um outro domínio das práticas 
constitutivas do território. O decurso dos acontecimento observados e relatados sobre a Quinta da Fonte 
mostrava que os mecanismos que envolvem a produção discursiva política por via dos media poderiam 
ser apreendidos como tecnologias de governabilidade. Por outro lado, a par do sensacionalismo 
observava-se nos discursos dentro e fora do bairro uma clara preocupação com o efeito de retroacção 
entre a produção jornalística e o público em geral (Rebelo, 2000). Porém, se o efeito de retroacção que 
inscreve o destinatário do discurso nas “condições de produção desse discurso” (Foucault, 1971) passa a 
estar no centro da atenção daqueles que o querem explorar e daqueles que o querem deter, estamos 
ainda longe de evitar o enxovalhamento, por via do silenciamento, das populações locais retratadas na 
cena pública como cidadãos carecidos do controlo policial repressivo.  
Em Junho de 2009, vou ao bairro angariar jovens para participar num estudo138 acompanhada pela 
socióloga Filipa Menezes. Sensivelmente dois meses depois sou chamada139 por um dos meus 
participantes para presenciar a primeira “corrida contra a violência” realizada no âmbito da inauguração 
da sede do Contrato Local de Segurança, com a presença do Ministro da Administração Interna e de 
outras personalidades públicas, como Rosa Mota. Não pude estar nesse dia, mas observo, através dos 
jovens (agora negros e ciganos), os “impactos” do Contrato Local de Segurança na dinâmica local. Até há 
alguns dias antes da conclusão da redacção deste documento acompanho o bairro de “longe”, sobretudo 
através dos media, de conversas telefónicas com jovens e de visitas esporádicas, assim como de 
entrevistas com actores menos implicados (monitores de workshops, professores…) que conheço por 
intermédio das redes externas ao bairro e que realizo fora deste.  
 
 
4. Media e poder na constituição dos cenários de bairro: um modelo interpretativo 
 
As produções culturais, noticiosas e ficcionais, sobre os enclaves territoriais são cada vez mais 
numerosas e diversificadas em Portugal e em França. Este aumento não deve ser confundido com um 
acréscimo do fenómeno. Ou seja, não se realizam mais produções culturais sobre os enclaves porque 
existem mais enclaves ou porque estes sejam “mais noticiáveis” do que o eram há duas décadas. Muitas 

                                                 
138 Combate à exclusão social entre populações de jovens sem-abrigo: uma investigação comparativa de trajectórias de vida e 
programas de reinserção para mulheres e homens jovens adultos de diversas condições étnicas e migratórias (CSEYHP). 
139 Os motivos de contacto por parte dos jovens foram diversos, sendo interessante destacar o contacto para dar conta do 
encarceramento de um dos participantes deste estudo, ou para me colocar dúvidas sobre o processo de solicitação de 
documentos.  



 183

das questões narradas nos diversos documentários, notícias, filmes ficcionais, CD de rap, sempre 
estiveram nos bairros.  
Há, porém, diferenças que se prendem com as particularidades inerentes a cada um dos países 
expressas na introdução, ao que acrescem as associadas à “deslocação” dos bairros ligadas à 
implementação do PER, e consequente espartilhamento de alguns colectivos, famílias, fontes de 
rendimento. Por outro lado, no caso português, o facto dos bairros de realojamento serem mais propícios 
ao controlo público e de policiamento face aos bairros de habitação precária, acabou por influir nas 
formas de intervir e de noticiar os bairros com consequências na banalização dos “bairros sociais”, 
“bairros problemáticos”, ou “bairros perigosos”.   
Na prática a intensidade, a qualidade e a compleição reflexiva que interfere no recepcionamento da 
mensagem emitida não é suficiente para desfazer a proliferação de uma imagem - entendida como 
conhecimento partilhado - colectiva pela negativa. A violência, o medo, os problemas sociais tendem a 
impor-se gerando uma resposta do tipo maniqueísta, dicotomizada entre o “bom” e o “mau”, entre os que 
“gostam dos bairros” e os que “não gostam”.  
Mas a mensagem gerada a propósito dos bairros é muito menos homogénea e simplificada do que 
aquelas que se produzem e propagam a partir dos media mainstream. No rap divulgado no youtube ou 
através de CD domésticos, assim como nas raras produções fílmicas realizadas a partir de dentro, os 
bairros surgem frequentemente como contexto de uma experiência de vida solidária, como lugar de 
liberdade de expressão, de organização e de festa. Neste sentido o impulso tecnológico e comunicacional 
de ambos os países (da televisão por satélite e por cabo, o aumento exponencial do acesso à Internet, ou 
mesmo o financiamento público à produção audiovisual direccionada para o diálogo inter-cultural) 
acabam por funcionar como alavancas da expressão de performances alternativas aos enfoques 
privilegiados no mainstream, cujo estudo se afigura fundamental140.  
Entre estas produções destacam-se a reportagem sobre a Última escola de Luís Gouveia Monteiro e Vítor 
Quental (imagem), os documentários produzidos pela produtora Até ao Fim do Mundo realizados pelos 
jovens da Cova da Moura num workshop de produção fílmica e exibidos na Fnac, e posteriormente no 
bairro em transmissão directa na RTP (4 de Maio de 2008) e com destaque em spot durante mais de uma 
semana. O filme de Rui Simões (2010) A Ilha da Cova da Moura com estreia no Festival Internacional de 
Cinema Independente (IndieLisboa) e a sua exibição nos cinemas e, numa linha diferente os dez 
documentários da série “A vida normalmente” de Fernanda Câncio e Abílio Leitão (Imagem)141 exibidos 
semanalmente na RTP2, são também exemplos do interesse que os bairros têm conquistado na 
produção e divulgação audiovisual portuguesa. 

                                                 
140 A comparação entre França e Portugal pode funcionar também aqui como elemento enriquecedor da abordagem das 
performances discursivas “alternativas”, designadamente pelo forte investimento daquele país em produções francófonas cuja 
pedra angular é a língua francesa” (Carvalheiro, 2008, p.102).  
141 Estes documentários incidiram sobre os seguintes bairros: Lagarteiro, Cerco (Porto), Casal da Boba, Cova da Moura, 
Flamenga, Arrentela, Outurela (Lisboa), Malagueira, Cruz da Picada (Alentejo) e Rabo de Peixe (Açores). 
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É notório nos dois países o recente investimento nos media da parte de associações de imigrantes, de 
“grupos territorializados” ou numa lógica que articula os dois. As autorizações para a difusão do canal 
RTP África (criada em 1992) e dos canais magrebinos em França desde os finais dos anos 1990, apesar 
das limitações de meios, vieram também modificar as condições de projecção pública dos imigrantes e 
dos bairros onde estes pesam consideravelmente.   
Mas não é apenas nas produções audiovisuais amplificadas pelo efeito da televisão e cinema que se 
situa a produção cultural com interesse para a análise dos discursos (e contra discursos) a propósito dos 
bairros. O Jornal do Gueto ou a newsletter do Agrupamento de Escolas da Apelação que analisamos no 
último capítulo, representam performances de grande interesse pelo que revelam (e não revelam) sobre 
os bairros. Fora da esfera hegemónica questiona-se o dito, dando visibilidade a quem o diz (Rebelo, 
2000). 
Nos últimos anos assiste-se à inclusão dos media nas políticas de acolhimento e integração dos 
imigrantes. Neste ponto a estratégia do Alto Comissariado para o Dialogo Intercultural, criado em 1997 
em Portugal, e do seu homologo Haut Comissariat pour l’Integration, criado em 2004 em França 
convergem. No nosso país, através da Resolução do Conselho de Ministros nº63-A/2007, de 3 de Maio 
que estabelece o Plano para a Integração dos Imigrantes é fixado: 
1) o incentivo ao desenvolvimento de mecanismos de auto-regulação dos media, estruturados em função 
da ética e da deontologia profissional142 e  
2) o fomento da diversidade cultural nos media143.  
Ambas as medidas são da responsabilidade da Presidência do Conselho de Ministros, do ACIDI e do 
Gabinete para os Meios de Comunicação Social (GMCS).  
Mas esta tendência de abertura ao “outro” no espaço da apresentação pública não é nem generalizável 
nem tão consistente como se anuncia. Apesar de na imprensa local e particularmente na que é 
controlada pelos municípios, a notícia sobre os bairros ser também cada vez mais comum, noutros casos 
a diversidade cultural permanece escondida. A este propósito merece referência o resultado da análise 
de conteúdo ao Boletim da Freguesia de Santo António dos Cavaleiros realizada no final de 2006. No 
período 1997 - 2005 não existe qualquer notícia relativa à diversidade cultural da freguesia, apesar da 
presença de negros e ciganos remontar ao final dos anos 1970. É importante lembrar as múltiplas 
referências a Santo António dos Cavaleiros como ex-libris da tolerância religiosa no concelho de Loures, 
veiculadas noutros suportes e a partir de outros emissores da política municipal (ver a este propósito, por 
exemplo a publicação As comunidades imigrantes em Loures, GARSE, CML, 2001).  

                                                 
142 Consideram-se como indicadores de consecução “a criação de um Grupo de Trabalho com representantes dos media sobre a 
não identificação de nacionalidade ou etnia, excepto quando esta for explicativa do assunto da notícia” e o “número de 
documentação relevante produzida por organizações internacionais enviada pelo GMCS aos meios de comunicação social (p. 35, 
64). Na sequência desta deliberação foi criado um prémio pelo ACIDI para premiar as melhores produções documentais sobre a 
temática da interculturalidade. 
143 Para esta segunda medida consideram-se como indicadores de consecução o “[n]úmero de programas “Nós” produzidos e 
emitidos pela RTP2”, o “[n]úmero de programas de rádio “Gente como nós” produzidos e emitidos pela TSF”, o “[n]úmero de 
peças concorrentes ao Prémio “Jornalismo pela Tolerância” “ e ainda as reuniões com “responsáveis pela programação da RTP e 
RDP (estendendo ou não a iniciativa às televisões nacionais privadas)” (p. 36, 64) 
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É grande a riqueza da produção audiovisual e escrita sobre os bairros e sobre os jovens de bairro. O 
interesse da análise deste campo discursivo é enorme, sobretudo, quando considerada como prática 
performativa (ver a este propósito Crozat, 2007; Dimitriadis, 2005). Cobrir todos os campos discursivos a 
que se ia acedendo mostrava-se porém uma tarefa impossível de realizar dentro da pesquisa em curso. 
Este projecto foi abandonado no momento em que a pesquisa se direcciona para as tecnologias de 
governabilidade. Os discursos das estatísticas, dos relatórios, das conceptualizações realizadas sobre o 
território e sobre as suas populações, das normas, dos sistemas de avaliação, das interacções no 
decurso das actividades, tornam-se nesta perspectiva materiais discursivos mais relevantes para a 
pergunta formulada.  
As tecnologias da governabilidade têm um suporte textual. Para os posmodernistas elas são texto (Curtis, 
1995; Crozat, 2006b). O cinema não existe sem os dois. Sem a máquina e sem a sua utilização. Quando 
esta falha é mais notória a sua performance sobre o “todo durável” (Latour, 2005). A biopolítica permite 
ligar de forma específica os dois, precisamente o actante configura uma economia política. Carvalheiro 
(2008) estuda as formas de recepcionamento da imagem dos media através dos processos de 
negociação envolvidos na construção da identidade de jovens portugueses em França e de jovens cabo-
verdianos em Portugal, mostrando que existe uma margem de negociação. O autor conclui que, enquanto 
os jovens portugueses tendem para uma invisibilização mediática e para um processo de assimilação, os 
jovens cabo-verdianos tendem a construir uma identidade colectivizada que não pode ser dissociada da 
forma como se fala do jovem negro.  
Carvalheiro (2008) e Crozat (2006b, 2007) mostram-nos panoramas, ambientes, cenários. As 
potencialidades destes avanços não se limitam à possibilidade dos bairros entrarem nos discursos 
(penetrando no agenda-setting, sofrendo esta ou aquela tematização). O cinema, como as páginas da 
internet ou os media, são parte de uma economia de poder que assenta no biopoder. A intervenção 
pública não está fora desta performance.  
Pretendia-se superar as limitações encontradas na maioria dos estudos que partem da imagem negativa 
como fonte de estigma sem explicar os processos pelos quais se torna possível ligar produção discursiva 
e imagem como “metáfora que representa a totalidade da informação sobre o mundo que cada indivíduo 
tratou, organizou e acumulou” (Wolf, 2006, p.152).  
Num primeiro momento, admitindo a hipótese do agenda-setting que lida com categorias de 
perceptividade e caracteres de influência distintos entre temas, procede-se à análise do discurso visando 
a temarização, as vozes e os papéis, e a contextualização dos “actores inscritos na notícia”. O corpus 
discursivo em análise envolve o “tiroteio”, na sua relação com a imagem dos bairros e dos jovens durante 
o ano de 2008, nos media mainstream. No caso francês o intervalo temporal é mais longo e as fontes 
mais restritas.  
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 À semelhança da proposta do estudo citado (Cádima et al, 2003) pretende-se compreender os temas em 
debate na esfera pública a propósito, não da imigração144, mas dos bairros. No fundo, trata-se de 
compreender os temas a propósito dos quais os bairros surgem na notícia. As co-ocorrências e as 
expressões valorativas permitem determinar o tom com que se apreciam os acontecimentos e os 
contextos retratados. A análise crítica do tom permitirá afinar as valorações identitárias que se constituem 
através dos discursos externos e internos, quando as vozes externas da notícia as integram no texto.  
A tematização “exprime a transformação e o desenvolvimento de um certo número de acontecimentos e 
factos distintos, num único âmbito de relevância, que é precisamente tematizado”. Trata-se de um 
procedimento informativo que se insere na hipótese do agenda-setting, representando uma modalidade 
particular. Tematizar um problema significa, de facto, colocá-lo na ordem do dia da atenção do público, 
dar-lhe o relevo adequado, salientar a sua centralidade e o seu significado em relação ao fluxo de 
informação não-tematizada” (Wolf, p.163) A tematização tende a fazer convergir uma série de 
acontecimentos na denúncia de um problema que tenha um significado público que requeira uma solução 
(Rositi, 1983, cit, Wolf, 2006, p. 163).  
O interesse pelas isotopias temáticas está na possibilidade de identificar, no texto, os principais tópicos 
do discurso (van Dijk, 1997b: 105-168). Estes não se repartem com a mesma força em todos as notícias, 
mas emergem do conjunto. No entanto, as isotopias por si só não nos informam sobre os significados. 
Elas apenas apontam as ocorrências. O significado é traduzido pelas articulações estabelecidas entre as 
isotopias temáticas e o macro-tema (Cádima et al, 2003). Trata-se assim mais de co-ocorrências, que de 
ocorrências identificáveis isoladamente. 
As vozes exteriores inscritas na notícia revelam o peso dos “actores sociais” nos acontecimentos e na 
sua interpretação. O maior ou menor relevo dos “actores” declina, deste modo, das acções empreendidas 
nos acontecimentos e a propósito dos mesmos, assim como do espaço dado à palavra, através das 
citações directas e indirectas. Se a intertextualidade é uma propriedade de qualquer texto (Rebelo, 2000; 
Mondada, 2000; Curtis, 1995; Crozat, 2006b) na notícia ela é também uma técnica da credibilidade 
quando integra a citação. A intertextualidade é uma característica fundamental do discurso do jornal 
(Rebelo, 2000), especialmente em matérias controversas perante as quais o jornalista dá a palavra aos 
sujeitos e / ou grupos cujas acções e opiniões se opõe ou manifestam tensões.  
Interessa-nos em particular a “intertextualidade manifesta, ou seja, a incorporação explícita das 
afirmações e das fontes que a enunciam. Olhamos assim para a forma como a citação é incorporada no 
texto – citação directa ou indirecta – e para os conteúdos proferidos. Na primeira o jornalista salienta os 
excertos identificados com aspas e desta forma autonomizados, reproduzindo os conteúdos enunciados 
que são deste modo colocados em co-presença. Explicitam-se os diferentes “universos de discurso […] 

                                                 
144 Do estudo de Cádima et al (2003) sobre as representações dos imigrantes veiculadas nos media saem as seguintes 
tematizações: Dados e informação; Multiculturalismo, cidadania e direitos humanos; Delinquência e segurança; Lei da 
imigração/Legislação; Diferenças culturais, étnicas e racismo; Mercado e condições de trabalho; Condições de vida, habitação e 
realojamento; Redes ilegais, exploração e escravatura. 
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que devem ser articulados no interior do enunciado de um outro locutor.” (Mouillard e Têtu, 1997, p.132, 
in Cádima et al, 2003).  
Na segunda, a citação é remetida para um contexto de intertextualidade que apaga as marcas da 
enunciação, absorvendo o seu conteúdo. Neste caso o enunciador é neutralizado. Suprimindo o 
enunciador original, o jornalista transfere para si, para o jornal, noticiário ou outra qualquer peça 
informativa, quando não para o público, a responsabilidade da asserção dos conteúdos veiculados.  
Mais do que o tipo de papéis, mais do que as respostas às questões: quem age, como age, em benefício 
de quem? serão essas acções transitivas ou intransitivas?, é a presença recorrente de determinados 
actores, e a secundarização de outros que nos interessa. Por exemplo, qual o significado da recorrente 
presença da polícia em discurso directo nas notícias sobre os bairros? A visão construtivista permite 
sustentar que, ao privilegiar a voz da polícia, privilegia-se os sistemas de interpretação por ela 
formulados. Mas esta equiparação pressupõe que a “agência sociológica é realizada pela agência 
linguística” (van Leeuwen, 1997, p.169-222 cit. Cádima et al, 2003). Porém, na abordagem da 
performatividade a presença sistemática da polícia nas notícias não corresponde apenas a uma forma de 
destacar a agência sociológica, mas antes uma força interactiva que possui em si um efeito da redução 
dos acontecimentos a uma questão de polícia e, simultaneamente, de silenciamento de outras vozes. O 
jornalista ou o sistema partilhado pelo jornalismo não preconiza necessariamente esta ideia, ainda que 
um dos poderes do media seja precisamente o facto de facilitarem a renovação da presença ou a 
emergência na cena pública de determinados grupos sociais, conferindo ou reiterando a autoridade 
discursiva desses grupos em detrimento de outros. O desinteresse dos media por determinados grupos 
ou temas terá o efeito contrário. 
Num terceiro nível está a análise do tom, que daria lugar a uma apreciação sobre os avanços ou as 
dificuldades no realojamento, da exclusão e da criminalidade. O tom identifica-se pela “agregação” dos 
descritores que configuram, tendencialmente, referências a situações de maior perigo.  
À análise da tematização, das vozes e papéis e do tom, atribuídos nos acontecimentos aos diferentes 
“actores”, acresce ainda a análise da contextualização. Esta permitirá dar conta do modo como os 
acontecimentos são remetidos para a categoria de fait divers ou, ainda mais grave, da forma como ao 
contextualizá-los a partir dos discursos dos “definidores primários” as representações que estes fazem 
dos acontecimentos acabam por definir um hiper-real. 
Num segundo momento mais directamente focalizado para o caso português – após o tiroteio - ocupamo-
nos da produção noticiosa ligando-a aos procedimentos que subjazem à produção noticiosa, detectados 
quer a partir das práticas dos jornalistas, quer da mobilização do social para a produção de 
acontecimentos susceptíveis de captar a atenção dos media. “O destinatário de um tipo de discurso faz 
parte das condições de produção desses discurso”. Se esta máxima de Foucault faz sentido para todos 
os discursos analisados, no discurso noticioso, assim como no dos actores políticos ele ganha um sentido 
mais premente. Por esse motivo se segue nesta análise o programa sugerido por Foucault (1971), o que 
nos conduz a questionar: 
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Quem é o agente deste discurso? 
A quem é este texto endereçado? Quem são os leitores implicados? 
Qual o(s) objecto(s) deste discurso? Quem, e de que modo estamos a manter de fora? 
Qual o contexto de construção? Historicamente, institucionalmente e como conhecimento? 
“A prática discursiva comporta um conjunto de “invariantes comuns” que constituem o contexto socio-
histórico, do qual deixam traços, mais do que representações” (Foucault, 1971). No texto mediatizado, 
assim como no do discurso em interacção, pretende-se detectar os “movimentos argumentativos” 
(Mondada, 2000) mobilizados nos discursos sobre os bairros marginalizados da cidade, procurando 
identificar a forma como fazem ressurgir os “acontecimentos” da agenda política nos contextos português 
e francês que ocasionalmente, e / ou mais explicitamente durante e após os motins de 2005, atravessam 
claramente as fronteiras nacionais.  
A análise traçada corresponde a uma adaptação das propostas de análise do discurso, veiculadas pelos 
especialistas do campo da linguística que se têm empenhado na desconstrução da produção discursiva 
nos mais diversos campos (van Dijk, 1997; Cádima et al, 2003, entre outros). Trata-se de um exercício 
que, ainda que simplificado, se revela fundamental quando se pretende empreender uma análise da 
produção do território sustentada nas performances discursivas. 
Porém, a presença tendencialmente efémera, ou pelo menos muito intermitente, do jornalismo no local, e 
a inscrição do discurso noticioso no quadro do conjunto de discursos produzidos dentro e fora do bairro, 
permitiu definir outros prismas de análise igualmente importantes, não considerados pelos especialistas 
do campo da linguística. A Quinta da Fonte, em concreto, possibilitou a identificação de algumas das 
fontes de subjectividade, de escolha e de ideologia na produção discursiva noticiosa. A junção dos 
“factos” e das narrativas pôs a claro a função moral e pacificadora da mensagem, assim como a função 
dos media na legitimação de uma intervenção pública que o terreno há muito põe em causa. O caso 
português mostrou também que por detrás de uma estratégia de limpeza moral (Machado da Silva, 2006) 
da imagem de um bairro perigoso se encobrem e conciliam propósitos de protagonismo pessoal e de 
aparatus político.  
A intertextualidade é encorajada pelas instituições políticas (poder) que visam assim a sua redução ao 
papel de simples fonte, “deslocando para os media o interesse que a fonte investiu no discurso ao 
produzi-lo” (Rebelo, 2000, p.65). Mas ela articula-se com a identificação explícita e nominal do enunciador 
que visa a visibilidade de que nos falam os defensores da mise en séne securitária (Wacquant, 2001, 
2004, 2008; Durão, 2008b, 2008d; Muchielli, 2006a; Marwan &  Muchielli, 2006). sustentando-se ou não 
em Foucault (2004 [1978, 1979]), podemos depreender que a citação directa e indirecta da polícia nas 
notícias sobre os bairros acaba por funcionar como um elemento impulsionar da afirmação do papel da 
polícia.  
Neste sentido é a própria notícia – jornal – televisão que se afirma como actante no sentido dado por 
Latour (2005) e Thrift (1996, 2004a, 2004b). O estilo sensacionalista que joga precisamente com os 
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sentimentos, veiculando aquilo que se acredita que o público quer receber, é apenas uma das faces da 
interferência do biopolítico na economia de poder que os media ajudam a configurar.  
O método etnográfico de inspiração transaccional e a análise discursiva que permitem a “junção das 
peças do puzzle”, realizada a partir do confronto de diferentes depoimentos dos mesmos participantes em 
momentos diferentes, ou de participantes diferentes sobre um mesmo tema, puseram a claro omissões 
de questões importantes e / ou desvios em relação ao que os “factos revelavam”.  
A possibilidade de cruzar a produção noticiosa com a presença no bairro permite aprofundar a questão 
das omissões, especialmente no que se refere à contextualização elaborada. Aqui sobressai a omissão, o 
não dito. O facto de raramente os habitantes ocuparem posições tópicas, surgindo essencialmente como 
elementos passivos é fundamental na configuração do papel que acaba por lhes ser dado: o de sujeitos 
passivos e amedrontados perante os fantasmagóricos delinquentes e criminosos que geram a notícia. A 
participação dominante das autoridades e os silenciamentos dos moradores, põe a claro um modo 
específico de construção de uma cultura que já se sabe ser ambivalente e que convive, naturalmente, 
com a sua própria ambivalência (Bovone, 2001, p.118). Para os comunicadores pós-modernos a notícia a 
quente silencia o diálogo intercultural que se pretende que oriente a notícia.  
Em suma, seguir a cadeia de acções que o “tiroteio” accionou permitiu, mais do que questionar a 
neutralidade do jornalismo (Rebelo, 2000; Berton, 2002), descortinar impressões ideológicas e práticas 
que frequentemente permanecem obscuras. 
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Capítulo IV 

Bacalan: um bairro prioritário 
 
 
 
1. Bacalan: um bairro à parte  
 
No contexto metropolitano bordelês, Bacalan constitui um bairro atípico sob os ângulos económico, 
social, demográfico e eleitoral. Administrativamente faz parte do município de Bordéus ainda que vários 
factores tenham contribuído, ao longo do tempo, para que os Bacalaneses se considerem “à parte”.  
Situado a norte da cidade de Bordéus, numa área plana conquistada aos terrenos alagados de uso 
agrícola, o bairro é delimitado por um conjunto de barreiras naturais e artificiais que o tornam um espaço 
relativamente fechado.  
A norte a ponte d’Aquitaine, construída em 1968, constitui o limite visual que separa o bairro de uma área 
que administrativamente se inscreve também em Bacalan, mas que, porque acolhe essencialmente 
funções ligadas a uma das plataformas logísticas da região de Aquitainne, é frequentemente deixada de 
fora nos discursos sobre o bairro. As construções, muito recentes, ocupam lotes de cerca de 50 metros 
de frente, num padrão homogéneo de implantação de um edificado do tipo clonesco, com diversos 
armazéns, empresas de distribuição, restaurantes de grande dimensão, sedes de clubes desportivos, 
locais de culto145, entre outros. A sul da “plataforma logística”, sob a ponte, estão os Quatre Chemins e o 
Chemin Lafitte, onde reside uma significativa parte dos ciganos manuches e andaluzes de Bacalan. Estes 
marcam o limite da área residencial, mas para a maioria dos participantes deste estudo, representam um 
extremo onde ninguém vai excepto por motivo de “força maior”. 
A oeste, o bairro não tem limites precisos. De norte para sul, uma área de campos incultos e vedados dá 
lugar às fábricas desactivadas e, posteriormente, à Place Réne Maran, o nó de saída para a zona do Lac 
e para “cidade de Bordéus”, pelo Boulevard Alfred Daney, ou para o exterior de Bordéus, através da 
Rocade146.  
A sul, as Bassins e a Pont Tournant separam e ligam, respectivamente, Bacalan à “cidade de Bordéus”. 
As Grande e Petite Bassins (a primeira construída em 1911 e a segunda no final do século XIX) separam 
o bairro do restante território da cidade. Foi nas suas margens que, durante a segunda guerra mundial, os 
alemães viriam a construir a base submarina que, a par dos boukers (Cétois & Periz, 2007), constituem 
                                                 
145 Num destes edifícios realiza-se, todas as 5ª feiras, o culto evangélico onde participam quase exclusivamente alguns dos 
ciganos do bairro, aos quais se juntam outros que se deslocam do departamento de Landes. 
146 Rocade – o termo refere-se na origem a uma via paralela à linha de fogo. No entanto é hoje utilizado para designar as vias 
estruturantes de ligação externa e / ou que funcionam na conurbação de Bordéus, como noutras, como circulares exteriores, na 
mesma lógica que a CREL na metrópole de Lisboa. 
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no território vestígios explícitos da guerra a que muito raramente os habitantes se referem. As Bassins 
(docas) são atravessadas por 3 pontes, das quais apenas a Pont Tournant se manteve transitável nas 
últimas décadas. Desde 2007 a extensão do Tramway a Bacalan levou à reactivação da ponte situada 
mais a este, questão controversa, como adiante se verá. É interdita a transição ao longo da ponte situada 
mais a oeste, onde se observam dos lados norte e sul placas de sinalização de perigo a que se associa a 
falta de manutenção das vias que a prolongam para sul.  
A este, o bairro é delimitado pelo rio Garonne que separa fisicamente Bacalan do município de Lormont, 
na margem direita.  
O rio, a ponte d’Aquitaine, que simboliza para os jovens participantes uma via de acesso ao exterior de 
Bordéus raramente atravessada, e as bassins a sul, surgem com grande clareza na generalidade dos 
discursos, contribuindo, assim, para sustentar a percepção de um forte sentimento de isolamento. Este 
sentimento de isolamento não é, porém, consonante com as descrições das dinâmicas mais recentes.  
 

Figura 9 – Mapa do bairro de Bacalan 

 
Fonte: a’urba - Agência de Urbanismo da Comunidade Urbana de Bordéus, 2001 

 
O sentimento de isolamento, ligado à ideia de “um bairro à parte”, tende a ser sustentado já não na 
excentricidade geográfica, mas nas características de quartier-village. Para esta mudança contribuiu o 
facto de Bacalan acumular, hoje, diversos sinais de uma crescente permeabilidade de fronteiras. 
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O aumento da permeabilidade de Bacalan é detectável tanto a partir do interior como do exterior do 
bairro. A partir do interior revela-se na fixação de diversas organizações não governamentais, como os 
Médicos do Mundo, serviços estatais ligados à acção social ou de apoio ao imigrante147, ou ainda 
associações culturais, como é o caso do Garage Modern ou do Théâtre Le Pont Tournant, com forte 
poder de atracção sobre públicos não residentes no bairro. Só pontualmente a população local usufrui 
dos equipamentos destas associações, no quadro de eventos organizados em parceria com as 
associações subvencionárias dos financiamentos da política de cidade, incluindo as escolas.  
Percorrendo o bairro ao fim-de-semana ou finais de tarde encontrei outros vestígios de permeabilidade 
ligados à dinâmica de recomposição sociodemográfica. Aos anúncios de casas à venda correspondem 
visitas de casais novos à procura de habitações de piso térreo que abundam em grande parte do bairro.  
A partir do exterior a permeabilidade é menos visível e aparece muito ligada aos media e, pontualmente, 
relacionada com a recente atenção dada ao bairro através dos canais de difusão de eventos 
implementados pela Mairie, de que são exemplo a publicitação da Fête de la musique de Bacalan nos 
painéis electrónicos da cidade; a participação de políticos e técnicos em debates televisivos e 
radiofónicos ou, ainda, a produção cultural (de bandas desenhadas ou de documentários) inspirada no 
urbanismo e na história das populações do bairro. Veremos que no discurso político o “isolamento do 
bairro” surge como um argumento frágil, ora reforçado, ora negado, em função da problemática e dos 
objectivos privilegiados no debate.   
A ideia de “quartier-village” é uma espécie de bandeira agitada pela maioria dos actores entrevistados. Se 
a identidade de “quartier-village” estava inicialmente ligada à percepção de um bairro abandonado 
durante décadas pelo poder municipal, hoje esta identidade tende a sustentar-se na especificidade das 
sociabilidades, no sentimento de pertença e na revitalização da memória do bairro, sobretudo entre os 
mais velhos.  
A expressão discursiva dos traços da especificidade identitária do bairro pode ser ilustrada através do 
discurso de uma autóctone hoje ligada à direcção da régie de quartier (entrevista em Maio de 2005): 
M: Bacalan é um “quartier-village” com uma vida de bairro verdadeiramente importante, muito mais que noutros 
lugares, do exterior guardamos esta imagem de... de operário, porque até ao fim da guerra, aqui votou-se sempre 
comunista, e quando dizemos atípico falamos também desta tendência à esquerda, tudo isso conta. E de resto 
Jacques Delmas148 deixou-nos ao abandono durante 40 anos, mas Juppé mudou um pouco a situação, ocupa-se de 
nós até porque precisa de nós, é para aqui que Bordéus vai crescer. 
A mesma participante quando questionada sobre qual a génese dessa sociabilidade especificamente bacalanesa 
responde:   

                                                 
147 Entre estes inscrevem-se o centro de Acolhimento de primo-arrivants no sector da educação, o Julgado de Paz, em 
funcionamento na Maison de Justice et du Droit, destinadas a acolher populações com necessidades específicas que vêem de 
outras áreas da cidade, da metrópole ou mesmo região, ou ainda os Médicos do Mundo muito desligados da realidade imediata 
do bairro.  
148 Maire de Bordeaux entre 1947 e 1995, ano em que foi sucedido por Alain Juppé. Este último permanece no poder municipal 
até 2004, data em que se torna primeiro-ministro da França. Posteriormente, em 2007, volta a conquistar a mairie de Bordéus 
onde se permanece como maire até hoje.  
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M: Bacalan é uma terra de acolhimento, [...] tenho horror que me falem de racismo e de tudo isso, aqui temos de 
tudo, desde que eu era pequena que me lembro de acolhermos espanhóis fugidos de Franco, em 36, depois em 38 
e 39 acolhemos pessoas do norte da França que estavam em fuga dos alemães. Que eram franceses mas judeus e 
que tinham medo dos alemães... depois acolhemos italianos em fuga de... 
I: Mussolini?  
M: Do fascismo, procurava a palavra. Depois vieram os alemães, aí não os acolhemos mas tivemos de todo o modo 
que nos adaptar a eles, e depois da guerra dá-se a chegada do Magreb, designadamente dos pieds noires149. Com 
toda a história da Argélia e tudo isso. Mas [eram] muito menos que as outras etnias, mas foram importantes porque 
tinham dinheiro quando chegaram, estavam munidos, acolhemo-los... eles estavam infelizes claro porque tinham 
deixado tudo. Hoje não têm provisões e isso explica que as condições socioeconómicas sejam frágeis. 

Em suma o sentimento de isolamento face ao espaço imediato tende a coexistir com a percepção de uma 
forte abertura ao exterior. Faz sentido a este propósito, a conclusão extraída por Gaël Franquemagne 
(2002) num estudo desenvolvido para o Observatório da Juventude de Bordéus sobre a problemática do 
estigma do bairro: a imagem estigmatizada de Bacalan decorre tanto do discurso mediático sobre o bairro 
como da construção institucional de Bacalan como bairro prioritário da política de cidade, incluindo nesta 
todas as intervenções que pretendem contribuir para a quebra do seu isolamento. 
 
 
1.1. Recomposição socioeconómica e recomposição identitária   
 
O bairro de Bacalan remonta ao início do século XVII quando esta área da cidade se torna o principal 
centro marítimo de Bordéus. A primeira vaga migratória acolhe população vinda do Médoc, mas também 
finlandeses, irlandeses, flamengos que desempenharam um importante papel no desenvolvimento da 
pesca. No mesmo século constroem-se algumas casas apalaçadas ao longo do rio, ainda que a maior 
parte do edificado de então fosse popular. A partir do século XVIII a actividade portuária e industrial 
substituem a actividade agrícola tornando-se o grande motor da atracção de população vinda do exterior.  
A segunda vaga imigratória remonta ao período entre guerras, quando Bacalan acolhe um fluxo 
importante de população espanhola. No pós-guerra, a estas populações juntam-se imigrantes 
portugueses e população de origem magrebina, esta última sobretudo ao longo dos anos 1970. É difícil 
conhecer com precisão a década de fixação de população cigana, quer manouche, quer andaluza. As 
famílias francesas de ciganos manouches com que contactei no bairro estabeleceram-se nos finais da 
década de 1940 (entrevista com cigano manouche, mecânico de profissão, Outubro de 2005), mas não é 
possível afirmar que este movimento abranja todo o colectivo manouche. Há falta de estudos sobre o 
colectivo local150.  

                                                 
149 Pieds noirs (literalmente "pé negro") é o termo francês para designar a população francesa das antigas colónias, 
dependências e departamentos franceses no norte da África (Argélia, Tunísia e Marrocos), que foi repatriada a partir de 1962, 
designadamente após a guerra da Argélia.  
150 mantém-se também desconhecido o trajecto dos ciganos manouche dentro de território francês, referindo diversas fonte não 
cientificas consultadas (wikipédia e jornais generalistas) que a sua deslocação da Alemanha para França remonta à Idade Média. 
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Com as famílias francesas manouches coexistem as famílias francesas de ciganos andaluzes, que se 
fixaram mais recentemente, vindos de Espanha, e que mantêm até hoje fortes laços com os seus 
conterrâneos e território de “origem” onde se deslocam frequentemente (entrevista com cigano andaluz, 
negociante de ferro velho, 2006). 
Entre os “estrangeiros acolhidos” encontram-se também portugueses e seus descendentes151. Durante a 
minha permanência em Bordéus conheci 15 portugueses, dos quais 12 residiam em Bacalan. Mas este 
peso não significa que existam mais portugueses em Bacalan que noutros espaços da cidade e da 
metrópole, havendo mesmo outras áreas mais directamente conotados com a presença portuguesa 
(Bègles, por exemplo). Certo é que a presença de portugueses faz parte da história do bairro, como pode 
ser comprovado pela frequente aceitação de que o nome do bairro estaria ligado à palavra portuguesa 
“bacalhau”, ideia frequentemente aceite sem questionamento. Esta ideia foi, no entanto, negada por 
Pierre Cétois e Dedier Periz (2007) que relembram que o grande centro ligado à pesca do bacalhau na 
metrópole de Bordéus foi desde sempre Bègles, municipalidade localizada a sul de Bordéus.  
Do início do século até à II Guerra Mundial a actividade piscatória perde-se em prol da actividade 
industrial, a verdadeira impulsionadora da expansão urbana.  
 “A história do bairro construiu-se em torno de grandes empresas - o porto, a construção naval, a construção 
aeronáutica. Grandes empresas como a SNCASO152 onde se montavam as fuselagens dos primeiros aviões 
produzidos em França, ou ainda a Régie do gás, que existiram até à segunda guerra e foram fundamentais para a 
expansão do núcleo que se criou ao longo dos séculos XVIII e XIX. Havia uma osmose entre o habitat e a empresa. 
Isto durou até à desindustrialização, mas a natureza do emprego foi alterada e o bairro transformou-se. Hoje é um 
bairro de gente que não trabalha no bairro” (deputado da mairie residente em Bacalan e que é simultaneamente o 
director de uma das escolas primárias do bairro e dirigente da associação Vie et Travail, Maio 2005).  

A ligação do bairro à produção industrial é tão forte que ainda hoje a população mais velha se refere à 
Rue Achard (principal eixo viário que liga o bairro de norte a sul) como a “rua azul” devido à presença de 
numerosos operários de “fato azul”. Nas palavras de uma residentes no bairro com mais de 60 anos, hoje 
o bairro  
“[t]ornou-se um pouco dormitório, também porque as pessoas vão trabalhar fora. Quando, antigamente, eu era 
pequena os assalariados trabalhavam aqui nas fábricas, havia imensas [fábricas] e todas as pessoas trabalhavam 
no bairro”.  

A falência e/ou a modernização das poucas indústrias sobreviventes contribuíram para a diminuição da 
importância da indústria como sector empregador da população local. Entre 1982 e 1990 o bairro perdeu 
cerca de 900 postos de trabalho (Sud-Ouest, Julho de 1995). Da modernização de algumas empresas 
ligadas ao processo de reconversão económica resultou, simultaneamente, o desemprego dos operários 
locais e a ocupação dos postos de trabalho por trabalhadores capazes de desempenhar novas funções 
                                                 
151 Nunca me foi possível estimar ao certo quantos imigrantes portugueses vivem em Bacalan sendo certo que a sua importância 
não é apenas quantitativa mas também qualitativa e atribuível às boas casas, às profissões estáveis, ao sucesso dos filhos. 
Conta-se também que alguns deixaram o bairro para retornar ao país de origem, ou para acompanhar a saída dos filhos para as 
grandes cidades, capitalizando o investimento realizado durante décadas com a venda das casas. Foi ainda possível determinar 
que muitos dos que se fixam hoje o fazem essencialmente para tirar partido da oferta de casas com rendas a custos moderados. 
152 Sociedade Nacional de Construções Aeronáuticas do Sudoeste. 
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empresariais (designadamente, as ligadas ao design aeronáutico ou à logística), entre os quais dominam 
os “não locais”. Do processo de reestruturação económica resultou também a fixação dos serviços 
públicos e não governamentais acima descritos nos quais trabalham quadros superiores, também estes 
dominantemente residentes fora do bairro.  
Para além das transformações na estrutura da população activa, ocorreram também alterações nos 
quantitativos populacionais. Os dados oficiais apontam para um decréscimo da população total de cerca 
de 1300 residentes entre 1990 e 1999. Uma estimativa realizada pelo INSEE em 2003 aponta para a 
continuação desta tendência. O decréscimo populacional relaciona-se em primeiro lugar com a demolição 
em 1995 da cité Lumineuse, uma vez que parte dos seus residentes foi realojada noutras communes da 
Conurbação Urbana de Bordéus (CUB)153, designadamente Cenon e Lormont (na margem direita do 
Garonne). Na viragem do milénio, este decréscimo está ligado ao realojamento de parte da população 
cigana no Grand Parc, devido à demolição do Village Andalou, motivada pela detecção de saturismo.154 
A diversificação sociodemográfica da população está patente nos discursos dos representantes das 
entidades locais empenhadas no desenvolvimento local, assim como na imprensa local. Na opinião da 
responsável da Régie de Quartier entrevistada em 2005: 
“o bairro mudou e digo mesmo que está prestes a mudar muito. O imobiliário cresce, vende-se muito bem, passa de 
boca em boca, nem sequer há necessidade de agências, porque é menos caro que o centro e que os bairros yupé, 
vende-se muito bem e atrai uma clientela de famílias jovens que não têm grande capacidade de investimento mas 
que têm uma situação que lhes permite comprar uma casa. Tudo irá continuar a mudar neste sentido”.   

Por seu lado, o deputado da assembleia municipal e da CUB155 residente em Bacalan, afirma: 
“Há um grande interesse da parte de população de rendimentos médios pela procura de propriedade. Vejo-o aqui na 
escola, vimos chegar quadros superiores em detrimento de uma população operária. Será o efeito tramway, é claro, 
e vê-se que a mudança se faz em partes do bairro onde é a casa individual que prima. Nos alojamentos sociais a 
mobilidade é menor, mesmo menor que anteriormente. Antes as pessoas rodavam mais, habitavam aqui, mas 
depois mudavam, mesmo que fosse para uma habitação social fora daqui. Hoje há o efeito da crise do alojamento 
social, e das dificuldades de lhe aceder. É o que constato em Bacalan. As famílias de Bacalan estão tentadas a 
vender as casas daqui, fazendo um bom negócio, e vão construir e habitar mais longe e numa casa maior. Há 
portanto um processo de gentrificação, são casais de 40 anos... tenho 4 exemplos este ano na minha escola. 
Sentimo-la chegar a grande velocidade”.  

É interessante verificar que o discurso dos residentes revela a percepção de um bairro que, apesar de 
inscrito na política de cidade, possui uma composição sociodemográfica diversa acompanhada por uma 
diversidade morfológica e tipológica, revelada na percepção das “diferentes partes do bairro”. De facto, 
internamente o bairro é marcado pela alternância de blocs e maisons. As áreas onde dominam as 
vivendas são pontuadas por unidades residenciais de média densidade, de que são exemplo a cité 

                                                 
153 A Conurbação Urbana é uma classificação administrativa do INSEE que designa um agrupamento de cidades que 
permanecem individualizadas, geralmente polarizada pela cidade principal. 
154 Intoxicação por chumbo responsável por problemas de desenvolvimento cerebral e psicomotor, frequentemente irreversíveis.   
155 Este representante político é um dos dois deputados do partido comunista com assento nas assembleias municipal e da CUB. 
É simultaneamente director de uma Escola Elementar (escola com 1º ciclo e jardim de infância) e dirigente de uma das 
associações com maior tradição em Bacalan (a associação Vie et Travaille). 
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Charles Martin. Algumas das vivendas surgem ligadas a operações de urbanização para a oferta de HLM, 
como é o caso da cité Claveau. Tanto a cité Charles Martin como esta última remontam aos anos 1950, 
tendo sido recentemente colocadas pela mairie no mercado privado156. Outros conjuntos bem 
individualizados e localizados no bairro são as pequenas unidades colectivas dispersas de que é exemplo 
a cité da rue Labard, edifício em banda de média densidade, com cerca de 30 apartamentos alugados em 
regime de HLM. Contudo, o edifício que, indiscutivelmente, hoje mais forte legibilidade tem em Bacalan é 
a residence Port de la Lune, construída em 1977. Corresponde ao edifício de maior altura e volumetria e 
à maior concentração de habitação social no bairro, ao qual voltaremos.  
Da combinação da tipologia de habitação, do local de residência (a rua, ou mesmo o lado este ou oeste 
da rua) e da modalidade de residência (própria ou alugada) resulta uma complexa matriz simbólica que 
ganha legibilidade à medida que se conhece o bairro através dos discursos. É na base desta matriz que 
ganham sentido as deslocações, e expectativas de deslocação, mencionadas por alguns moradores que 
aguardam que o bailleur os autorize a sair de uma residência menos valorizada para outra.   
 

      
    Figura 10 - A área norte do bairro de Bacalan I         Figura 11 – A área norte do bairro de Bacalan II 
     
A residence Port de la Lune é para os habitantes de Bacalan a cité do bairro, funcionando como ponto de 
encontro de alguns jovens e, simultaneamente, como lugar de legitimação da sua auto-inscrição no amplo 
grupo de jovens das cités, do mesmo modo que o fazem os jovens residentes em Saige, um bairro 
constituído por oito torres de 18 pisos (Pato, 2006b). Assim, apesar da diversidade morfológica e 
tipológica do edificado, esta característica não parece ser suficiente para dissolver o discurso que se 
generalizou em torno das cités e dos seus jovens, para o que terá contribuído a classificação do bairro 
como prioritário na política de cidade.    
Para além da diversidade socio-demográfica, também as dinâmicas urbanísticas sustentam que, hoje, a 
mairie e, em muitos casos, os participantes deste estudo locais quando descrevem o bairro abandonem a 

                                                 
156 As casas da cité Charles Martin foram vendidas nos anos 1990 a preços de habitação social, enquanto as da cité Claveau se 
venderam a preços mais elevados, mas, ainda assim, concorrenciais face ao mercado livre em 2005.   
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identidade tradição e apostem numa identidade projecto (Lussault, 2005), como ilustra o excerto da 
entrevista à responsável pela Régie de Quartier em 2007:  
I: Como vê o futuro de Bacalan?  
S: Na fisionomia mudará, certamente. Depois Bordéus norte é o único lugar para o qual a cidade poderá crescer, 
por isso se prevê a ZAC que contribuirá também para alterar o bairro, para além da ZAC está também prevista a 
construção de 2000 alojamentos a norte dos Aubiers. A abertura da sala polivalente está prevista para 6 de Junho 
de 2007. Trata-se de uma sala de espectáculos que Bacalan espera há 30 anos. Terá 200 lugares sentados. Depois 
com tram[way] a chegar passará a fazer parte da cidade. Contribuirá para desencravar certas coisas do bairro, 
reforçar o fluxo. 
I: Como caracteriza a população de Bacalan? 
S: É uma população muito diversa. Há de tudo e, como mostra a existência da Gargantua, também há pobreza157.  

O interesse estratégico da política municipal pela área norte da cidade é grande e está ligado ao forte 
investimento na reformulação da imagem de Bacalan a que nos dedicaremos nos próximos pontos deste 
capítulo. Os efeitos performativos deste investimento explicam, em parte, a polifonia discursiva que 
caracteriza as descrições do bairro, por dentro e por fora. Como vimos defendendo, a aposta na imagem 
não é uma estratégia política isolável das estratégias de governação, imbricando noutros mecanismos de 
governação que se processam no plano da micropolítica, o que nos orienta para uma análise mais fina. 
 
 
1.2. Inclinações políticas e dinâmica participativa  
 
A singularidade política e associativa de Bacalan surge claramente nos discursos de todos os 
representantes políticos e associativos entrevistados, assim como nos dos comerciantes, professores e 
habitantes em geral, incluindo alguns jovens. Desde sempre um bairro “vermelho” na matriz partidária 
mantém-se, hoje, um dos dois bairros da cidade de Bordéus com um representante do partido comunista. 
Esta característica é muitas vezes ligada à força sindical associada à actividade industrial, assim como às 
associações que surgiram para prover ou enriquecer a educação das classes populares. 
Os excertos de algumas entrevistas realizadas com responsáveis políticos e associativos mostram bem 
esta faceta que continua, como veremos, a marcar o bairro. Porém, é possível encontrar alguns 
mecanismos políticos, por vezes subtis, que conduzem a que paulatinamente o “bairro”, mesmo 
reivindicando a sua “diferença”, se assemelhe, cada vez mais, nas formas de intervenção junto das 
populações mais excluídas, a outros bairros. Avancemos por partes.  
O município de Bordéus adoptou no seu organigrama um departamento de Desenvolvimento Social e 
Urbano (DSU), na dependência directa do maire, diferentemente do município de Pessac, por exemplo, 
onde a Maîtrise d’Ouvres Urbaines et Sociales (MOUS) faz parte do pelouro do departamento de 
planeamento e urbanismo (ver Pato, 2006b). Sem me centrar particularmente nas implicações políticas 

                                                 
157 A Gargantua é uma associação que prepara refeições para as populações carenciadas disponibilizadas ao custo de 1 €. 
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dos diferentes organigramas municipais, decidi entrevistar a responsável pela DSU no sentido de 
conhecer o seu olhar sobre o bairro e as propostas e resultados esperados dessa intervenção, 
particularmente na área da juventude. A análise deste discurso mostra que a apresentação interna de 
uma dinâmica associativa e de uma “cor” específicas, mesmo quando em mudança, continuam a ser 
amplamente performativas, suscitando formas de olhar e cuidados particulares na abordagem deste 
território que não se verificam na intervenção pública noutros bairros da política de cidade bordolesa: 
“[N]ão conhecia anteriormente o bairro de Bacalan, nada de todo, conheci o bairro ao criar a Régie de Quartier. E 
tinha algumas apreensões pelo que se dizia a respeito deste bairro, um bairro de tradição operária de esquerda, que 
se suponha um pouco hostil à cidade de Bordéus da qual se sentia desligado. Bom eu temi, e ao mesmo tempo 
tinha vontade de lá trabalhar. No final as coisas correram muito bem porque encontrei pessoas abertas, acolhedoras 
dispostas a trabalhar pelo que nos encontrámos na acção, para lá das divergências políticas” (responsábvel pelo 
departamento de DSU, Junho de 2005).   

Por seu lado, nas palavras do deputado da assembleia municipal e da CUB, pode perceber-se a eficácia 
desta performance discursiva sobre um outro ângulo. 
I: A densidade do tecido associativo é uma característica mencionada por todas as pessoas ligadas à intervenção 
no bairro que tive oportunidade de entrevistar. Como caracteriza este tecido associativo? 
M: é um largo painel, temos uma ampla escolha, historicamente encetada pelos partidos de esquerda e as pessoas 
investidas no meio cristão, nomeadamente da Juventude Operária Católica [JOC], o partido comunista, o partido 
socialista, e, com o partido comunista ou socialista as pessoas da paróquia de Bacalan e militantes cristãos, que 
podem ser também militantes da Amicale Laique, é estranho... mas isto cria uma riqueza, há mais gente que toma 
responsabilidades, isso cria mistura também, mas, entre as associações, isso bloqueia a tomada de posições… Por 
vezes cria oposições que podem ser julgamentos artificiais, mas que frequentemente não se colocam sem 
fundamento. Isto não impede que as associações não se unam por causas ligadas ao bairro. Por exemplo, perante 
o anúncio da implementação de uma área de acolhimento para “população itinerante”158, as pessoas insurgiram-se 
contra a mairie porque não percebem porque se escolheu Bacalan que já é um bairro com tantas dificuldades e que 
tem a problemática de acolhimento dos ciganos andaluzes... Então fez-se uma manifestação para perguntar “porquê 
Bacalan?”, não se trata de não querer as “pessoas de viagem”. Em todo o caso a minha posição como comunista é: 
porque não o Lac? porque sabemos que se quer fazer do Lac uma super zona de prestígio e portanto não se quer 
as “pessoas de viagem”. O que digo então é que se tenha coragem de pôr essas pessoas perto do Lac e ao mesmo 
tempo na cidade também, porque haverá tramway até aos Aubiers159. Mas se não há meio de os pôr em Bordéus 
norte, então vamos ver onde se vai pô-los na cidade? Em que bairro? Aí haveria coragem política, acolhê-los com 
uma boa escola, com um bom médico... para mim é uma questão de desafio para uma cidade como Bordéus. 
Desejamos ou não a mistura?... É uma questão de não apenas falar dela, mas de a fazer. Um outro exemplo é a 
dinamização contra o traçado do tramway pelos comerciantes, ou a campanha para a manutenção da grande doca. 
Mas disso todos os outros intervenientes lhe falarão. Depois, também a sala polivalente foi alvo de grandes 
contestações... e teremos então uma boa sala polivalente, o que é raro porque a politica de cidade é muito mais 

                                                 
158 Áreas de acolhimento de população itinerante que os municípios com mais de 5000 habitantes passam a ser obrigados a 
deter desde 2000 (Lei Besson). Ver a este propósito o artigo “Les Gens du Voyage en France: entre droit et hospitalité” (Anne 
Gotman, 2007). 
159 Les Aubiers – bairro de alta densidade predominantemente habitado em regime de HLM situado a 2 quilómetros de Bacalan. 
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uma politica de demolição que de construção, seremos talvez o único bairro a ter uma sala como esta” (entrevista 
de Maio de 2006).   

A unicidade do “tecido associativo” de Bacalan atravessa todos os discursos, como já acima se referiu, e 
acaba por criar pressões para a implementação dos princípios do Estado cooperativo (Itennarity, 2002). 
Porém, nem esta unidade se mantém fora das questões específicas assinaladas, nem os princípios do 
Estado cooperativo se estendem para além do campo específico da governação que em cada momento 
suscita polémica. Isto porque, a par destas “cedências”, o bairro acompanha as tendências gerais da 
política de cidade, designadamente a retracção de financiamentos, as orientações políticas no sentido da 
quantificação dos resultados, a instabilidade criada pelas hipóteses de extinção de certos “serviços” e a 
reformulações mais subtis, como as ligadas aos estatutos de alguns trabalhadores sociais. 
Analisaremos esta questão no final deste capítulo focalizando em particular três dinâmicas: a concepção 
darwinista e comportamentalista da delinquência, amplamente performativa, e fortemente orientada para 
o panoptismo social; a manipulação do agenda-setting e do newsmaking através do Jornal de Bacalan e 
a gestão da mixidade, para alguns a prova da insuficiência do modelo republicano (Tissot, 2007; Body-
Gendrot, 2007). 
A unicidade do tecido associativo de Bacalan continua activa como podemos verificar nos amplos 
debates trazidos a público através do Jornal de Bacalan, sobretudo nas notícias dedicadas às 
transformações urbanísticas directamente apresentadas e sustentadas pela mairie e / ou através da 
empresa que leva a cabo o planeamento urbanístico em Bordéus (L’Urba´s).  
À medida que ia ampliando e aprofundando a cadeia de acções estabelecida entre os elementos 
actantes, tornou-se claro que o seu dinamismo está directamente ligado à força impulsionadora de certos 
habitantes – chave, que a política de cidade conseguiu captar para si. Tomemos como exemplo o caso da 
Régie de Quartier, entidade de capitais mistos que envolve financiamentos da mairie de Bordéus, do 
proprietário e gestor do maior conjunto habitacional em regime de HLM do bairro (a Maison Girondine) e, 
mais recentemente, também, financiamentos da região ligados à entrada da questão do emprego nas 
funções da “nova régie”. A mesma pessoa que liderou o processo de criação da Régie de Quartier 
impulsionou, há mais de duas décadas, a criação do Clube de Prevenção160, tendo igualmente participado 
na criação e / ou manutenção de outras associações (ADIQB, direccionada para o desporto, ALPI, para a 
assistência de idosos e Gargantua, voltada para a provisão de refeições a populações desfavorecidas).   
A dinâmica do tecido associativo não surge apenas ligada à capacidade reivindicativa. Uma parte 
considerável dos responsáveis associativos considera que actualmente esta dinâmica é catalizada pela 
existência do Jornal de Bacalan. O Jornal é, para a maioria dos participantes entrevistados, o resultado 
de um amplo processo participativo que se iniciou com a preparação da sua candidatura e que se 
mantém através da convocação antecipada da população e associações para as sessões de preparação 
do mesmo. De facto, em todos os números analisados a convocatória surge em caixa. Outros 

                                                 
160 Que mais tarde viria a dar lugar ao UBAPS (Union Bordeaux Nord des Associations de Prévention Spécialisée) 
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participantes, porém, consideram que a participação é muito reduzida e se mantém extremamente 
limitada aos interesses de algumas associações.   
Esta breve introdução às particularidades do tecido associativo de Bacalan não ficaria completa sem uma 
referência aos grandes eventos realizados no bairro, nos quais tive oportunidade de participar, em alguns 
casos desde a fase de preparação.  
A promoção de alguns eventos promovidos em parceria consegue um maior envolvimento das 
populações, face ao efectivamente conquistado através do jornal. Entre estes eventos destacam-se três 
que passamos a expor sumariamente: 
1. O Repas de quartier que, ao contrário do que se verificou na communne de Pessac161, continua a 
realizar-se em muitos bairros de Bordéus, sejam bairros “burgueses”, sejam bairros onde domina a 
modalidade de ocupação HLM. Os propósitos desta iniciativa no bairro são a criação e a manutenção do 
“laço social”. O Repas de quartier acontece uma vez por ano e é fortemente apoiado pela mairie que para 
tal disponibiliza o mobiliário, água, e outros recursos mais específicos, sendo também comum o apoio de 
algumas empresas, com destaque para os Caisse d’Epargne, que usualmente apoiam o “pot” através da 
doação de bebidas.  
2. O Salon du Lire é uma iniciativa de Brigitte Giraud, antiga professora do Collège Blanqui, que remonta 
ao início dos anos 1990. Na base desta iniciativa esteve a garantia da “educação das classes populares” 
(Jornal de Bacalan, nº1, 2003). Corresponde a um conjunto de eventos culturais (exposições, concertos, 
sessões de leitura,..) nos quais se envolvem a mairie, através da Biblioteca de Bacalan, escolas e 
associações locais. O facto de, desde há cerca de 10 anos, o responsável por esta iniciativa ser o director 
de uma das escolas primárias e também coordenador da ZEP tem contribuído para o incremento da 
participação das crianças escolarizadas neste evento. Detectam-se algumas preocupações na inserção 
de toda a população, apesar do acompanhamento de dois ciclos deste evento (em 2006 e 2007) ter 
permitido apurar o prolongamento da tendência de ausência dos “públicos” mais difíceis em todos os 
eventos ligados ao Salon du Lire. 
3. A Fête de la musique inscreve-se também numa iniciativa que abrange toda a cidade, mas tem um 
palco próprio em Bacalan. A promoção desta festa no bairro surge depois de uma experiência de reunião 
em torno da música levada a cabo no âmbito do Salon du Lire, e cujo sucesso ficou ligado às 
potencialidades detectadas na diluição de barreiras inter-etnicas - iconizada na subida dos músicos 
ciganos ao palco. Desde então a Fête de la musique realiza-se anualmente no bairro.  
A forte dinâmica do tecido associativo presente em todos os discursos é também atravessada pelo 
discurso que coloca a ênfase, não na recomposição sociodemográfica, mas da perda da característica de 
“quartier-village” num bairro em risco de se tornar uma “banlieue dans la ville”, perspectiva fortemente 
alimentada por alguns habitantes, com destaque para os mais novos.  
 

                                                 
161 Em Saige pude verificar que os repas de quartier passaram a ser alvo de entraves por parte da mairie que, servindo-se de 
regulamentação ligada à higiene alimentar, conseguiu contornar movimentos de contestação desta medida (Pato, 2006b). 
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2. Formatos e práticas de combate à exclusão dos jovens num bairro prioritário 
 
2.1. A emergência de um bairro prioritário 
 
Diversos autores falam de uma forma genérica da saída da classe média das cités motivada não apenas 
pelos imperativos de ajustamento a novas formas e padrões de localizações laborais, mas também aos 
“incentivos à pedra”, disponibilizados pelo Estado e que estão na base da expansão do periurbano nas 
grandes cidades francesas onde se vieram a fixar as famílias com “possibilidade de escolha” (Guerra et 

al, 2001; Vieillard-Baron, 2001; Ascher, 1998). Não existe bibliografia que permita comprová-lo no caso 
de Bacalan sendo certo que, a partir dos depoimentos dos habitantes mais idosos que assistiram ao 
fecho das fábricas e à saída de numerosos trabalhadores, se pode estabelecer uma relação directa entre 
a crise do emprego e a recomposição sociodemográfica da população que se fez sentir nas décadas de 
1970 e 1980. De acordo com os habitantes que assistiram a estas transformações foi “a falta de emprego 
que levou à saída de parte da população com possibilidade de escolha e à fixação de população com 
menos recursos económicos e culturais na cité Lumineuse”, edifício único de inspiração moderna, 
construído à imagem da cité Radieuse de Marselha” 162.  

 
 

Figura 12 - A cité Lumineuse 

 
  Fonte: http://www.bassinsaflot.fr/wordpress/?p=2586 (30 Novembro de 2009)  
  
Podemos encontrar a mesma lógica explicativa em Wacquant (2001, 2004, 2005) quando estabelece a 
relação entre a falência dos princípios do contrato social fordista-keynesiano e os processos de 
desorganização social agravados pela incapacidade dos poderes públicos lidarem com os problemas de 
droga e de violência que, por sua vez, estaria na origem da degradação da segurança.  

                                                 
162 Construída em 1960 a cité Lumineuse possuía cerca de 360 apartamentos onde residiam perto de 1000 pessoas. Foi 
desocupada em 1994 e demolida no ano seguinte. 
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Independentemente da validade destas teses, o voluntarismo político para uma intervenção extraordinária 
no bairro, concretamente no âmbito do Programa Banlieue 89, esteve ligado a estas leituras. É importante 
notar que, em contraste com a realidade portuguesa, em França, são celebrados contratos entre o Estado 
e os municípios desde o final da década de 1980, contratos, estes, destinados a uma intervenção mais 
específica nos bairros mais “sensíveis”. Numa primeira fase, estes contratos destinavam-se a transpor 
normas definidas a nível central que as administrações locais se viam obrigadas a seguir (Tissot, 2007), 
orientando-se para o desenvolvimento de redes e meios de transporte que permitissem a integração dos 
bairros no sistema urbano e a qualificação dos espaços públicos. Segundo Chaline (1997), o 
empenhamento dos maires nesta política foi grande, uma vez que viam nelas uma forma de travar a 
saída das populações dos “bairros sensíveis”, permitindo, deste modo, uma intervenção no sentido da 
prevenção da “fractura social”, por via da criação de condições para a coesão territorial, como já tivemos 
ocasião de expor no primeiro capítulo.  
Numa segunda fase, os propósitos do programa Banlieue 89 vêem-se alterados passando a focar-se o 
alojamento e quadro de vida, assim como os serviços públicos, a prevenção da delinquência e a 
animação social e emprego. É nesta segunda fase (em 1994) que Bacalan passa a fazer parte do 
conjunto de bairros prioritários da aglomeração bordelesa, estatuto no qual se viriam a integrar o 
financiamento para a demolição e para o realojamento da população residente na cite Lumineuse, assim 
e para a criação do Clube de Lazer e Prevenção. 
De acordo com os discursos recolhidos, a demolição da Lumineuse não se deveu à insustentabilidade do 
modelo de habitat, como preconizavam alguns estudiosos da segregação durante as décadas de 1970 e 
1980, mas assentou nas alterações da base económica e na resultante desorganização social fortemente 
associada à cristalização de uma imagem de violência (Wacquant, 2001, 2004, 2005; Horta, 2006, 2007).  
Porém, ao contrário do que Wacquant (2001, 2004, 2005) retrata para o caso dos guetos estadunidenses, 
como o próprio autor reconhece, em França a tendência para a desorganização social seria contrariada 
pela intervenção do Estado providente, designadamente através dos “serviços de proximidade” e dos 
ajustamentos realizados nas grandes organizações do Estado através de políticas territorializadas. 
Seguindo este raciocínio, podemos apontar um conjunto de dispositivos estatais ligados à reconversão do 
papel do Estado investido na sua própria transformação, amplamente sustentado no princípio da 
territorialização e na transversabilidade da acção social, agora a cargo da “parceria” de um conjunto 
crescente de entidades estatais e privadas.  
 
 
2.2. Formatos e práticas de combate à exclusão dos jovens 
 
Para compreendermos esta dinâmica torna-se necessário abandonar a exposição destes dispositivos 
como instrumentos políticos isolados, procurando inscrevê-los numa dinâmica transescalar (Thrit, 2004b), 
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o que pressupõe que se abandone uma exposição centrada nos actores e analisem os dispositivos de 
intervenção na sua relação com as práticas que geram. 
Um primeiro dispositivo refere-se à ZEP163 – zone d'éducation prioritaire – instrumento da política 
educativa datado de 1982 e criado no quadro do reforço de meios, fortemente aliado ao alargamento da 
autonomia dos estabelecimentos de ensino (écoles ou collèges), onde se perpetuavam situações de 
manifesto insucesso. Como já atrás se referiu na introdução, tratou-se de uma medida de discriminação 
positiva que representou uma viragem na tradicional visão “igualitária” política de Educação, permitindo a 
adopção de medidas de intervenção decididas sobre uma matriz territorial. Na obra La ségrégation 

scolaire, Georges Felouzis et al (2005) apontam críticas a este modelo voluntarista alegando que não se 
estabeleceram as condições para a recuperação das desvantagens relativas das escolas ZEP, quer pela 
falta de meios, quer devido à falta de autonomia para a sua aplicação. Para os autores, uma outra 
limitação das ZEP prende-se com a “aplicação flutuante das regras” que não tem permitido uma efectiva 
implementação da carta escolar: a classe média francesa de origem acaba por conseguir escapar aos 
constrangimentos desta divisão territorial, enquanto os pobres com traços da imigração não.    
Os estabelecimentos de ensino do bairro Bacalan viriam a ser inscritos na ZEP do Norte de Bordéus, em 
1993. Na linha da crítica de Georges Felouzis et al (2005) de facto foi possível confirmar nos diversos 
encontros tidos com o director do Collège Blanqui e com o coordenador da ZEP, também director da 
École Achard, que a impossibilidade de aceder aos meios financeiros previstos e a efectiva falta de 
autonomia para a implementação de medidas consideradas efectivamente ajustadas, explica que, na 
prática, as escolas do tenham visto os seus problemas agravarem-se. Na opinião destes participantes a 
tão famigerada “fuga” à carta escolar para outros estabelecimentos, sobretudo privados mas também 
públicos, acentuou o peso da população escolar sem possibilidade de escolha nestes estabelecimentos.  
A classificação como ZEP foi porém importante para a realização de um conjunto de ajustamentos nas 
escolas receptoras de crianças ciganas, de que são exemplo a classe Relais 164 mais tarde alargada a 
outros grupos. Estas turmas especiais foram posteriormente substituídas pelas CPA165 que não têm 
correspondência no modelo português. As conversas com o professor principal (os nossos directores de 
turma), a assistência a algumas aulas e as conversas com alguns alunos fora da escola permitiram 
detectar, no sistema de ensino francês, problemas em tudo semelhantes aos nossos. Estes problemas 
ultrapassam largamente a crítica preconizada pela abordagem da sociologia escolar acima referida, 
entrando em domínios que não são de todo contemplados na literatura que se debruça sobre a política de 

                                                 
163 São os nossos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) embora com diferenças significativas, designadamente 
no que se refere aos meios humanos, uma vez que em França os estabelecimentos de ensino possuem mediadores escolares 
(que hoje começam a aparecer em alguns estabelecimentos), mas também enfermeiros e assistentes sociais.  
164 Classes para “colocação ao nível”, isto é, através das quais, com um número menor de alunos e com um corpo docente 
“escolhido a dedo”, se pretende cumprir o objectivo de apoiar os alunos na superação dos “atrasos” na aprendizagem.  
165 As CPA (Classes Préparatoires à l’Apprentissage) destinam-se aos alunos com 15 ou mais anos, no último ano ou últimos 
dois anos da escolaridade obrigatória, que se preparem para entrar no regime de formação “em aprendizagem”, isto a frequentar 
os CFA (Centres de Formation d’Apprentis), e os LT (Lycées Techniques) (http://www.vie-publique.fr/politiques-
publiques/apprentissage-enseignement-professionnel/chronologie/rub719/)  
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cidade, malgrado o facto de a escola, e o ensino de uma forma geral, se assumirem cada vez mais como 
um pilar estrutural desta política. 
O depoimento do Principal do Collège Blanqui permite constatar a manutenção de uma situação débil em 
matéria de resultados escolares, tanto ao nível dos resultados escolares como do tipo de percurso 
escolar seguido pelos alunos após a escolaridade obrigatória. Nas palavras do responsável do Collège:  
“este é o Collège que atinge as piores avaliações da Gironde, 37,6% em francês e a 48% em mate [matemática]166. 
Não há nenhum outro collège que tenha esta avaliação, mesmo entre os que estão em ZEP. Até o Collège de 
Lormont, Cenon têm melhores resultados. O que pesa aqui muito são os resultados dos alunos ciganos que, por 
vezes, atingem scores de 0% porque são incapazes de ler e de escrever, de responder aos items que 
questionamos. Os resultados são registados em computador e depois a média é pedida e ela não diferencia os 
alunos uns dos outros [...]. Nós temos entre um ano e outro cerca de 70% de CSP [Categoria Socio-profissional] 
desfavorecidos ao nível do Collège, também esta é uma das variáveis em que nos destacamos por baixo. [...] 
Restam 30%, entre os quais muito poucos [pertencem à] categoria favorecida. São essencialmente de um nível 
médio, isso quer dizer que o pai e mãe terão um trabalho na indústria ou nos serviços, mas não se vai além disso. 
Entre os favorecidos são filhos de professores ou de um ou outro artista”.  

Por outro lado, quanto ao percurso escolar afirma-se que: 
“Geralmente [os alunos] seguem [estudos], cerca de 60% partem para liceus profissionais, 30% seguem para liceus 
gerais e o resto, 10%, vai para a aprendizagem directa, ou nada, malgrado as propostas que fazemos que eles 
recusam absolutamente. Depois 2 ou 3 anos mais tarde, infelizmente, vamos apanhá-los na missão de inserção”.167  

Questionado sobre a representatividade destes valores face à realidade do bairro, a resposta é 
inequívoca. Afirma-se que a classificação como ZEP se justifica porque se recebem alunos “[...] 
pertencem a famílias desfavorecidas economicamente e socialmente” que são recrutados nas escolas 
primárias do bairro168. Para além destes alunos não se recebe ninguém, “salvo algumas derrogações 
verdadeiramente insignificantes”. Acrescenta-se ainda que:  
“Há muita fuga [à carta escolar], uma parte dos alunos estudam fora, em escolas privadas ou collège fora daqui, em 
Bordéus intra muros, fora do sector. Mas esta tendência dá-se a partir da pré-primária ou da entrada na escola 
primária. Alguns alunos nunca foram aqui escolarizados [...]. Às vezes eles deslocam-se por razões práticas ligadas 
ao local de trabalho dos pais, onde é mais fácil ir buscá-los, algumas estratégias são aceitáveis, outras, pelo 
contrário, são comportamentos condenáveis, racismo ou ainda medo porque alguns dos nossos alunos são bastante 
violentos e os pais têm dúvidas”. 

Em segundo lugar, como foi possível verificar ao longo do ano lectivo de 2005/2006, existia na escola 
uma classe de BEP169 que veio substituir a CPA170 que funcionou nos dois anos lectivos que antecederam 

                                                 
166 De ressaltar que os mesmos indicadores para França e Gironde atingem os seguintes valores: 64,7% em Francês e 64,3% 
em Matemática para a França e 67,2% em Francês e 67,6% em Matemática para o departamento (Collège Blanqui, Rapport 
Annuel sur le Fonctionnement Pedagogique de l’Etablissement, 2004/2005) 
167 Na Mission Locale.  
168 A Escola Labard, a Charlles Martin e a Achard.  
169 BEP – brevet d'études professionnelles - é um diploma que prepara para a vida professional a partir do 3ème (equivalente ao 
9º ano de escolaridade em Portugal). (http://www.ac-bordeaux.fr/). Tem por objectivo facilitar a inserção profissional e ao 
contrário do CAP (certificat d’aptitude professionnelle) permite a progressão dos estudos.   
170 As CPA (Classes Préparatoires à l’Apprentissage) destinam-se aos alunos com 15 ou mais anos, no último ano ou últimos 
dois anos da escolaridade obrigatória, que se preparem para entrar no regime de formação “em aprendizagem”, isto a frequentar 
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o meu contacto com o Collège. Da classe BEP em questão a esmagadora maioria (11 em 15) não eram 
de origem francesa. Assim, tal como nos contextos portugueses, multiplicam-se as opções oferecidas 
pelas escolas oficiais que, no intuito de possibilitar uma escolaridade para todos, por falta de meios e/ou 
por debilidades de formação dos professores, produzem novas categorias: os escolarizados “em 
competências sociais”. Entre estes, os alunos descendentes de famílias imigradas são dominantes, mas 
as estatísticas oficiais e /ou os instrumentos de análise autorizados não permitem aceder a esta 
informação171.   
A este propósito também o coordenador da ZEP admite que embora os meios necessários para garantir 
um trabalho mais aprofundado com os alunos detentores de desvantagens de partida não estejam 
assegurados, os números acabam por não revelar grandes desfasamentos face à “norma”, uma vez que: 
“há dificuldades escolares específicas que não se traduzem forçosamente em retenções... porque actualmente só se 
pode ficar retido uma vez em cada nível. Pode ficar-se retido aos 7 ou 8 anos, no CM1, ou no CM2, quer dizer aos 
11, 12 anos. Normalmente não se retém o aluno mais do que uma vez por indicações da tutela”.  

Segundo este professor a fuga à carta escolar  
“[…] acontece desde logo porque [o collège Blanqui] é um Collège ZEP, com uma concentração significativa de 
alunos em dificuldade e socialmente desfavorecidos. Os pais têm uma exigência... querem a todo o custo evitar 
essa população... porque em Bacalan há uma população que faz reagir muito os outros que é a população cigana. E 
também os alunos... as manifestações específicas, a maneira de se manifestarem no espaço, a interacção, a 
transgressão considerável, levam ao racismo face aos ciganos. Se ouvir um discurso racista em Bacalan é dirigido 
aos ciganos, não falamos tanto de negros, nem de árabes, mas de ciganos”. 172 

Se a questão das ZEP e da reformulação do ensino associada à vertente profissionalizante se revela uma 
das áreas que merecem uma análise fina que integre necessariamente os aspectos intersubjectivos 
acima levantados, a problemática colocada pela institucionalização dos bairros prioritários é muito mais 
vasta e complexa, porque implica lidar com outros domínios da intervenção estatal inscritos em processos 
de cooperação intra-estatal usualmente não considerados quando se analisa o ensino. 
A permanência do estatuto de bairro prioritário em três contractos de cidade atesta a persistência de uma 
situação de desvantagem urbanística e socioeconómica do bairro e da população (Diagnóstico do Contrat 

de Ville Bordeaux – Bacalan, 2007-2013, PLIE Bacalan e Mairie de Bordeaux) e dos meios para enfrentar 
estes problemas, sem, contudo, significar a necessária continuidade ao nível dos dispositivos em termos 
temporais e humanos que sofrem frequentemente alterações ditadas de cima e que não consideram a 
eficácia daqueles dispositivos. Deste modo, contraria-se a ideia sustentada por Innerarity (2002) quando 
questiona a competência do Estado actual para “impor o contexto”.  
Entre estes problemas destaco as dificuldades em articular um trabalho para a mudança no aluno e 
professor com a imposição de uma carga lectiva curricular semelhante à de outros alunos e a 
                                                                                                                                               
os CFA (Centres de Formation d’Apprentis), e os LT (Lycées Techniques) (http://www.vie-publique.fr/politiques-
publiques/apprentissage-enseignement-professionnel/chronologie/rub719/)   
171 Importa destacar ainda que do formulário original do questionário aplicado a estes alunos, por indicação do responsável do 
Collège foi retirada a questão relativa à proveniência dos progenitores dos alunos. 
172 Questiona também porque não consegue um aluno descendente de imigrantes com resultados escolares melhores ou iguais a 
um francês de origem aceder a um emprego qualificado? Responde alegando questões de comportamento. 
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incapacidade de sair dos padrões de educação inerentes ao paradigma educativo universalista 
normalizador que já se revelou desajustado. Existem também dificuldades ligadas à tensão entre a lógica 
de formação de competências pessoais e sociais normalizadoras e a oferta de uma segunda 
oportunidade, que muito raramente é vista como um trabalho de reconstrução identitária, para o qual 
haveria que partir dos valores veiculados pelos alunos173. Desta tensão e da incapacidade / 
impossibilidade de a superar resulta que estes alunos acabam por reduzir a sua permanência ao “ser 
suportado” e ao “suportar” a escola, muitas vezes com o objectivo único de se “livrarem” dela.  
À insuficiência de inputs de qualidade no processo de ensino-aprendizagem, eventualmente mais 
ajustados quando vindos do exterior, às dificuldades que os professores revelam em conciliar uma 
abordagem alternativa perante as especificidades destes alunos com outras “funções padrão” que lhes 
são pedidas, acresce a pressão emocional que forçosamente requer espaços-tempo para recuperação e 
apetrechamento criativo. 
Finalmente, mas não menos importante, a incapacidade de apoiar os alunos na superação do estigma 
que o próprio sistema institui, ao colocá-los “naqueles cursos para burros, para quem não consegue fazer 
o nono ano”, como sintetiza a expressão de um aluno de uma escola da região de Lisboa que 
frequentava então um Curso de Educação e Formação de nível 2. Em relação directa com as questões 
levantadas a propósito das ZEP, e antes de nos debruçarmos sobre outros dispositivos, importa referir 
uma mudança muito importante nas orientações da política de cidade francesa e que se prende com o 
Projet de reussit educatif inscrito no contrat de ville (2007-2013) que enforma a política de cidade em 
Bordéus. Trata-se de um dispositivo lançado pela Lei Borloo174 (ministro da vida social conhecido pelo 
Plan de Développement des services à la personne) que aposta no peri-escolar, isto é, em actividades 
desenvolvidas fora da escola, e que podem ser delegadas nas associações175. No caso de Bacalan o 
Projet de reussit educatif envolve a associação Amicale Laïque, o Centro Social, o UBAPS, e com menos 
expressão outras associações.  
Como noutros bairros, em Bacalan, este projecto contribuiu para alterar radicalmente o núcleo central das 
actividades desenvolvidas pelas associações e Centros Sociais dos bairros da política de cidade que 
tendem a deixar a educação informal, outrora importante e subvencionada, para passar a exercer uma 

                                                 
173 num contexto de educação informal mais viável fora dos espaços educativos institucionais, como nos mostra Dimitriadis 
(2005). 
174 Ministro do Emprego, do trabalho e da coesão social, conhecido por, entre outras realizações, sustentar o Plan de 
Développement des services à la personne no quadro das medidas de Coesão Social, que estão na base de muitas 
transferências de competências do Estado central para os municípios.  
175 Revelando a estreita relação entre política educativa e intervenção municipal registe-se o seguinte excerto da análise 
produzida pelo presidente de um dos inúmeros sindicatos dos professores franceses “Le programme de réussite éducative 
(PRE), défini dans la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, se met en place dans de nombreuses villes du département. La 
circulaire « Aide éducative » 2007-004 du 11 décembre 2006 prévoit maintenant que « le contrat urbain de cohésion sociale 
(CUCS) sera, pour les territoires concernés, le contrat unique dans le cadre duquel s’effectuera une mise en cohérence des 
politiques éducatives et des dispositifs contractuels existants ». Le PRE devient donc l’un des volets du CUCS [par le bias des] 
programmes personnalisés de réussite éducative, dans un contexte d’économie de moyens... Les enseignants sont donc invités à 
se tourner vers les dispositifs extérieurs à l’école puisque le PPRE « précise les formes d’aide mises en œuvre pendant le temps 
scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire » (SNUipp, 
http://93.snuipp.fr/spip.php?article373, consultado a 13 Janeiro de 2007). 
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função de extensão da escola. A análise do papel da associação Amicale Laïque permitirá perceber 
melhor esta mudança.  
Fundada em 1881, com o nome de Société de Patronage des Ecoles Communales de Bacalan, a 
associação Amicale Laïque passa a fazer parte dos milhares de associações enquadradas pela Lei 1901. 
Esta Lei veio permitir que três ou mais cidadãos constituam associações privadas, unindo pessoas 
privadas e sujeitas ao direito privado. Porém, a distinção entre público e privado foi-se diluindo, à medida 
que o intervencionismo cívico e Estatal se foram instituindo, dando lugar a instituições mistas às quais o 
Estado e os municípios foram confiando missões de interesse geral. Consequentemente, mesmo que 
numerosas associações mantenham o seu carácter privado, as próprias associações passam a ser 
objecto de uma política pública que as inscreve progressivamente nas acções de interesse geral 
delegados pelos poderes públicos (Debbasch & Bourdon, 2006), tornando-se, frequentemente, autenticas 
extensões do Estado e em especial do Estado local.  
Foi o caso da Amicale Laïque que na sua génese foi motivada pelo objectivo de apoio aos “plus 
démunis”, como as crianças pobres e posteriormente os órfãos de guerra. No site de Bacalan pode ler-se: 
“Des vêtements, sabots et articles scolaires sont distribués aux enfants en difficulté, ainsi que des séjours en 
vacances, le paiement des cantines scolaires dans les années 50 et 60 ...” (http://amicalebacalan.online.fr/).  

Posteriormente, e em relação directa com a classificação dos estabelecimentos escolares do bairro e com 
o surgimento da iniciativa Salón du Lire que já atrás descrevemos, os objectivos da Amicale Laïque 
modificam-se, como esclarece o responsável da associação:  
F: Era uma associação [...] para mostrar aspectos culturais, mostrar mais aspectos culturais, como a música e 
acompanhar a escolaridade como se faz hoje, para superar dificuldades escolares. Havia a dança, tudo o que é 
artístico. E eram os pais que propunham isso aos filhos, não havia mais que isso. Eram benévolos. Fazia-se 
também o social, por exemplo os pais recolhiam alimentos para os redistribuir àqueles que não tinham etc., o 
mesmo para o vestuário, em períodos de frio e todo esse tipo de coisas. Até 2000 funcionava na escola Charles 
Martin e era apenas vocacionada para crianças e não para adultos. Quando a escola entrou em obras em 1999, 
2000 a associação encontrou-se sem local o que fez com que os eleitos do bairro ajudassem a encontrar este local 
que é uma antiga farmácia. Foi então que cheguei e abrimos o social e cultural para todas as pessoas do bairro e 
não apenas para as crianças 
I: Sim... pesquisando sobre o vosso site, parece-me que também mudaram o tipo de população-alvo, isto é, 
anteriormente estavam mais voltados para pessoas mais desfavorecidas e agora estão abertos a toda a população.  
F: A todos justamente para que haja mistura, para que as pessoas de todos os meios possam encontrar-se e 
estabelecer trocas entre si.  

Contudo, esta dupla vertente, sustentada no princípio da mixidade, acabou por deixar os “públicos” 
menos favorecidos de fora, agora apenas cobertos dentro da missão da reussit educatif, que se limita 
essencialmente ao apoio escolar. Quando confrontado com o que me parecia ser um vazio institucional 
perante os “públicos” menos favorecidos, incluindo os considerados “mais difíceis”, o mesmo participante, 
visivelmente incomodado, responde: 
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F: Mas aqui temos claramente mais crianças, na associação, mas também temos adultos e pessoas idosas. Para os 
jovens o bairro não tem nada. Essa é a faixa etária mais difícil.... Não sei. O que sei é que existem mesmo assim 
muitas actividades no bairro, seja à tarde ou ao fim de tarde. Mas à noite Bacalan morre. Não há sala de 
espectáculos... há o teatro Le Pont Tournant mas é um teatro, nada mais, não há bares, bares interessantes, porque 
os que há têm uma frequência um pouco... 

Esta espécie de vazio institucional na relação entre Estado e jovens visíveis, muitas vezes atribuída a um 
processo de auto-exclusão dos próprios jovens, tem necessariamente raízes no progressivo recuo ou na 
falta de direccionamento na orientação se um trabalho voltado para os jovens, mesmo da parte de 
associações em recentes processos de reestruturação interna, como era então o caso da Amicale 
Laïque. A mesma tendência pode ser observada analisando o historial do Centro Social, a partir do qual 
se pode detectar mais explicitamente o recuo da acção voltada para a juventude, porventura novamente 
em inversão.  
O Centro Social é um instrumento da política social que satisfaz um conjunto de necessidades do Estado 
descentralizado. A sua principal função é apoiar os estudantes até ao troisième (o nosso nono ano) nos 
tempos não lectivos, de acordo com as necessidades de cada família, à semelhança dos nossos Centros 
de Actividades de Tempos Livres (ATL). Numa entrevista realizada à responsável da Caisse d’Alocation 
Familiale (CAF), entidade privada para a gestão da segurança social176, o Centro Social é apresentado 
como: 
“[…] dispositivo imaginado pela CAF. Mas os Centros Sociais têm necessidade de estabelecer parcerias com 
diversos actores (município, conselho geral) no quadro da sua actuação de base territorial. No caso de Bacalan 
Centro Social não está a responder tão bem. A acção sobre os bairros é um combate, para o qual as armas não são 
apenas financeiras mas também políticas. A vontade da mairie é muito importante, por exemplo em Bacalan a 
mudança de localização do centro social é desejável mas trata-se de um acto político que a commune não parece 
querer dar”. 

Mais uma vez a orientação para a questão dos jovens e, posteriormente, a hipótese da existência de um 
vazio institucional, não foram mencionadas no discurso livre tendo sido introduzidas por mim na 
discussão. O amplo conhecimento das instituições estatais e associativas em exercício no bairro é notório 
no discurso desta participante, que reconhece de imediato que os jovens com mais de 16 anos em 
“situação de exclusão”, palavras suas, são deixados de fora na intervenção local.  
“Há muitos problemas com os jovens sim, mas essa faixa etária, acima dos 16 anos não está contemplada, depois 
apanhamos jovens novamente mas já no estatuto de pais, aqui recorrem ao apoio da CAF sobretudo para serem 
apoiados no pagamento das férias”. 

Outros testemunhos, incluindo os dos próprios jovens dão conta de que nem sempre foi assim, uma vez 
que, um pouco na tradição do que havia sido iniciado pelo Clube de Lazer e de Prevenção, criado em 
1990, durante alguns anos o Centro Social trabalhou intensamente com adolescentes e jovens adultos 
privilegiando a prevenção e consequentemente mantendo o olhar sobre os “jovens em risco”. A 

                                                 
176 A CAF tem por isso a seu cargo muitas outras funções, das quais se destacam a gestão das prestações pecuniárias em três 
grandes áreas: famílias, deficientes e pessoas isoladas / reformas.  
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abordagem era a de convidar e aliciar com actividades atractivas que permitissem aos jovens consolidar 
uma relação de confiança com os animadores e “abrir os seus horizontes”.  
Mas progressivamente, a ruptura foi-se instalando de um lado e de outro. Nas palavras de alguns 
animadores, a propósito da intervenção daquele que tinha a seu cargo a juventude, “ele não tinha mão 
neles, deixou de impor o respeito”. Nas palavras dos jovens, o Centro Social está ultrapassado, 
reforçando a ideia de que, se durante a infância fazia sentido frequentá-lo, esse sentido perdeu-se. 
Frases como “il n’y a rien pour nous”, “ tout qu’il ont c’est des truques mechants” acompanhavam as 
longas conversas sobre o que aí se fez, nas quais se torna evidente a valorização de dois tipos de 
actividades: as ligadas à cultura hip hop, muito pontuais, e as saídas para a praia e para a neve.  
Nas conversas com os jovens era frequente alguns ironizarem com o facto de que as últimas propostas 
de saída do bairro tinham como destino tomar banho no lago situado a norte de Bordéus (e que dá o 
nome à área designada por Lac), cuja água, segundo eles, havia sido dada como contaminada.  
Por diversas vezes os animadores me confidenciaram a falta de meios e a grande dificuldade de lidar 
com os jovens, colocando-se o Centro Social numa posição de competição em relação à “cultura de rua”, 
aos “maus exemplos dos mais velhos”, à falta de “controlo” das famílias a que se sobrepunham no 
discurso referências à “falta de meios” para a promoção de actividades. Alegava-se ainda a “falta de 
meios” decorrente de uma gestão demasiado orientada para os resultados que mais recentemente se 
vinha impondo.  
Enfim, as práticas discursivas davam conta da instalação de um clima de divórcio entre o social e os 
jovens. Os discursos em entrevista ou em conversa informal e a observação da mobilização de 
estereótipos na referência ao outro - por parte dos jovens, na relação com a “animadora magrebina a 
querer passar por francesa”, e desta para os jovens, lamentando a sua pequenez - revelavam algumas 
das dificuldades do trabalho com o “sector da juventude”.  
Entrevistei formalmente dois dos animadores encarregues da área dos jovens que se sucederam durante 
a minha permanência e tive ainda ocasião de conversar informalmente com a animadora que esteve à 
cabeça da organização de um atelier de rap, organizado mais recentemente. Desta colecta sobressaem 
duas problemáticas fundamentais: a incapacidade de lidar com a matriz moral que os jovens, 
frequentemente de forma folclorizada, revelam, considerada muito distanciada da matriz moral permitida 
dentro das instituições, pois não se pode conceber, por exemplo que “os jovens venham fumar charros ou 
beber para o Centro Social”.  
Esta questão esteve presente em todos os contextos analisados, tendo mesmo sido a “causa” do 
encerramento e / ou da posterior reformulação dos centros de juventude noutros dois contextos 
estudados – na Quinta da Fonte, em Loures e em Saige, bairro situado na commune de Pessac (ver 
Pato, 2006b). Como resolver, ou melhor como abordar este confronto de lógicas? A reflexão de Soulet 
(2007), apesar de não vocacionada para os jovens levanta algumas questões pertinentes no que se 
refere às tecnologias inerentes ao trabalho social generativo e ao trabalho social paliativo que podem ser 
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complementadas com a análise dos princípios e práticas de intervenção do UBAPS e com a evolução 
mais recente da intervenção das Missions Locales. 
Antes de proceder a esta análise importa explicitar uma segunda consequência desta forma de olhar o 
problema – precisamente o da matriz moral – e as consequências do que é experienciado pelos 
trabalhadores sociais como a opressiva incapacidade de alterar a “ordem das coisas” de que nos fala 
Bourdieu (1993). Ao aceitar que um espaço institucionalizado, como é o Centro Social neste caso, não 
pode ser um espaço de práticas desta natureza e ao reconhecer que não se consegue nos moldes 
instituídos fazer um trabalho mais profundo com a juventude no sentido de a orientar para uma 
moderação de consumos e / ou para a abertura a novos interesses, acaba por se realizar, ainda que não 
intencionalmente, um processo de triagem de públicos que orienta as instituições para os públicos mais 
fáceis. Eis outra das fontes do vazio institucional gerador de exclusão, do qual os trabalhadores sociais 
franceses têm uma clara consciência e perante o qual se sentem dolorosamente impotentes. 
No caso francês este vazio é, em parte, atenuado pela intervenção dos educadores de intervenção 
especializada, hoje pertencentes à UBAPS, cujos dirigentes foram precisamente os impulsionadores do 
trabalho com a juventude realizado no âmbito do Clube de Prevenção na década de 1990.  
Vimos já no segundo capítulo que os educadores especializados frequentemente chamados de 
“educadores de rua”, trabalham no quadro que cria os Clubes de Prevenção sob princípios que lhes são 
específicos: anonimato, sigilo profissional e a livre adesão por parte dos jovens. Os educs do UBAPS 
realizam uma ampla discussão em reuniões que envolvem as equipas dos diferentes bairros de Bordeús 
Norte. O trabalho desenvolvido na rua é amplamente suportado nestas reflexões realizadas nos 
bastidores, no caso, a sede do UBAPS que fica fora dos limites dos territórios da intervenção. A ideia de 
manter a sede fora do olhar dos jovens é que estes contactem com os educadores reduzindo tudo o que 
possa assemelhar-se a um processo de institucionalização, o que torna a rua um lugar privilegiado da 
relação. 
Perguntei-me frequentemente como sabiam os jovens onde estavam os educadores? Mas a verdade é 
que sabiam e frequentemente me conduziram até eles, como se, ao contrário da forte fixidez territorial do 
pedaço, os encontros se pudessem estabelecer dentro de uma lógica de mancha.  
A natureza sigilosa do trabalho dos educs não me possibilitou observar a relação jovem – educador. Mas 
tive a “sorte” de encontrar um destes jovens numa sessão de formação para a procura de trabalho, 
ministrada na Mission Locale177. Ao “entrar na vida” deste jovem e da sua família consegui chegar à 
relação entre jovens e educs. Este encontro permitiu-me esclarecer muitas questões que entretanto se 
iam formulando a partir do contacto com a equipa do UBAPS, na sede, e com os educadores, no bairro.  
Ao contrário do que então se advogava, com base na prática “tradicional” e do que Manuel Baucher 
(2006) defende, pude verificar que o trabalho de rua já se havia aproximado das instituições. De facto, 

                                                 
177 Entidade de apoio à inserção no mundo do trabalho para jovens entre os 16 e os 24 anos, sobre a qual me debruçarei mais à 
frente. Retomarei igualmente ao drama deste jovem a quem havia sido aplicada uma suspensa condicionada à possibilidade de 
“arranjar trabalho”.  
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semanalmente os educadores deslocam-se aos portões do Collège Blanqui e permanecem no estádio 
Charles Martin (amplo local de prática desportiva) com o objectivo de se “darem a ver e a conhecer” e de 
criarem laços com jovens ainda em idade escolar. Num outro plano marcavam presença e participavam 
activamente nas reuniões, nalgumas das quais também participei, com o restante tecido associativo do 
bairro na organização de eventos, em especial do repas de quartier e fête de la musique. 
Através do jornal do bairro pude igualmente conhecer outras actividades em que haviam participado os 
educadores do UBAPS, de que são exemplo a criação em 2002 do grupo de diálogo "Parents en 
Mouvement" (Jornal de Bacalan, nº5, 2004), destinado ao debate sobre as questões da adolescência e à 
passagem de informação a propósito da segurança no trajecto casa-escola. No final de 2006 organiza-se 
um segundo café-debate em parceria com o Centro Social com a presença de um psicanalista e 
antropólogo, de trinta habitantes e de seis educadores de uma “associação Lei 1901 que o Conselho 
Geral “financia a 100%, e à qual dá apoio moral e confiança” (Jornal de Bacalan, nº 12, 2006), associação 
cujo nome não se menciona. Neste jornal é possível encontrar outras referências à actividade dos educs 
e às parcerias com outras instituições de que é exemplo a seguinte notícia:  
“Por iniciativa da Régie de Quartier e do Centro Social, Protecção Judiciária da Juventude e o UBAPS, foi pintado 
um fresco efémero [um graffiti] num dos muros do antigo depósito militar de combustíveis que será demolido para as 
obras da sala polivalente, [este “fresco”] foi realizado por nove jovens do bairro entre os quais Franck e Réda, com o 
apoio do grafista MAD da associação Full color.” (Jornal de Bacalan, nº 10, 2005). 

Este maior entrosamento entre “educadores de rua” e restantes entidades locais impulsionado no início 
do milénio ganha um novo ímpeto após os acontecimentos do final de 2005. Ao longo de 2006 e 2007 o 
UBAPS, e os Clubes de Prevenção em geral, foram sujeitos a fortes pressões para uma mudança na 
lógica e nos modos de actuação. À semelhança de Baucher (2006), para os educs participantes neste 
estudo estas mudanças estão ligadas a quatro aspectos:  

• à forte autonomia de que dispõe ao estarem na dependência directa do prefeito face à grande 
máquina que envolve a política de cidade;  

• aos processos de descentralização das questões da segurança para a escala municipal iniciados 
com a criação dos gabinetes voltados para a “tranquilidade pública” e ao reforço dos poderes do 
maire ligados à reestruturação dos Conselhos Locais de Segurança (Tissot, 2007; Sauvadet, 2006b; 
Marwan & Muchielli 2006; Ott, 2008);  

• ao facto de o “trabalho de rua” ser essencialmente um trabalho de sombra (Baucher, 2006) que se 
processa no tempo, e que, por excluir as instituições locais, tende a ser visto com desconfiança, 
finalmente,  

• à colonização das políticas sociais em geral pelas pressões da avaliação por via da qual se pretende 
uma intervenção “mensurável”. 

O acompanhamento de parte das práticas dos educs permite colocar em causa a defesa dos serviços de 
proximidade tal como estamos habituados a pensá-los, isto é, como veículos de des-concentração das 
sedes para os bairros. Por outro lado, a assistência a algumas destas reuniões, pôs a claro o reforço de 
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tecnologias de auto-referenciação como resposta às pressões para um trabalho cooperativo susceptível 
de um supervisionamento (Inneratiry, 2002) considerado não desejável por parte da política de cidade 
através dos contrat de ville. 
As reuniões funcionam como tecnologia para o reforço da coerência e coesão da intervenção local, não 
tanto perante os jovens, com as quais a própria natureza do trabalho realizado desautoriza qualquer tipo 
institucionalização, mas com as entidades do social. No seguimento da reflexão de Ott (2008) torna-se 
pertinente questionar se as tendências panópticas que penetram a política social local, por via das lógicas 
do Estado cooperativo e supervisionador, não estarão a contribuir para a retracção das possibilidades de 
intervenção dos educadores da prevenção especializada junto dos jovens. 
Estas pressões para uma mudança de lógica não são independentes das “novas” formas de 
conceptualizar a delinquência. Os rumores da quebra do sigilo perante o maire, que emergem no seio do 
debate sobre a proposta da Lei da Prevenção da Delinquência, acabaram por ter consequências na 
quebra de confiança dos jovens face aos educs, como pude constatar, não só através dos jovens do 
bairro, mas daqueles com quem me encontrava irregularmente na Place Gambeta, no centro da cidade.  
O reforço da atenção sobre a auto-referenciação interna e externa do UBAPS foi também observado nos 
dois repas de quartier em que participei. Nestes eventos os educadores da prevenção especializada 
mantiveram-se “entre si”, confraternizando com os restantes participantes à vez, mas sem abandonar o 
local onde poderiam ser vistos como um “corpo” de intervenção. Mais significativo ainda é o facto de 
raramente os jovens e ou famílias se dirigirem a este espaço, apesar de os educs nas suas voltas pelas 
restantes mesas revelarem grande “popularidade”. É ainda muito significativo o facto de, no último repas, 
terem à mesa um jovem recém-saído da prisão. Na visão de Goffman (1980) a recusa de ser tomado 
como um ”problema social” que o movimento ao encontro dos educs significaria para outros jovens e 
famílias, é no caso deste jovem claramente secundarizado. 
Da mesma célula, do Clube de Lazer e de Prevenção, criado na primeira metade da década de 1990, 
saiu a Régie de Quartier constituída na segunda metade da década em ligação directa com a demolição 
da Lumineuse. Dentro do espírito do Clube de Prevenção a Régie orientou-se para a resolução dos 
problemas “gerados pelos jovens”, em particular dos que habitavam ou frequentavam o Port de la Lune. A 
Régie de Quartier constitui-se como uma associação Lei 1901 com reconhecido interesse público que 
serve simultaneamente fins públicos e privados. A mairie de Bordéus e os bailleurs constituem os seus 
principais parceiros a que acrescem outros. A acção da Régie de Quartier orienta-se essencialmente para 
a informação, formação e emprego, dando-se prioridade aos desempregados em situações extremas de 
exclusão178. 
Segundo a directora da Régie, entrevistada em 2005, a constituição desta associação pode ser 
sintetizada do seguinte modo:  

                                                 
178 Para conhecer o que constituem as associações Lei 1901, cruciais na implementação da Política de Cidade, consultar 
http://perso.orange.fr/association.1901/HTLM/textes/Textes_de_loi.htm#Loi1901. Ver igualmente Les Assotiations (Debbasch, 
2006). 
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“a residence estava muito degradada e tornou-se um verdadeiro gueto, é um problema que ameaça as grandes 
cités. […] com a experiência do Clube Lazer e Prevenção, que era associação muito militante sobre o bairro, da qual 
fui educadora e criadora também… no decurso de uma assembleia geral dessa associação, os moradores vieram 
dizer “os problemas que antes tínhamos ali [na cité Lumineuse], temo-los agora aqui. Esvaziámos a cité Lumineuse 
para a destruir mas todos os problemas estão aqui”. Na época não eram assim com as entradas personalizadas, os 
arquitectos que fazem sempre coisas nas quais não habitam, tinham feito grandes esplanadas, mas os gosses, as 
motas, as bolas, sempre em frente das entradas... então o bailleur, quer dizer a maison Girondine que foi um dos 
fundadores da Régie de Quartier também decidiu entrar, nós criávamos a régie e eles melhoravam as entradas. 
Personalizando-as... são 7 entradas que agora vês. […] e o outro bailleur, Aquitanis, decidiu então também ajudar-
nos, porque para tudo isto é preciso também gente que pague e estes são os bailleurs. E assim criámos esta 
associação que, é como digo frequentemente, que serve para civilizar o espaço, porque quando um lugar está 
arranjado, decorado, bonito, as pessoas não lhe tocam se tiverem sido elas a fazer. Outros podem tocar mas estes 
não. Partindo deste princípio de que as pessoas não fazem asneiras estragando o trabalho de quem as está a 
empregar [...]. Porque se uma mulher que faz a limpeza depois passa e vê de imediato tudo sujo, ela vai chamar a 
atenção vai dizer “sou eu que limpo isto, toma atenção”. Então torna-se educativo; Quer dizer que criámos a 
estrutura, que criámos trabalho, em ligações com outros... e apercebemo-nos que as coisas iam melhor. Por 
exemplo há 10 anos 60% dos alojamentos estavam vagos e agora há uma lista de espera”. 

Não se identifica neste discurso qualquer referência aos problemas colocados pela regulação cívica 
(Hyatt, 1997) que a intervenção pública territorializada vem fomentando, designadamente os conflitos 
resultantes do facto de se tender a atirar para a decisão e realização, pela sociedade civil local, algumas 
decisões e inerentes dispositivos, anteriormente desempenhadas pelo Estado noutras escalas de 
decisão. Porém, em Bacalan, já não se trata apenas de equacionar a gestão dos pobres, mas também de 
criar condições para criar e consolidar a conservação do espaço edificado e público imediato, olhado 
como peça chave da coesão social. A gestão da cités, mais do que uma garantia da sua transformação 
ou conservação como espaço habitável, constitui-se uma garantia da coesão social. Retomaremos esta 
questão na discussão sobre as tecnologias que performatizam a mixidade.   
Neste discurso está também ausente uma outra forma de ver os espaços da mixidade particularmente 
analisada por Haymes (1995) e Anderson (1990, 1999). Este último aprofunda a questão especificamente 
a propósito dos espaços contíguos aos bairros pobres dos centros das cidades do noroeste 
estadunidenses. Porém, apesar de ausente no discurso da responsável pela régie em 2005, esta questão 
coloca-se também em Bacalan. A aposta na mixidade e a conquista de habitações por parte de 
populações diferentes das que caracterizam o gueto, a par da visão dominante do jovem-pobre-
etnicamente diferente, tendem a gerar tensões específicas que acabam por reforçar a solicitação da 
presença da polícia e do uso da repressão nas formas de intervenção por ela postas em prática.   
Se o contexto de criação esteve ligado a uma situação de urgência que colocava no centro das 
preocupações a situação vivida no Port de la Lune, o que a levou a concentrar-se na gestão e 
manutenção do parque habitacional, posteriormente, os objectivos e o número de parceiros da régie 
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ampliam-se, passando esta a intervir-se na área da alfabetização de adultos, em especial dos próprios 
trabalhadores, assim como na formação nas áreas de higiene pessoal, gestão de tempo e de recursos.  
A parceria com a Mairie, principal parceiro institucional e financeiro que esteve na base da criação da 
régie, levou à contratação de um mediador de bairro que trabalha em torno das dinâmicas de alguns 
equipamentos municipais (em especial da piscina e da Escola do primeiro ciclo Labarde) orientando-se 
fundamentalmente para a população cigana. Desta parceria resultam, porém, sobretudo, cooperações 
desencadeadas na lógica do projecto, de que são exemplos a encomenda à Régie de Quartier da 
recuperação da fachada do Centro Social, trabalho realizado pelos assalariados da régie e mais dois 
jovens contratados no quadro da inserção profissional prevista no PLIE179 de Bordeús; o financiamento 
parcial de um atelier para a recuperação de um barco em parceria com uma empresa náutica; o 
envolvimento em projectos específicos de ocupação de jovens; ou ainda a participação na organização 
dos grandes eventos do bairro, já atrás referidos.  
Mas a Régie encerra uma forte contradição entre a necessidade de funcionar como empresa rentável e a 
uma orientação para os “mais diminuídos” – expressão muito utilizada - questão que foi aprofundada 
junto do segundo dirigente da instituição que conheci e entrevistei em 2007.  
S: a Régie, surge, em suma, da grande dificuldade que estas pessoas têm de se inserir no mercado de trabalho e 
por essa via na sociedade, pois o estar em “inserção profissional” amedronta os empresários, e, claro, o [facto de 
virem deste] bairro também faz medo. Assim recebemos aqui os mais diminuídos, são trabalhadores com grandes 
dificuldades, que beneficiam de apoio180 precisamente pela sua situação de desempregado de longa duração. Por 
este motivo trata-se de uma actividade que lhes exigirá, para além de aquisições técnicas, profissionais, também 
competências sociais. Colocámos recentemente grelhas de avaliação destes parâmetros, para que se habituem a 
cumprir horários, a ser bem educados, a respeitar o material... 
I: é uma questão de incompatibilidade entre competências profissionais e sociais, como lhe chamou, e as tarefas a 
desempenhar, ou há pressões para aumentar a sua rendibilidade? 
S: é as duas coisas. Porque nós temos que ser rentáveis senão fechamos. Não podemos ter prejuízo, mesmo 
sabendo que damos muito a ganhar ao Estado. 
I: por via da inserção? 
S: não, mesmo do ponto de vista financeiro. 
I: Como assim, em que base se processam as transferências do Estado? 
S: Um eremiste custa ao Estado 17 mil € ano, mas o Estado só dá à régie 3 mil €. Imaginando que temos aqui 10 
empregados com salário mínimo o Estado poupa 140 mil €. Depois, considerando que a CNASEA181 nos 

                                                 
179 Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi criados pela lei n°98-657 de 29 de Julho de 1998. Estabelece as condições 
de articulação entre as diferentes entidades locais, incluindo as Missions Locales com vista à inserção pelo emprego. 
(consultar:http://www.avise.org/IMG/mediatheque/2009-06-12_Circulaire_dgefp_n99-40_21decembre1999.pdf). Este modelo não 
encontra paralelo nas ex-UNIVAS, hoje GIPs em Portugal, uma vez que estas trabalham a partir de parcerias bi-laterais, não 
necessariamente fundamentadas em diagnósticos e acções que envolvam as autarquias e as Regiões.  
180 Estes apoios passam pelo Rendimento Mínimo de Inserção (RMI), Allocation Parent Isolé, Allocation, Relais d’insertion 
logement, e outros como se pode extrair da entrevista realizada com a responsável da CAF e da consulta do site www.caf.fr/.   
181 Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles é uma entidade pública que “contribue à la 
mise en oeuvre de ces politiques en apportant ses savoir-faire en matière de paiement, de gestion et de conseil au service des 
ministères et des collectivités locales” Acompanha e subvenciona a realização de contrats d'accompagnement dans l'emploi -
CAE-, contrats d'avenir -CA-, contrats initiative emploi -CIE-, contrats insertion-revenu minimum d'activité –CIRMA 
(http://www.cnasea.net/ ). 
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reeembolsa entre 25% e 75% do que pagamos, no global temos que repor a diferença e ainda é a régie que paga os 
seguros, que dá a formação e enfim há tudo o resto, as viaturas, os combustíveis e toda a maquinaria que faz isto 
funcionar.  
I: e onde é que entra o capital dos bailleurs? 
S: é nisso, precisamente, mas para isso é preciso apresentar o trabalho feito. Porque nesse campo funciona como 
uma facturação que se faz ao privado. Não é fácil. As nossas especificidades não nos orientam para o lucro, mas 
não podemos dar prejuízo. Quando fazemos as contas percebemos que apesar do trabalho de inserção e de 
formação nada do montante em diferença é reembolsado. Mas enfim “la France c’est ce qu’elle est”.  

Estas transferências fazem-se no quadro do dispositivo de emprego assistido, designado “d’adulte 
relais”182 destinado a adultos maiores de 30 anos. 
Nos longos períodos passados com os jovens no bairro, a régie vinha frequentemente à conversa, assim 
como uma espécie de último reduto simultaneamente desprezado e apreciado. Curiosamente, não era a 
natureza do trabalho que desagradava aos jovens, nem mesmo o baixo salário, mas o facto de ser 
trabalhador da régie significar não sair do bairro. Por outro lado, as dificuldades encontradas na procura 
de trabalho e de formação, que exigiam frequentemente percorrer longas distâncias, tornava a hipótese 
de ingresso na régie apetecível e a falta de oportunidade para o fazer geradora de conflito, manifestado 
em desabafos como “a régie está ai para dar trabalho, mas mais uma vez não é para nós, empregaram o 
[…] que agora anda ai todo contente, todo inchado, até os ciganos eles empregam, mas para nós nada”. 
É interessante registar ainda a sequência de acontecimentos da vida de um jovem cuja sentença 
proferida, na sequência de uma rusga onde foi “apanhado” na posse de haxixe, impunha a 
obrigatoriedade de encontrar um trabalho num prazo de três meses. O jovem (já atrás mencionado a 
propósito dos educadores especializados), de origem tunisina pertencia a uma família numerosa da qual 
os dois irmãos mais velhos já haviam cumprido penas de prisão, encontrando-se o mais velho preso. Na 
sequência desta sentença o jovem começou a frequentar a Mission Locale. O seu empenhamento era 
proporcional à sua aflição, ia às sessões de aprendizagem sobre a apresentação e a postura na procura 
de emprego, escrevia cartas de motivação sem, mais tarde percebi, compreender o significado do que 
escrevia e levantava-se cedo para seguir para a Mission e para se deslocar a alguns locais indicados por 
conhecidos na procura de emprego. Por diversas vezes me encontrei com este jovem, por acaso, quando 
nos cruzávamos no bairro, ou através de encontro marcado que ele nem sempre cumpria.  
No dia do regresso da minha última estadia em França no âmbito deste estudo, 1 de Julho de 2007, 
soube, por intermédio de uma jovem do bairro, que ele havia entrado na régie de quartier a exigir, aos 
gritos, um emprego. Perante a recusa justificada começou a “partir tudo o que via” o que fez os 
responsáveis chamarem a polícia. Este jovem encontra-se hoje preso na sequência da sentença proferida 
e da impossibilidade de “arranjar trabalho”. A queixa da Régie foi retirada, mas sobre ele foi exercida a 
mão pesada da justiça penal de que nos falam Wacquant (2001, 2004, 2008) e Tévanian (2005).   

                                                 
182 Em 2006 esta medida foi estendida a mais 3 bairros (Grand-Parc, Saint-Michel e Tauzin/Saint-Pierre), conforme pude apurar a 
partir de uma entrevista a um dos dois conselheiros da Mission Locale de Bordeaux Nord com os quais contactei.  
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Retomando a análise do funcionamento e das práticas da Régie, não querendo dirigir a questão 
directamente para os jovens, perguntei. 
I: Do seu contacto com os habitantes, como pensa que eles vêem a régie? 
S: A imagem que têm é a de que a régie é um lugar que dá trabalho. Temos 40 assalariados neste momento. Por 
outro lado, para os que cá trabalham é uma associação e não uma empresa, e enfim isso liberta-os de uma série de 
compromissos que na verdade têm que assumir. A régie é também associada ao Jornal de Bacalan e hoje é o jornal 
que liga as associações, porque os habitantes não são fáceis de envolver, os que não precisam não se implicam. As 
coisas não são assim tão simples porque nos Aubiers há muitas associações mais ou menos recentes, mas cada 
uma trabalha no seu canto, aqui, em Bacalan as associações, são mais antigas, mais enraizadas mas também cada 
vez mais profissionalizadas. A ligação entre elas é maior sobretudo porque há o jornal. 

O Jornal criado em 2003, veio reforçar a parceria mairie – régie que se tornou mais intensa e continuada. 
No ponto 4.3 teremos ocasião de analisar o processo de elaboração da notícia e os conteúdos deste 
jornal. Orientamo-nos agora para dispositivos cujas entidades não estão presentes no bairro, a Mission 

Locale e o Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD)183.  
A Mission Locale é uma associação 1901 que articula a sua acção com a ANPE – Agence Nationale Pour 

l'Emploi –, Conseil Général, Regiões e Mairies. Desenvolve acções para apoiar jovens entre os 16 e 25 
anos na procura de emprego, designadamente através do apoio à construção de um projecto profissional, 
designadamente através da consulta de ofertas de emprego, incidindo sobre o uso das novas 
tecnologias, preparação de documentação para candidaturas, orientação para a formação e organização 
e enquadramento de acções de formação de acesso a emprego. Intervém sobre a formação de 
competências sociais, tais como conduta, indumentária, linguagem, trabalho de qualidades pessoais, 
utilizando por vezes a simulação de entrevistas visionadas, como ferramenta pedagógica.  
Mais recentemente, as Missions Locales passam a integrar o apoio à gestão de fundos de apoio à criação 
de auto-empregoe objectivos explicitamente ligados à acção social, dos quais se destacam: apoio à 
procura de alojamento, acompanhamento específico e individualizado de jovens com dificuldades de 
inserção social, apoio psicológico, apoio em processos administrativos. O apoio individualizado pode 
ainda abranger a oferta de condições de acesso a actividades culturais e lúdicas (Mission Locale 
Bordeaux Avenir Jeunes, Repères, 2005), com o objectivo de combater o isolamento, ou, seguindo a 
terminologia de Castel (1991), a desafiliação. 
Das diversas conversas com os conselheiros pode concluir-se que, na sua perspectiva, tudo se coloca na 
base da tentativa de uma forma alternativa ao solucionamento do problema do desemprego, numa 
conjuntura que transpõe para segundo plano as aspirações profissionais dos jovens mais qualificados, 
“atirados para a enésima solução” e, muitas vezes, de novo para o desemprego. Para os mais 
desqualificados, sobretudo, quando residentes nos bairros prioritários, a questão é ainda mais difícil, 
começando desde logo na possibilidade de aceder a um emprego e, perante a possibilidade de trabalho, 

                                                 
183 Esta última, porém, muito recentemente, faz-se “representar” no bairro através dos correspondentes de bairro, sobre os quais 
nos debruçaremos posteriormente. 
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nas dificuldades de o manter devido às distâncias a percorrer, aos horários, aos preconceitos a vencer 
face a colegas, clientes, enfim perante formas de expressão de uma violência intersubjectiva difíceis de 
aferir, mas profundamente instaladas. É como se os jovens enfrentassem um verdadeiro medo, “medo do 
outro, que os põe em causa, quando se lhes diz “mas tu não entendes o francês?””. 
Uma forma de contornar este medo foi-me apontada por Patrick Magnaudeix reportando-se à sua 
experiência como empresário de uma empresa de trabalho temporário (Interim) voltada para os jovens de 
bairro. Segundo o sociólogo o forte e inesperado crescimento da procura dos seus serviços, entenda-se 
serviços dos jovens, estava a colocá-lo numa situação de ruptura, o que significava uma perda da 
capacidade de ampliar a sua carteira de fornecedores de serviços e de clientes. Para dar resposta a esta 
situação de quase ruptura, sem que se apercebesse de que estava a implementar uma estratégia de 
mentoring começou a requisitar os serviços dos jovens “integrados” no mercado de trabalho há mais 
tempo. “Aqueles a quem eu havia ensinado formas de estar e de fazer, estavam agora a transmitir a 
outros”. Foi assim que conseguiu aguentar a empresa mais uns anos, projecto que foi obrigado a 
abandonar por razões pessoais. 
De modo distinto, na Mission Locale, para além das orientações especificamente dirigidas aos “modos 
adequados de se apresentar, falar, vestir” na procura de emprego, em formação colectiva, ou em sessões 
individuais com o conselheiro, os dispositivos multiplicam-se, numa verdadeira colonização do domínio do 
emprego pelo domínio da acção social, sintetizada no mote “emprego e inserção”. Sob a sigla da inserção 
os jovens passam a ser encaminhados para programas que têm por finalidade “evitar que o desânimo se 
instale”. Em suma, o combate à exclusão radicada no desemprego torna-se uma tecnologia de 
favorecimento da adaptação à situação de desemprego, tornando difícil estabelecer a distinção entre 
apoio à empregabilidade e trabalho social generativo ou mesmo paliativo (Soulet, 2007). O texto de 
apresentação da Mission Locale é ilustrativo desta re-orientação: 
“La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d'accueil doivent apporter des réponses aux questions 
d'emploi, de formation mais aussi sur le logement ou la santé. 
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir 
son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour 
accéder à l’emploi et s’y maintenir. 
Assurer des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 
ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociales et professionnelle » 
(http://www.mission-locale.fr/, consultado em 20 Maio 2010). 

Este excerto aponta para uma transição do apoio personalizado, anteriormente prestado pelos 
educadores especializados, para as estruturas responsáveis pela inserção profissional, o que se afigura 
como uma medida com potenciais consequências no aumento da cisão entre aqueles que são inseríveis 
e os que não o são. A política de combate à exclusão laboral confunde-se hoje com uma estratégia de 
triagem. Nesta triagem participam outros mecanismos de governação que tendem a forçar a fixação 
destes últimos ao bairro, como veremos. 
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Voltemo-nos agora para as práticas dos Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance 
(CLSPD). Estes correspondem a uma evolução dos Conseil Local de Prévention et Sécurité (CLPS) 
criados em 1983 para as então designadas Zonas Urbanas Sensíveis. A base da sua criação foi a relação 
entre Zonas Urbanas Sensíveis e delinquência juvenil. Tratou-se de um dispositivo de grande 
importância, sendo, aliás, um dos embriões da política territorializada em toda a França e também um dos 
primeiros a instituir-se em Bacalan.  
Os CLPS foram reformulados em 2002 quando passam a ter a responsabilidade de formulação e 
implementação dos Contratos Locais de Segurança184 com uma função de mediação social. Gozam de 
suportes financeiros consideráveis por parte do Estado, por via das prefeituras, e incluem emprego 
subsidiado (Vieillard-Baron, 2001 ; Tisson, 2007; Sauvadet, 2006b). 
Este enfoque nas condutas desviantes tem efeitos não apenas sobre as práticas policiais, mas também, 
sobre as dos restantes implementadores. Comentando as questões da gestão da residence Port de la 

Lune, na segunda metade da década de 1990, a responsável pela política de desenvolvimento social e 
urbano (política de cidade) da mairie de Bordéus refere:  
“No Port de la Lune havia uma situação insustentável, de enorme violência, que colocava o imóvel em risco de se 
esvaziar... tratamos dessa questão no CLPD. Foi o lugar onde tratamos esse problema, porque ele era global [...] 
reunimo-nos em torno da mesa e tratámos de uma só vez o problema económico, o problema da regulação das 
relações com a polícia, o problema da prevenção, o problema da intervenção. Então o organismo aceitou fazer 
grandes trabalhos de privatização das entradas, e quisemos também tratar do problema do desemprego das 
pessoas do bairro, por isso criamos a Régie de Quartier para... uma política global para esse bairro”.  

Acrescenta ainda:  
“Tínhamos passado um período muito duro, mesmo antes, em 1995. Quando o responsável já não sabia o que 
fazer, telefonava ao prefeito que regulamente enviava um carro da CRS185, o que criava violência, depois o CRS 
retirava-se e voltavam os problemas de droga. E então procurámos resolver estes problemas do bairro por um 
desenvolvimento social integrado exemplar, e a régie fazia parte de conjunto”. 

Mas os CLSPD são também entidades responsáveis pelos inquéritos de vitimação e sentimento de 
segurança nos bairros, realizados a partir de pequenos questionários dirigidos aos habitantes (ver 
Jacquemin, 2005), que articulam, com as estatísticas da polícia, um processo de referenciação espacial 
da delinquência com vista a realizar a prevenção “onde ela é precisa”. Numa entrevista realizada ao 
coordenador do Observatório Municipal da Segurança e Tranquilidade de Bordeús, designação específica 

                                                 
184 Os Contratos Locais de Segurança têm a sua génese no governo de Lionel Jospin que cria em 1988 a chamada “polícia de 
proximidade” que teve por princípio a “coordenação das instituições e dos cidadãos na tarefa de prevenir e reprimir a 
delinquência” dos “promotores de problemas”. Em 2002, a par da supressão de milhares de empregos criados para a juventude e 
dos cortes nas subvenções atribuídas às associações, é suprimida a “polícia de proximidade” em proveito das Brigadas Anti-
criminalidade (BAC). (Tissot, 2007). Em 2004 o Plano de Coesão Social previa o reforço da actividade associativa, mas os motins 
de 2005 acabaram por reorientar a política de segurança dos bairros novamente para a dimensão estritamente criminal 
(Sauvadet, 2006b). 
185 Compagnie Republicaine de Securite, equivalente nossa PSP. 
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da entidade que coordena os diferentes CLSPD da cidade, realizada no início de 2005186, este precisa 
alguns aspectos da configuração e das práticas desta entidade: 
H : Ce qu’il est important d’avoir dans un observatoire pour la Prévention de la Délinquance…Sur la sécurité, la 
police, ils ont des outils tout à fait performants, eux, internes, hein, ils savent, ils regardent la délinquance, ils 
observent, ils ont des trucs super, maintenant à la police là-dessus c’est génial hein et c’est des 
I : Qui leur permettent d’identifier les lieux ... chauds… ? 
H : Oui les hots-spots comme ils disent, hein 
I : Et même avec des temporalités, j’imagine 
H: Exactement. Bien, selon la nuit, le jour, etc. donc euh, ça, c’est bon. Nous, ce qu’on a besoin, c’est de savoir, 
voilà : on fait ce type de cartographie par exemple un peu avec euh quels sont les quartiers calmes 
I: quartiers cibles… 
H : Ouais, c’est ça, ouais. Les quartiers cibles de la délinquance, les quartiers d’où viennent les délinquants, c’est 
pas la même chose, hein, d’accord. Donc, nous, on a besoin de savoir d’où ils viennent parce que c’est pas au 
centre-ville qu’on va faire la prévention, c’est là où y a les cibles. C’est là où il faut faire de la répression, de la 
dissuasion de la protection des cibles mais il faut faire la prévention là d’où viennent, surtout à Grand Parc ici, on a 
beaucoup de mineurs et de majeurs qui viennent de ce secteur là, pour commettre des délits sur l’ensemble de la 
ville 
Bacalan étant très très peu un quartier d’atteinte, c’est plus un quartier d’exportation de jeunes vers les centre-villes 
là où il y a les lieux,…des choses à prendre. Là, y a rien à voler, là [aux Aubiers], (ri-se), les gens sont pauvres, [...], 
il y a une vraie mobilité, parce que quelquefois on dit qu’ils veulent pas bouger pour le travail euh ils veulent pas 
bouger c’est loin de leur quartier…la mobilité, ça dépend de la motivation (ri-se)…pour faire des bêtises, on va aller 
en centre-ville…y a pas de problème ! (ri-se) 
I :  comment les déterminez-vous , ces quartiers? 
H : alors il y a des critères euh objectifs c'est-à-dire que chaque dispositif fixe euh ses ses critères c'est-à-dire que 
nous en politique de la ville par exemple c’est l’Etat, qui fixe, qui... 
E : ...des limites 
H : voilà, qui va dire ce quartier est là, les Aubiers, euh il faut qu’il ait un traitement spécifique parce que... taux de 
chomage, familles euh monoparentales, parce que euh fiscalité c'est-à-dire que c’est des gens qui payent… euh des 
quartiers où il y a très peu d’impôts qui sont payés, c’est des quartiers où il y a beaucoup de revenus d’allocations 
familiales. 

Detectamos aqui, claramente, a ideia da territorialização das classes perigosas amplamente sustentadas 
nas novas ferramentas de espacialização e contabilização em amplo desenvolvimento. Em linha directa 
com a postura evidenciada pelo coordenador do Observatório Municipal da Segurança e Tranquilidade 
merece ainda referência o facto de Bacalan ter sido um dos bairros que beneficiou de dois dos seis 
empregos que a mairie criou no final de 2005 em três bairros inscritos na política de cidade (Bacalan, Les 
Aubiers e Bastide).  
Dentro das estruturas da Mairie os correspondentes de bairro estão ligados à Coordenação do CLSPD. 
Segundo este participante a função dos correspondentes de bairro é promover o laço social e o 
                                                 
186 Entrevista realizada na presença da investigadora do UMR 5603 / ADES (Universidade de Bordéus 3), Elodie Valette, a quem 
agradeço. 
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acompanhamento. Nas suas palavras, “[i]ls orientent les personnes du quartier, jeunes et moins jeunes en 

rupture de contact avec l’offre proposée en terme de loisirs, de culture ou d’aide sociale, vers des structures de 
proximité”; “L’objectif est de trouver une alternative à la violence en rétablissant le dialogue. Et un tiers extérieur 
totalement neutre permet souvent de résoudre ces conflits de voisins un entre un habitant et un bailleur social”.  
(Jornal Bordeaux 7, 13 Junho de 2006).  

Na mesma notícia refere-se ainda que aos correspondentes de bairro compete, também, identificar 
“certos actos de incivilidade ou denunciar qualquer tipo de problema em espaço público aos serviços 
competentes”, isto é ao CLSPD, e, acrescenta-se que, por questões de posicionamento e neutralidade, 
os correspondentes de bairro não residem no bairro em que trabalham. Pode detecta-se a partir deste 
discurso uma intenção de “tranquilizar” as populações, ao mesmo tempo que, por detrás da decisão de 
não colocar no cargo de correspondente jovens do bairro, se pode perspectivar a defesa destes 
profissionais perante eventuais conflitos e / ou a intenção de garantir condições para um trabalho sem 
envolvimentos afectivos.  
Em Bacalan os correspondentes de bairro, em entrevista realizada, apresentaram-se como trabalhadores 
da mairie via Régie de Quartier187 sem nunca se referirem a uma qualquer dependência face ao CLSPD 
local, como se tivessem a preocupação de ocultar a ambiguidade inerente ao papel desempenhado. O 
seu “acolhimento” no bairro pode ser um reflexo desta ambiguidade. Em entrevista aos correspondentes 
em funções há alguns meses questiono:  
I: Como é que vêem Bacalan? 
CB: Tem um tecido associativo denso mas parece que por vezes as acções das diferentes associações estão um 
pouco em competição... É um problema de Bacalan. 
I: Porquê? 
CB: Porquê não sei, é assim. Há muita boa vontade mas é verdade que cada um parece estar no seu canto. É pena. 
Fazemos coisas em conjunto, Jornadas Desportivas, Bacalaventure... mas é verdade que neste momento não 
parece que estamos cá para a mesma coisa. Apesar de que estarmos cá todos para os mesmos interesses. 

É esta ambiguidade que Baucher (2006) analisa quando denuncia as contradições inerentes ao papel 
desempenhado por estes “novos profissionais” quando se propõem simultaneamente à gestão do conflito 
e à denúncia, em plena sintonia com outros sinais de uma lógica securitária que envolve a política de 
bairros levada a cabo pelas communes. Para o autor, o seu papel de mediadores está comprometido 
porque são olhados como potenciais espiões e “apanhadores de peixe”, acabando por ser remetidos para 
o policiamento (vigilância e controlo de cumprimento de regras…). Em suma, são apanhados por “duas 
lógicas contraditórias: manter a ordem, trabalhar com os jovens para evitar a desordem, quando os 
jovens expressam grande desconfiança pela instituição que representam” (Baucher, 2006, p. 149): os 
CLSPD e a mairie em geral.  
Segundo o sociólogo, apesar de uma maior liberdade na actuação perante os jovens, os educadores de 
prevenção especializada têm consciência de que o seu trabalho é também um trabalho de controlo social. 

                                                 
187 Estando também inscritos no dispositivo “d’adulte relais”. 
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Mas são mais independentes face aos políticos, não apenas pela forte identidade profissional e ética, 
mas por referências deontológicas estatutárias claras.  
A reflexão de Baucher (2006) em torno das diferenças entre os mediadores de bairro os e educadores 
especializados, ganha ainda mais sentido quando pensamos o papel dos correspondentes de bairro 
afectos à mairie via CLSPD e remete-nos para uma reflexão sobre a noção de delinquência que 
desenvolveremos adiante188.  
É importante frisar o desacordo entre o diagnóstico apresentado sobre os números e a geografia da 
delinquência na cidade de Bordeús pelo coordenador do CLSPD (que trabalha com treze sectores na 
cidade dos quais sete correspondem aos bairros da política de cidade) e aquele que nos foi apresentado 
pela Protecção Judiciária da Juventude (PJJ) da mesma jurisdição: Bordéus, precisamente. Dedico em 
primeiro lugar algumas linhas para introduzir em traços largos como cheguei à PJJ e o que encontrei no 
seu funcionamento, pois trata-se de um dos aspectos que mais contrasta com a realidade portuguesa.  
Um dos jovens do bairro, “francês, francês”, como os próprios jovens costumam distinguir, e órfão de mãe 
desde a infância e de pai (alcoólico) desde a adolescência, falou-me da PJJ a propósito do apoio judicial 
de que havia beneficiado durante a sua conturbada adolescência e até aos 21 anos. O percurso deste 
jovem foi marcado por períodos de reclusão em Centros Educativos e, posteriormente, na prisão. É uma 
figura respeitada entre os jovens, não apenas por ter sido preso, mas por se ter emancipado muito cedo e 
por ter protagonizado alguns actos de bravura (incêndio do posto de correios, roubos de motas e carros, 
pequeno tráfico…). Na época em que conheci o Pierre ele tinha já mais de 30 anos pelo que as suas 
relações com a PJJ haviam cessado há mais de uma década.  
Os educadores da PJJ no sistema judicial francês podem ser equiparados aos técnicos da Direcção Geral 
de Reinserção Social (DGRS), com duas diferenças substanciais. A primeira diz respeito ao facto de a 
protecção judicial em processos-crime ser assegurada por educadores especificamente formados para a 
problemática da juventude. A segunda, refere-se às diferenças nas condições de trabalho de uns e 
outros, uma vez que, de acordo com informações recolhidas junto das chefias da DGRS em Lisboa e da 
PJJ em Bordéus, enquanto um técnico da DGRS189, em Lisboa, tem cerca de 300 processos em mãos, 
independentemente de se tratar de processos relativos a adultos ou a jovens, cada educador da PJJ lida 
com uma média de 25 processos exclusivamente referentes a menores190.  

                                                 
188 Recorde-se que, desde 2002, no bairro de Bacalan existe mediador de bairro afectos à Mairie via Régie de Quartier, que no 
caso específico do bairro têm a função de trabalhar com a comunidade cigana. Em 2006 foi contractada uma outra mediadora 
com a mesma função. 
189 Em Portugal existe uma distinção entre os menores e adultos ao nível da Justiça Tutelar Educativa, mas aqui os jovens estão 
na condição de vítima (ver a este propósito o Relatório de avaliação da Lei Tutelar Educativa, realizado coordenado por 
Conceição Gomes sob a direcção cientifica de Boaventura de Sousa Santos (2004), disponível em 
www.opj.ces.uc.pt/pdf/Tutelar.pdf). 
190 Os educadores da PJJ intervêm depois de uma primeira audiência com o Juiz de Menores, que pode ter ou não a presença 
do advogado. São confiados aos serviços da PJJ a recolha de informações socio-educativas, o relatório social e de investigação 
– orientação educativa, precisas em matéria civil e penal. Com um carácter de progressivo aprofundamento estes relatórios 
permitem ao juiz melhor conhecer a sua personalidade, o percurso e o meio do jovem em questão. Durante a investigação o juiz 
pode determinar o acompanhamento judiciário.  
O educador desenvolve assim diferentes acções:  
1. acção educativa em regime aberto. Ao contrário da protecção administrativa que é contratual e por isso carece do acordo das 
partes, a acção educativa em meio aberto é imposta. É a medida de assistência educativa mais pronunciada (60% nas primeiras 
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As diferenças quantitativas parecem ser mais importantes que as de natureza qualitativa. Tive ocasião de 
entrevistar duas técnicas da DGRS em Lisboa a propósito de um jovem em prisão domiciliária que 
acompanhei durante oito meses, tendo encontrado muitas semelhanças nas concepções do problema da 
“juventude delinquente” que, porém, não se espelham na abordagem efectiva. Algumas razões estão na 
base desta discrepância. Enquanto em França há um acompanhamento regular que leva a que os 
relatórios produzidos sob solicitação dos juízes de menores sejam constantemente actualizados e muito 
mais aprofundados, por exemplo nas questões da relação com a família e com os pares, como resultado 
de encontros regulares que muitas vezes se processam “fora de muros”, no caso português os encontros 
jovens – técnico são escassos e realizados em casa ou nas instalações da DGRS, sendo frequente que 
os jovens nem sequer se apercebam de qual a instituição com que estão a lidar, referindo-se aqueles 
técnicos como “os da Almirante de Reis”.  
Uma outra diferença refere-se às instalações em si. Em ambos os casos trata-se de edifícios dotados de 
dispositivos de segurança, mas, enquanto em Lisboa as instalações estão num edifício comum, dotado 
de gabinetes mal decorados, onde os processos se amontoam, em Bordéus, a PJJ encontra-se 
localizada num edifício apalaçado localizado no centro da cidade, possuindo gabinetes que permitem um 
atendimento personalizado, num espaço cuidadosamente decorado em conformidade com o tipo de 
serviço prestado. Um pormenor que permite ilustrar o que pretendo sublinhar ao salientar as diferentes 
práticas é ilustrado pelo conjunto de objectos que encontrei disponíveis nas mesas em torno das quais se 
dão os encontros jovem-educador, objectos que ali estão, segundo a educadora entrevistada, para 
funcionarem como descompressores e como catalizadores da relação que se pretende construir. 
Depois deste parêntese, retomemos as diferenças entre o diagnóstico apresentado pelo coordenador do 
Observatório da Segurança e Tranquilidade (adjunto do maire para o CLSPD) e aquele que me foi 
apresentado pela educadora da PJJ e pela assistente social da PJJ entrevistados separadamente e em 
períodos diferentes (o primeiro em 2005, a segunda em 2006 e a terceira em 2007). Enquanto na opinião 
do primeiro, mesmo se os hot-spots na cidade não coincidem com os bairros da política de cidade (uma 
vez que estes “são pobres [e] não há nada para roubar”) é destes bairros que vem a delinquência e, por 
isso, é aí que se deverá intervir ao nível da prevenção, para as técnicas da PJJ os processos – crime 

                                                                                                                                               
prescrições) e não pode exceder 2 anos. Após a avaliação inicia-se um trabalho educativo que intenta “a construção de uma 
relação personalizada com o menor, através de acções diversificadas: cultura, desporto, saúde, apoio à superação de atrasos ao 
nível do ensino; 
2. A protecção judiciária de jovens maiores que assegura a continuidade de uma acção educativa em curso cuja interrupção 
coloca em risco a sua evolução e inserção. Carece de aprovação do juiz e pode corresponder a: acção educativa em meio 
aberto, manutenção ou admissão em alojamentos. O acordo do jovem passa a ser necessário. Pode ser interrompida pelo juiz 
sob pedido do beneficiário. Cessa quando o jovem atinge os 21 anos; 
3. liberdade vigiada; 
4. colocação sobre protecção judiciária, em caso de risco; 
5. a reparação penal (actividade de ajuda ou reparação em benefício da vitima ou no interesse da colectividade. No caso de 
reparação directa é necessário o acordo da vítima. Tem uma duração curta (3, 4 meses); 
6. a detenção foyers educativos (FAE), em Centros de internamento imediato, em Centros Educativos Reforçados (CER) para 
pequenos grupos de 6 a 8 menores e centros educativos fechados. (Ministère de la Justice, La Justice des mineurs, octobre 
2006) 
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relativos a menores estão repartidos de forma homogénea por toda a cidade, não podendo distinguir-se 
aqui áreas ricas e pobres nem tampouco classes sociais.  
Uma das razões que se pode avançar para este desacordo de diagnósticos prende-se com a fase dos 
processos e / ou as fontes da informação colectada por cada uma destas entidades. De facto, enquanto o 
Observatório lida com dados provenientes das estatísticas elaboradas pela polícia que serão 
posteriormente reportadas aos departamentos centrais para a produção das estatísticas nacionais da 
delinquência, a PJJ prepara os processos para os tribunais, respondendo assim a um universo mais real, 
ou seja aquele que efectivamente será encaminhado para o procurador e, eventualmente, posteriormente 
para o Juiz de Menores da qual resulta decisão judicial (Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro).  
Seremos levados a voltar a esta questão a propósito da evolução do conceito de delinquência ainda 
neste capítulo e no capítulo seguinte, a propósito do que se revela ser um efectivo vazio institucional na 
defesa judicial dos jovens que o caso da Quinta da Fonte põe a claro.  
Por último, impõe-se uma referência aos dispositivos e às práticas de actuação policiais. Nas minhas 
“rondas” no bairro pude perceber que as formas de patrulhamento se assemelham em tudo às 
observadas nos bairros portugueses com a grande diferença de que nunca vi em Bacalan qualquer tipo 
de intervenção que pudesse inscrever-se num policiamento de proximidade. 
No terreno observei diariamente “policiamento de visibilidade”, mais intenso em dias de eventos 
especiais, como o repas de quartier ou a fête de la musique. Também frequentemente observei 
“operações stop” numa das entradas do bairro, concretamente na Place Réne Maran, que dá acesso ao 
Boulevard e à rocade, a entrada e saída mais movimentada do bairro. 
Este distanciamento entre polícia e cidadãos não é indiferente ao facto de a esquadra da polícia ter sido 
deslocada de Bacalan para o bairro Les Aubiers em 2003, uma das batalhas que, apesar da forte 
contestação dos habitantes, o “bairro” não ganhou. São diversas as notícias em torno desta questão. Na 
imprensa nacional dá-se voz quer aqueles que sustentam as razões para a saída da esquadra do bairro, 
quer à reivindicação da polícia de proximidade no bairro por parte dos habitantes (Sud-Ouest, 20/01/97; 
23/11/99; 1/05/01; 3/06/02; 26/09/03).  
Esta questão volta à rubrica Quartiers durante o período de estado de emergência decretado por Sarcozi 
(Sud-Ouest, 10-08-2005) quando, perante alguns carros incendiados, a polícia volta “em força” ao bairro, 
fazendo numerosas detenções. Neste período a inquietação da população é grande e é neste âmbito que 
o chefe da divisão do Comissariado Central de Bordéus, Albert Doutre, se desloca ao bairro para 
justificar, numa reunião que teve lugar na Régie de Quartier, a saída da polícia do bairro de Bacalan 
recorrendo às estatísticas que “mostram um decréscimo da delinquência no sector do norte de 
Bordéus”191.  
Na mesma reunião, Philippe Dorthe, conselheiro geral, defende que em Bacalan sempre existiu uma 
relação harmoniosa entre populações de diferentes culturas, “mas que a partir dos anos 70, com a 

                                                 
191 Alega que esta têm aumentado no conjunto da aglomeração, enquanto em Bacalan-Claveau descerem 16%, ou mesmo 19% 
se tomarmos em conta os delitos em via pública. 
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concentração de população desfavorecida na Lumineuse, o panorama se alterou”. Na mesma rúbrica dá-
se voz a Albert Garcia, membro da Association pour la promotion des clubes de loisirs et de prévention, 
que relata que quando chegou a Bacalan, nos anos 1960 para residir na Lumineuse, era comum os 
“blusões negros” confrontarem-se em disputas, mas não implicavam directamente os habitantes (Sud-

Ouest, 10-08-2005). 
No essencial, nas declarações das autoridades envolvidas na segurança e dos representantes da política 

de cidade de Bordéus põem-se em destaque dois ângulos argumentativos para justificar a saída da 
esquadra da polícia: o decréscimo dos valores da pequena criminalidade revelados pelas estatísticas e a 
atenuação conflitualidade ligada à coexistência inter-étnica. Em nenhum discurso destes “definidores 
primários” é referida a relação entre precariedade – conflitualidade – jovens, que é acrescentada na 
notícia pelo jornalista, avançando os valores da taxa de desemprego registada no bairro192. 
A argumentação oficial põe a descoberto a ideia de um “limiar tolerável” de conflitualidade indiferenciada 
de delinquência (e de conflitualidade inter-étnica), à semelhança do que sustenta Haggerty (2001), 
recorrendo a Foucault (2004 [1979]), quando defende a existência de um “limiar tolerável de 
criminalidade” na governação das populações.  
Um outro aspecto em destaque prende-se com o facto de os habitantes mais envolvidos no processo 
reivindicativo assinalarem a presença do chefe do comissariado para justificar a saída da esquadra da 
polícia do bairro. De modo irónico comentam que o comissário veio ao bairro para “nos atirar com 
números”, como algo de excepcional. Interroguei-me porquê esta ênfase na excepcionalidade? À medida 
que me fui debruçando sobre a informação recolhida junto de outros participantes fui percebendo que, 
apesar de a questão da saída da esquadra ser debatida desde os finais da década de 1990, nunca antes 
havia ocorrido um tal esclarecimento.  
Um outro aspecto que pode extrair-se desta reunião atendendo aos actores presentes, é a ausência na 
mesma do responsável da mairie pela Segurança e Tranquilidade, ou seja o responsável pelo CLSPD, 
assim como do representante dos educadores da prevenção especializada que actuam em Bacalan 
(UBAPS). A ausência de uns e de outros levanta algumas questões. No primeiro caso põe a descoberto a 
ineficácia do CLSPD no efectivo exercício de uma intervenção que supostamente deveria sustentar o 
Estado cooperativo (Itennarity, 2002), com a agravante de esta ausência permitir ao Estado, não de forma 
abstracta mas concreta, criar condições para a sustentação, em paralelo, de dois discursos contraditórios 
que, precisamente, por não se cruzarem, têm condições de se perpetuar: o discurso do sucesso dos 
números, sustentado pelo Chefe de comissariado, e o discurso criminalizador dos bairros da política de 

cidade veiculado pelo CLSPD.  
Por seu lado, a ausência do representante do UBAPS põe a descoberto uma efectiva dissociação entre a 
prevenção e a repressão, ao mesmo tempo que suprime qualquer possibilidade de equacionar 

                                                 
192 Curiosamente não se utilizam para o efeito os valores do desemprego entre os jovens (46%), mas os valores globais (24%), 
segundo as estatísticas do retrato socio-demográfico de Bacalan, 1999 realizado pela Délégation Interministérielle à la Ville, Atlas 
de l’Urba, 2003. 
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publicamente uma eventual relação entre a intervenção dos educadores da prevenção especializada e o 
decréscimo dos valores da pequena criminalidade revelados pelas estatísticas apresentadas. 
Em suma, da análise das práticas das forças de segurança e entidades envolvidas na segurança e 
“tranquilidade pública” pode reter-se:  
a) a saída da esquadra, que de algum modo representava para os habitantes uma forma de policiamento 
de proximidade, mesmo não o sendo;  
b) a ineficácia do CLSPD como garante de mediação entre as forças policiais e a população;  
c) as investidas “em força” em “situações ou momentos críticos” por parte da CRS;  
d) o aparatus das “operações stop” realizadas à entrada do bairro, e  
e) a retirada dos organismos de prevenção do debate sobre a segurança que põe em causa o 
reconhecimento do seu trabalho.  
Todos estes factores se combinam em Bacalan, para dar forma à tese, sustentada por diversos autores 
(Tisson, 2007, Sauvadet, 2006b; Body-Gendrot, 2007; Wacquant, 2001, 2004, 2008; Tévanian, 2005), de 
que nos enclaves territoriais franceses se assiste a uma deriva securitária de carácter repressivo.  
Segundo Body-Gendrot (2007) as raízes desta deriva encontram-se nos incidentes de violência do início 
dos anos 1980 que marcaram particularmente as “zonas urbanas sensíveis” e num novo “surto” ocorrido 
nos finais dos anos 1990, incidentes que, por si só, justificariam uma re-orientação da política de 
segurança nos bairros da política de cidade. Nas suas palavras (Body-Gendrot, 2007, p.61) 

“Le “sentiment s’insécurité” en tant que préoccupation des classes moyennes 
face à l’avenir se focalise sur certains groupes et certains lieux d’une ville 
moins conviviale par rapport à un passé idéalisé. Au cours des années 1990, 
du fait de l’accroissement des chiffres de la délinquance des mineurs [...] plus 
facile à détecter pour les policiers que d’actes criminels endurcis [...], le débat 
public associe “quartiers” ou “cités” et "insécurité" ”.  

Não se trata assim de uma relação de causa efeito, uma vez que, outros factores interferem na forma de 
conceber e implementar estas novas formas de intervenção, como sustentam Tévanian (2005) a 
propósito das formas de determinação das estatísticas da delinquência ou outros autores referindo-se à 
construção estatística do crime (Haggerty, 2001; Durão, 2008b; Durão, 2008d). Voltaremos a esta 
questão, que ganhará maior fundamento na análise do caso da Quinta da Fonte, assim como da 
consideração dos contributos de Tévanian (2005), Wacquant (2004; 2008a) e Muchielli (2006) sobre a 
construção estatística dos dados da delinquência juvenil, sustentada nas mutações mais recentes do 
entendimento político do conceito de “delinquência juvenil” que subjazem à Lei da Prevenção da 
Delinquência aprovada em 2007.  
 
 
 
 



 226

 
 
3. Actantes ansiogénicos  
 
3.1. A cité: morfologia real e imaginária do território  
 
Não encontramos no dicionário de Geografia, Espaço e Sociedades coordenado por Lussault & Levy 
(2003) qualquer entrada para o termo cité. Em Vocabulaire de la Ville, Notions et Références (dir. Dodier-
Apprill, 2001, p. 10) o termo é apresentado como polissémico, sendo interessante destacar três dos 
sentidos propostos:  
1. uma extensão utópica do sentido político, que remete para a colectividade auto-administrativa cujos 
membros gozam de direitos e deveres que asseguram a coerência política e o funcionamento de um 
todo; 
2. um conjunto de habitações “assez visiblement délimité du reste de l’agglomération et planificé en bloc” 
por uma administração, uma empresa, com uma arquitectura excêntrica (como as “cités radieuses” de 
Corbusier) ou as “cités” dos bairros dos indígenas na Africa francófona, por oposição à “cidade” europeia, 
e 
3. uma terminologia local empregue pelos habitantes como alternativa à “minha cidade”. 
Em Bacalan os múltiplos sentidos dados ao termo cité de algum modo convergem com os significados 
acima referidos, encerrando um sentido de pertença e de inscrição e, simultaneamente, de distinção face 
a outros espaços, a outros habitantes e a outros enquadramentos políticos. Assim, se explica que a cité 

sirva para designar tanto o Port de la Lune, como o lugar em tempos ocupado pela Lumineuse ou até o 
próprio bairro quando se pretende inscrevê-lo num conjunto de bairros onde dominam HLM, habitantes 
pobres, imigrantes e seus descendentes, vidas discriminadas e formas especificas atenção / intervenção 
política.  
A cité é, por isso, simbólica, mas det´m também uma carga geo-política. Duas frases registadas no meu 
caderno de notas permitem distinguir um de outro. A primeira foi dita por uma jovem do norte de Portugal 
que re-encontrei em Bacalan acidentalmente e que havia sido minha aluna em Ponte de Lima no ano 
lectivo de 2003/2004 quando aí estive “deslocada”. A proximidade que já tínhamos construído a partir de 
uma boa relação pedagógica permitiu-me frequentar a sua casa a maioria das vezes que me desloquei 
ao bairro. Tânia não gostava do bairro e repudiava o facto de ter que se apresentar como bacalanense no 
Colégio privado que frequentava. Um dia estávamos à janela apreciando o edificado, dominantemente de 
baixa densidade e ocasionalmente pontuado por edifícios de alta densidade que caracteriza a metrópole, 
e conversando sobre Bacalan, quando ela fez o seguinte comentário: “on se voit entre cités”193. Esta 
apreciação abriu-me novas perspectivas para a compreensão das formas de reconhecimento mútuo que 
se fazem entre os habitantes das cités e que escapam às relações em interacção fechadas no bairro. 
                                                 
193 A Tânia falava sempre comigo em francês 
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Neste sentido, são os bairros e já não apenas os dispositivos e as tecnologias desenhados para a sua 
gestão que podem ser lidos como actantes. 
A carga geo-política é expressa pela apresentação que se sustenta e que retorna infinitamente à cité 

como lugar de inscrição, mas também como materialidade, não de uma posição social, mas de um 
posicionamento social. É como se os jovens sentissem que, ao serem da cité, sendo pobres ou menos 
pobres, não estão apenas a ser julgados em função da sua condição social, mas de todo um articulado 
de entidades, de formas específicas de gestão, de controlo, de vigilância, que se sustentam em si, mas 
também de expectativas, de projecções, de descréditos, de temores… a cité explica, projecta e amplia 
uma intersubjectividade na qual se sentem permanentemente em défice e que, por isso, ou, também por 
isso, procuram inverter através da negação, mas também do teste, da afronta, do “deitar tudo a perder”, 
da indiferença e do humor194.  
Mas não é apenas entre os jovens que a cité existe e mobiliza discursos e emoções. Na quase 
generalidade dos discursos o Port de la Lune surge como o “ponto quente” do bairro sempre associado 
aos jovens. Referindo-se à cité Port de la Lune a responsável da Régie relata que os habitantes de 
Bacalan diziam a propósito da Résidence: “Esvaziámos a cité Lumineuse para a destruir mas todos os 
problemas estão aqui”. E prossegue: 
 “O Port de la Lune era um conjunto muito bom antes da demolição da Lumineuse. Depois da Lumineuse demolida o 
Port de la Lune passou a ser o espaço squatté no bairro, deram-se arrombamentos das casas vazias, ocupação dos 
corredores e entradas do edifício pelos jovens... a situação degradou-se. O comportamento [dos jovens] deu azo à 
degradação da situação de todo o conjunto, os fiscais da EDF tinham medo de ali se deslocar...” 

Por seu lado, o representante do bailleur Maison Girondine, entrevistado a propósito da intervenção sobre 
o imóvel desencadeada em 1996, afirma: 
“[…] actualmente se vamos ao Port de la Lune é porque temos lá algo a fazer... Ninguém passa pelo Port de la 

Lune. Ainda hoje é um lugar com muitos problemas, há adultos completamente dessocializados entre as entradas e 
as saídas da prisão... e há outros para quem o laço social do bairro chega, depois há pessoas com problemas 
financeiros...”  

Observando fotografias da Cité Lumineuse com uma militante activa da Juventude Operária Católica 
(JOC), esta recorda:  
“Neste livro eles tiveram necessidade de escrever e dizem “ma Lumineuse”. Uma criança que nasceu na Lumineuse 
fica para sempre marcada. Eu só lá vivi 3 anos, mas para eles era o lugar da sua vida, ou aí chegavam vindos de 
Marrocos, ou de outro lugar, ou aí nasceram, e depois os pais vieram directamente para aí, não falam de mais nada 
senão dessa experiência, porque também não tiveram outra… eu senti o “mal da Lumineuse”, mas vi mulheres 
chorar no momento da demolição, muita gente chorou... Era um pouco como é hoje Bacalan, não gostamos porque 
tem mau nome, mas no final quando aqui vives... é um pouco como o Port de la Lune, as pessoas que vivem ou 
vêm do exterior dizem isto e aquilo, mas na verdade… Eu preferia a Lumineuse ao Port de la Lune porque agora 
temos essas grande portas e tudo isso, enquanto na Lumineuse era aberto, tínhamos o parque atrás, havia 

                                                 
194 Ver a este propósito as produções fílmicas realizadas por “enattendantdemant.fr” sobre a vida nos bairros. 



 228

amizade, estávamos sempre sentados nalgum lado, havia uma vizinhança como já não temos, ou se temos, temos 
que a provocar”.  
 
 

                               
Figura 13 – A privatização do espaço                            Figura 14 – A privatização do espaço 
público de acesso ao Port de la Lune I                          público de acesso ao Port de la Lune II 
 
Dentro e fora do bairro a distinção entre a résidence Port de la Lune e as maisons não é indiferente para 
ninguém. Como já atrás se referiu, para muitos dos participantes entrevistados uma das marcas de 
Bacalan é precisamente a sua excentricidade construtiva no quadro do que se habituaram a ver nos HLM 
da banlieue. Mas lá está o Port de la Lune para ajustar a “imagem ao icon”, nos depoimentos, como nos 
discursos noticiosos.  
A este propósito merece referência um artigo do Sud-Ouest de 9 de Setembro de 1996, intitulado 
“Bacalan: le port de l’angoisse” onde sobressai o relato de um quadro de degradação e de um sentimento 
de insegurança vivido pelos residentes do Port de la Lune tida como um problema irresolúvel sem uma 
acção mais intensa da polícia. “Les vitres toujours manquantes de l’entrée 2, la présence tapageuse de 
quelques uns qu’y sont pour beaucoup. Un problème que n’est pas résolu qui à l’irruption épisodique de 
CRS sur place”.  
Quatro anos mais tarde novamente o enfoque sobre a mesma questão, mas dando-lhe um outro sentido: 
"Os habitantes da cité Port de la Lune e Mestre Verdié mostraram por seu lado inquietação pela actuação 
dos jovens que vêm de fora "squater" as entradas, a envolvente da Cité Port de la Lune, pelo tipo de 
acontecimentos que aí se passam, cada vez mais inquietantes. É preciso tratar do problema dos jovens" 
(Sud-Ouest, 19/01/00)195. 

                                                 
195 A utilização aparentemente casuística do francês e do português nos discursos colectados em Bacalan explica-se por 
diferentes razões: em primeiro lugar pela ulilização de registos escritos realizada no decurso de conversas informais, registos 
estes predominantemente feitos em português como forma a captar mais rapidamente diálogos e testemunhos; em segundo 
lugar pela dificuldade de tradução de algumas expressões na primeira fase do estudo, o que explica a conservação do francês 
nalgumas peças do discurso noticioso, por exemplo; finalmente, pela exigência em tempo que constitui a tarefa de realizar 
transcrições a partir do francês que permitissem devolver à língua materna as entrevistas gravadas em áudio. Evidentemente que 
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3.2. Ciganos, Delinquentes, erimiste 196 e dealers  
 

          C: [...] quando aqui vivíamos tínhamos medo destes jovens, mas temos  
      sempre medo dos jovens, eu quando entro no Port de la Lune... sinto  
      algum  receio. 

                                                                  I: E porque é que os jovens fazem medo?  
                                                     C: porque nós mesmos o temos, pois eles não são lobos... não sei… 

 
O sentimento de inquietação ou de insegurança expresso na imprensa regional não pode ser 
generalizado ao conjunto dos habitantes de Bacalan. Mesmo quando se referiam aos “levantamentos” de 
Novembro de 2005, estes surgiam bem delimitados no tempo e eram sobretudo entendidos como uma 
oportunidade para realizar “ajustes de contas” entre vizinhos. De facto, a percepção dominante é a de 
que o bairro está a melhorar, apesar de alguns incidentes pontuais. Porem, são precisamente esses 
incidentes pontuais que surgem na imprensa nacional e regional, contribuindo para que persista a 
retenção do lado mais negativo do bairro197. 
Como já atrás se referiu entre o discurso ilustrativo da insegurança e o sentimento geral de melhoria 
gradual das condições de segurança no bairro, a problemática dos jovens tende a ser deixada de lado no 
discurso espontâneo sobre o bairro, obrigando na maioria das entrevistas realizadas, a um 
questionamento explícito. A questão foi colocada à representante da Régie: 
I: e como vê a questão da juventude? 
M: Bom, há uma certa juventude, como em todos os bairros que está em família, que vai à escola, que sai [do 
bairro] no seu quotidiano ou não. E depois há esta juventude que está em desejo198, sem trabalho e ai já são jovens 
adultos... é como as banlieue e vês? Na juventude há mais de 25% de desemprego... mas não houve nenhum 
levantamento no mês de Novembro, nenhum. 
I: Mas esperavam-no? 
                                                                                                                                               
as traduções realizadas representam uma mediação, porém considerou-se que o trabalho de colecta realizado valeria por si só 
para a demonstração do que está em causa nesta investigação. 
196 Beneficiários do Rendimento Social de Inserção. 
197 Ver a este propósito como exemplo de noticias que ilustram estes incidentes pontuais a rubrica “Quartiers” do Jornal do Sud-
Ouest, 12/04/98 e de 30/06/99, que ligam os problemas dos jovens ao desemprego e, mais recentemente, à delinquência ou 
incivilidades, designadamente aos rodeos (Sud-Ouest, 26/09/03), à vandalização de casas vazias e de equipamentos públicos 
(Sud-Ouest, 01/02/03 e 01/03/03) e à prática de “incivilidades” em transportes públicos (Sud-Ouest,19/10/05).  
A questão da incivilidade e delinquência surge novamente em destaque a 10 de Agosto de 2005, a propósito da detenção de um 
caïd que residia junto à ponte de Aquitaine, no âmbito de uma operação antidroga. "Bacalan a toujours alimenté les fantasmes 
des Bordelais en matière de délinquance" […] "Bordeaux c'est toujours accommodé d'une délinquance circonscrite à un périmètre 
compris entre les bassins à flot, le pont d'Aquitaine et l'avenue de Labarde. Le problème est que les Bacalanais ne la supportant 
plus. Non seulement les locataires des cités, confrontés directement aux incivilités quotidiennes, mais aussi la population qui a 
accédé à la propriété individuelle (...) Il y a fort à parier que les nouveaux habitants, issues de la classe moyenne, vont accentuer 
la pression pour un nettoyage en règle. Et la mairie, qui veut agir sur la sociologie du nord de la ville, donnera son appui". De 
acordo com Bruno Canovas, conselheiro municipal da maioria, sente-se "monter la haine et les pulsions racistes". Focalizando 
nos jovens ou nos ciganos surge novamente a ideia dos mínimos toleráveis.  
198 A palavra usada foi désirante, que manifesta o desejo, o que pressupõe a lamentação de uma perda, a ansiedade por algo 
que se espera (Le Petit Robert de la Langue Française, 2006, p.717), sentido que contraria totalmente a visão de anomia que os 
defensores da desorganização social preconizam. 
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M: Tivemos medo porque havia muitos jovens na rua, há jovens sem trabalho, há alguns que aqui vêm à procura de 
trabalho e claro que não podemos emprega-los aqui a todos, eles estão frequentemente desocupados na rua. [No 
desemprego] estamos acima da média nacional e muitos destes jovens saíram da imigração.199 

Outros participantes reiteram este discurso. Para o coordenador da ZEP: 
“Aqui, num bairro como este, um bairro ZEP, encontramos frequentemente jovens que... não temos muito HLM 
clássicos como nos Aubiers, mas há mesmo assim muita habitação social disseminada. O Port de la Lune onde 
existe um grupo de jovens entre os 15 e 25 anos que aí pára, mais ou menos sempre os mesmos, nos mesmos 
lugares. Esses jovens não estão a escolarizar-se e não têm emprego...” 

Acrescenta ainda:  
“Estes são os que se vêem mais, mas há uma população adulta, maioritariamente erimiste e com uma presença 
importante nessa população de tráfego de droga, de carros... não generalizo, mas esta é uma realidade do bairro”. 

Procurando explorar o porquê do distanciamento de e a estes jovens, quase tornados parte inerte de uma 
paisagem para a qual se evita olhar, indago quem mais perto deles chega ou chegou, a militante activa 
da Juventude Operária Católica (JOC):  
I: Como se produz este afastamento? 
C: A droga, mas mesmo depois de tudo, ela aí está na mesma, não retiramos nada, vejo [...] a chegada da droga e 
isso continua... 
I: E como era possível ver a chegada da droga? 
C: Porque via. Os carros, os ajuntamentos... 
I: Como hoje,... 
C: Sim, as banholas que chegam de outros lugares 
I: Os carros com cães... 
C: Exactamente! Nada mudou, ou bom há progressos, as banholas melhores e mais bonitas. [...] mais de 30 jovens 
porque é preciso também contar com o Village Andaluz, que era muito importante... O que evoluiu, talvez, é que 
hoje as coisas são mais escondidas, mas é tudo. Os mais novos são talvez mais tidos em conta, os mais 
pequenos... temos medo de uma quantidade de coisas… Tenho a impressão que temos medo do outro só porque 
ele é outro, o que é triste, mas é o que parece...  
I: E também houve mortes devido a confrontos com a polícia? 
C: Sim também as houve [...] são histórias que marcam muito os jovens. Há ainda a outra do confronto entre 2 
grupos que se meteram a lutar  
I: Bacalan com outro bairro… 
C: Bacalan e Saint Michel, foi um rapaz do outro lugar que morreu, mas foi dramático.  
I: Sim... Como se geram essas desavenças? São desavenças entre bairros? 
C: Não entre bairros, mas... são animosidades que se fazem entre eles  
I: Animosidades a propósito de... 
C: De etnias, de rivalidades 
I: De etnias? 

                                                 
199 Note-se que, no discurso da responsável pela régie entrevistada em Maio de 2005, mais uma vez, os valores apontados para 
o desemprego entre a juventude se aproximam mais dos valores do desemprego global (24,3%) que dos registados para a faixa 
etária 15-25 em 1999 (42,7%). (Atlas de la Politique de la Ville de l’Aglomeration bordelaise, 2003). 
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C: Não sei, mas a verdade é que quando há mortes isso é muito duro para todos os do bairro... Isto para dizer que 
nestes nossos bairros de hoje, ditos os guetos, há uma real pobreza na consideração de um trabalho que te faça 
evoluir, te faça seres e sentires-te reconhecido. Aqui nos nossos bairros é esta a pobreza. É sobretudo a falta de 
trabalho e de instrução, se chegarmos a trabalhar, ler, escrever, saber instruir-se estes bairros terão uma riqueza 
humana e cultural importante.  

Ao contrário do que retrata o discurso sobre os jovens, o discurso sobre os ciganos andaluzes é 
sistematicamente adjectivado pela negativa, transcendendo espacialidades e temporalidades específicas. 
A este propósito o responsável por uma outra associação com intervenção no bairro refere: 
“[...] os dois pontos quentes do bairro são a cité do Port de la Lune, onde em duas das entradas há um sentimento 
de insegurança dos habitantes ligada à presença de jovens em baixo... digo sentimento mas também razões, 
porque há actos que legitimam este sentimento, nada de muito grave, mas o suficiente para fazer uma mulher só ter 
medo. O segundo ponto quente é a concentração de população andaluza, e há mesmo um confronto de modos de 
habitar, entre os ciganos que são abertos que estão sobretudo na rua, onde não há regras, as crianças reinam, 
ninguém lhes diz nada. É aí que se concentra toda uma população que vive de rendimentos sociais, mais do tráfico, 
designadamente de droga e de carros. Com os jovens é diferente... a insegurança das pessoas aqui não é maior do 
que no centro da cidade. Desse ponto de vista, da segurança das pessoas... mas há actos ligados aos bens, em 
geral é o mesmo bando, já conhecido da polícia aliás, que entre duas estadias na prisão, ou outra situação, faz 3, 4 
assaltos. Podem-se passar 6 meses calmos e depois recomeça. É cíclico”.  

Os jovens, os ciganos, os eremiste têm em comum, mais do que a relação com a droga, a particularidade 
de gerar medo o que justifica por si só a necessidade de protecção dos habitantes face aos roubos, assim 
como a indispensabilidade de travar as “incivilidades juvenis”.  
Como na armadura que enreda a intervenção pública, também no discurso acaba por se seleccionar 
categorias acentuando distâncias. Neste sentido, o silenciamento daqueles de quem, afinal, por não nos 
aproximarmos, pouco conhecemos (Bauman, 2005), passa, também, não apenas por uma estratégia de 
reconversão de imagem, mas tão-somente com a falta de motivação e / ou coragem para chegar ao 
outro, demonizado.  
Raras são as ocasiões em que é dado espaço de resposta aos visados, o que em todo o corpus noticioso 
analisado apenas ocorre numa notícia avançada no jornal Sud-Ouest (de 19/10/05) e que se refere à 
retenção na esquadra durante a noite de 8 jovens de Bacalan pelo seu comportamento perturbador em 
transporte público, após assistência a um jogo de futebol. Nesta notícia dá-se aos jovens e aos pais 
(sendo um deles um político residente no bairro) e ao comandante do comissariado. As posições são 
opostas: enquanto os primeiros defendem que se tratou de uma medida excessiva face ao 
comportamento dos jovens e denunciam o facto de não terem sido informados da retenção dos filhos na 
esquadra, o segundo, com o apoio do sindicato, sustenta que se tratou de uma medida necessária face à 
recorrência deste tipo de comportamentos. No mesmo artigo, um trabalhador da Connex, empresa de 
transportes, revela que se tratou de uma operação há muito preparada na sequência de outros eventos 
desportivos aos quais se seguem actos de vandalização dos transportes. A intenção foi a de dissuadir 
incivilidades. 
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4. Tecnologias de governabilidade na governação territorial da pobreza 
 
4.1. A intervenção no Port de la Lune - Da gestão do conflito ao controlo e vigilância 
 
Do que atrás se expôs tornou-se claro que Bacalan é hoje um bairro com muitas faces. A identidade 
transmitida está, segundo a perspectiva deste trabalho, intimamente ligada à implicação dos participantes 
na acção colectiva empreendida, seja a natureza desta implicação o resultado, ou não, de uma 
intencionalidade. Assim, por exemplo, para a mãe de Tânia, residente no Port de a Lune, Bacalan 
representa um bairro mal afamado e, por esse motivo, não tem a intenção de nele se fixar nem de nele se 
envolver ou deixar envolver. Por seu lado para Jacqueline, filha de uma militante activa nas questões do 
bairro, Bacalan é uma porta aberta para dois mundos difíceis de conciliar, a proximidade ao centro e a 
vivência intimista e solidária de uma aldeia.  
A presença de diferentes cores do espectrum torna impossível a sustentação de uma identidade territorial 
única, que se torna ainda mais difícil perante a forte mutação que hoje se opera ao nível urbanístico e 
demográfico. Assim, apesar de frequentemente os participantes deste estudo se referirem a Bacalan 
como bairro “fechado sobre si mesmo”, “longe de tudo”, de um “casulo” fora do qual os jovens não se 
sentem à vontade, nas mesmas conversas ou noutras situações davam conta da percepção de um bairro 
em mudança. Porém, regra geral, se o enclave territorial se diluía pela abertura de fronteiras ele 
mantinha-se por duas razões essenciais: o Port de la Lune que continua a actuar como factor 
ansiogénico, profundamente imbricado com a presença de jovens em espaços exteriores; e a presença 
do aparelho do social e do aparelho policial, que mantém no espírito a certeza de que, mesmo que os 
“problemas sociais” sejam hoje menos evidentes que anteriormente, eles continuam lá, mais escondidos, 
por serem menos falados ou por se colocar a atenção nos “sucessos” alcançados. Voltaremos a esta 
questão a propósito do Jornal de Bacalan, para neste ponto nos debruçamos sobre a intervenção 
sociourbanistica levada a cabo no Port de la Lune cuja análise contribui para a sustentação da hipótese 
de que a intervenção em Bacalan segue as duas tendências gerais que marcam as políticas públicas nos 
bairros da política de cidade: o trabalho da imagem pública (que se sustenta na concepção de Wolf, 
2006) e a aposta no controlo, vigilância e repressão. 
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Figuras 15 - Port de la Lune III (Outubro de 2005)                      Figura 16 - O Port de la Lune IV  
 
Sigamos o relato do responsável pela intervenção de requalificação levada a cabo no início da década 
passada após a transferência de parte da população da Lumineuse para o complexo de 365 alojamentos 
contíguo. Segundo M. Calt:  
C: A demolição da Luminouse deu azo a realojamentos no Port de la Lune, mas mesmo antes da demolição da 
Lunineuse já existiam problemas na residence. Assim, apesar de ser um conjunto muito bom, quando a Lumineuse 
foi demolida o Port de la Lune passou a ser o espaço squaté no bairro, deram-se arrombamentos das casas vazias, 
ocupação dos corredores e entradas do edifício pelos jovens... a situação degradou-se... 
I: Pelos jovens… 
C: sim, eles reuniam-se e o seu comportamento deu azo a uma degradação da situação de todo o conjunto, os 
fiscais da EDF tinham medo de ali se deslocar... 

A evolução do número de habitações vagas mostra que se atingiu em 1997 valores próximos dos 50%, 
verificando-se uma evolução muito rápida do fenómeno entre 1994 e 1997, à qual se seguiu uma redução 
também relativamente rápida nos dois anos subsequentes. 
  

Quadro 1 - Evolução das habitações vagas na residence Port de la Lune (1994 – 2001) 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nº de alojamentos vagos 11 55 100 143 80 14 8 4 
Fonte: Maison Girondine, 2005   

 
Segundo este participante, para além dos factores conjunturais ligados à crise de habitação no sector 
social (Vieillard-Baron, 2001), a inversão da tendência de abandono da cité explica-se pela intervenção 
do bailleur e dos poderes públicos, no que pode ser visto como uma verdadeira “limpeza aos squaters”. 
C: foi realizado um estudo pelo Observatoire… os educadores de rua, actuou-se em diferentes eixos para dar a 
volta à situação. Foram chamados vários intervenientes, a CUB, o conseil général, a mairie, a CAF, a polícia, os 
serviços sociais. A solução foi criar a Régie de Quartier na Maison Girondine, esta investiu 1,2 milhões de € na 
reabilitação e reconversão do conjunto, a polícia colocou um posto de polícia depois de o ter tirado a quando da 
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demolição da Luminouse e passou a intervir mais, foram criados os cargos de mediadores de bairro ligados à Régie 

Quartier200. A intervenção consistiu na criação de 7 entradas independentes para impedir a passagem da frente para 
as traseiras do edifício, passagens por onde os delinquentes se metiam para fugir quando a policia intervinha. 
Também redenominámos o conjunto, dando a cada entrada um nome, para tentar eliminar a designação de Port de 

la Lune. Construíram-se, nas trazeiras, os campos de jogos onde se realizavam torneios de futebol com muitos 
participantes, sobretudo crianças e jovens. Também procuramos com a CAF dar mais oportunidades às pessoas 
para elas saírem, idas gratuitas ao circo, por exemplo. Mas curiosamente as pessoas aderiam pouco. 
I: Falando com alguns representantes de associações e pessoas militantes no bairro, pareceu-me que o Port de la 

Lune foi em tempos um “grande conjunto” prestigiado, pela sua localização junto ao rio, dimensão, garagens… ou 
será apenas porque no fundo está sempre presente uma comparação com a Lumineuse? 
C: não é de facto verdade, mas quando se demoliu a Lumineuse as coisas mudaram um pouco. Penso que não 
soubemos prevenir a situação... continuamos a alojar quem quer que fosse... a isto acresceu a questão da 
comunidade cigana que vem aqui frequentemente porque é um lugar onde se pode fazer o que se quer… 
I: Como assim? 
C: haviam muitos jovens na rua, era o espaço deles… mas aprendemos muito com isto. A experiência do Port de la 

Lune serviu para prevenir as situações do Haut Garonne. Mas não se resolveu tudo, é claro. Em 2004 tivemos 
novamente muita degradação, novos roubos nas entradas levados a cabo por pessoas que nem sequer aqui viviam 
mas que eram atraídas pelos habitantes... Depois houve um caso de violação, de agressões, as coisas graves 
reactivaram-se, pedimos de novo que todas as pessoas se mobilizassem, aprendemos que temos que reagir 
depressa. Mas enfim, há adultos completamente dessocializados, com uma vida marcada por sucessivas entradas e 
as saídas da prisão... e depois há aqueles para quem os laços sociais do bairro chegam, mesmo com os problemas 
financeiros, mas também há outros para quem isso não chega. 

Vários aspectos deste discurso revelam que a intervenção no Port de la Lune merece uma reflexão. Um 
dos aspectos que a ser sublinhado refere-se à privatização das entradas, agora equipadas com códigos 
de acesso e grades de mais de dois metros e meio através dos quais se procura evitar a concentração de 
jovens nas bases dos prédios, assim como o acesso livre de não residentes à entrada de cada prédio (ver 
figuras 13 e 14). Impede-se também a possibilidade de os “jovens escaparem pelas traseiras durante as 
intervenções policiais” que, mesmo com a esquadra da polícia ao lado, se faziam recorrendo às forças 
especiais da CRS. 
Outros intervenientes alertam para o facto de se ter tratado mais de um afastamento dos jovens (que 
entretando se “mudam” para outros lugares do bairro, ou passam mesmo a frequentar outros bairros) do 
que uma efectiva actuação no sentido de os apoiar na resolução dos seus problemas, em especial de 
formação e emprego.   
O enfoque na privatização e no controlo do espaço público acaba por deslocar os problemas para outros 
espaços físicos e conceptuais, uma vez que deixam literalmente de fazer parte das preocupações da 

                                                 
200 Entre 2001 e 2002 foram contratados dois, mas entre 2002 e 2006 o bairro contou apenas com um. São 
mediadores que desenvolviam sobretudo actividades pedagógicas, possibilitando uma clara distinção face aos 
actuais correspondants claramente mais voltados para a gestão do conflito. Esta distinção parece ser hoje menos 
evidente, o que aliás esteve na base da rescisão do contrato da mediadora contratada em 2006, que trabalhou no 
bairro menos de um ano.  
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intervenção social situada, como se o afastamento dos jovens das cités, disciplinando o espaço, 
implicasse a diluição dos seus problemas. Estamos perante a lógica da imputação da génese da pobreza 
e da desinserção ao local, esquecendo os constrangimentos, simultaneamente, estruturais e 
intersubjectivos da exclusão. 
Depois desta intervenção reforçou-se a percepção de que o “problema dos jovens” é, porventura, 
insolúvel. Mesmo se a intervenção no Port de la Lune deu respostas às necessidades e aspirações de 
alguns dos seus habitantes, a imagem da cité – jovem, uma vez cristalizada, revela-se difícil de demover. 
Ainda com o responsável pela gestão da cité: 
I: daquilo que descreve, posso concluir que a intervenção no Port de la Lune foi importante para melhorar as 
condições das habitações, dos espaços exteriores, para diminuir os ajuntamentos de jovens, para terminar com os 
rodeos noticiados no jornal… 
C: sim, sim… 
I: mas que se conserva uma imagem negativa? 
C: é a imagem que passa na televisão, é muito forte, é dificil fazer compreender às pessoas que já não é assim... 
aqui as coisas foram mesmo feias, na margem direita Haut Garonne, em Florac também existem problemas, mas na 
realidade o Port de la Lune é o conjunto que mais problemas colocou ou até hoje... e depois há pessoas que 
querem manter esta imagem, que tiram benefício dela... 

Desta entrevista surge um conjunto de novas questões que me levariam a reorientar a pesquisa. A 
exploração sensacionalista, a incerteza dos financiamentos das associações locais, as vantagens da 
manutenção de um discurso alarmista para os políticos investidos no avanço da securização e para 
aqueles que querem continuar a “dominar” o território, são algumas das possíveis respostas à questão 
que fica no ar: quem tira partido de uma imagem negativa?  
 
 
4.2. Uma concepção darwinista e comportamentalista da delinquência  
 
Quando voltei ao bairro de Bacalan e de Saige em Janeiro de 2006 tinha reunido as condições para 
aprofundar algumas questões levantadas na primeira aproximação ao terreno iniciada em 2005. O facto 
de ter sido aceite no bairro pelos jovens e pelos participantes ligados às entidades com intervenção social 
e urbana, tornou possível passar a frequentar os diferentes “acontecimentos” para os quais muitas vezes 
fui convidada: assistência à projecção de videogramas produzidos, debates, ateliers destinados a jovens, 
cultos religiosos, a já referida fête de la musique, o repas de quartier, mostras de trabalhos escolares no 
âmbito do Salon du Lire, sessões de leitura e de poesia na biblioteca, e outros eventos mais esporádicos, 
como o campeonato regional de petanque ou, ainda, as reuniões de retaguarda, de que são exemplo as 
de preparação dos eventos mais significativos do bairro. Assisti também a peças de teatro no teatro Le 

Pont Tournant nas quais não encontrei nenhum jovem da rede de conhecimentos que fui construindo 
entre os jovens visíveis. 
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Na sequência dos motins de 2005, num ambiente menos formal que aquele que impõe uma entrevista, 
pude perceber na interacção com os participantes com que me cruzava na rua ou alguns dos eventos 
acima descritos um misto de consternação e alguma inquietação perante as implicações dos motins 
sobre os dispositivos e os estatutos dos trabalhadores sociais, cujo trabalho havia sido colocado em 
dúvida. Mostrava-se complexa a compreensão destas inquietações uma vez que, tendo retornado a 
França em Janeiro de 2006, durante a minha ausência me havia sobretudo debruçado sobre os 
dispositivos da política de cidade francesa em confronto com a intervenção nos bairros que se formulava 
em Portugal, e, também, sobre os ecos discursivos na imprensa portuguesa e canadiana201 sobre a 
“França em chamas”.  
Para compreender estas inquietações foi fundamental o contributo dos sociólogos da revista Claris 
nomeadamente a tese do oportunismo político em torno da insegurança nos bairros gerada pelos jovens 

dos bairros. Para reflectir sobre a plausibilidade desta análise confrontei-me com a necessidade de 
questionar a natureza da argumentação política que sustenta a crítica às políticas de “prevenção da 
delinquência”, avançada pelo grupo de cientistas sociais da Claris e que pareciam explicar o clima de 
desconfiança que se havia então gerado nos jovens, diferentemente do de subestimação que havia 
percepcionado em Saige (Pato, 2006b). Foi ainda importante o contributo do sociólogo Patrick 
Magnaudeix, que integra a equipa do UBAPS com uma ampla experiência de trabalho com jovens na 
área de Bordéus-norte.  
Orientei-me então para o Relatório do INSERM (Institut Nacional de la Santé et la Recherche Médical) 
diversas vezes citado nos discursos verbais e escritos, mas cujo conteúdo eu desconhecia. A autoria 
deste relatório esteve a cargo de um conjunto de especialistas fundamentalmente da área da saúde e 
ciências médicas, aos quais se juntaram alguns representantes políticos voluntariosos202. Neste 
documento a delinquência juvenil é entendida como parte de um conjunto de perturbações de conduta 
que se exprimem “num conjunto de comportamentos muito diversos desde ataques de cólera a 
desavenças repetidas, agressões graves, como violação, agressões com armas e roubo” (Relatório 
INSERM, 2005, p. ix). O relatório não se centra assim directamente sobre as eventuais causas sociais 
que conduzem à delinquência, sendo esta apreendida através da manifestação de comportamentos anti-
sociais que caracterizam os problemas de conduta.  
Estes problemas de conduta, detectados a partir dos actos e da sua frequência, assim como da 
intensidade da sua violência, são associados a problemas mentais, considerados “hereditários em 50% 
dos casos e decorrentes do temperamento e personalidade”. Num segundo nível assume-se a 
possibilidade de estabelecer uma relação entre a delinquência e um conjunto de factores ambientais, que 
envolvem a família, a exposição à violência (directa ou mediatizada) considerada susceptível de 
desencadear processos de dessensibilização, banalização e manifestação de passividade face a actos 

                                                 
201 Uma vez que permaneci no Canadá durante Novembro de 2005, depois de ter participado em dois congressos internacionais. 
202 Integram esta equipa de especialistas da área da psiquiatria, psicologia, genética, neurobiologia, etologia, sociologia, assim 
como diversos responsáveis políticos, nomeadamente o responsável pela delegação interministerial da cidade e desenvolvimento 
urbano do departamento de Saint-Denis la Pleine.  
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violentos. Os especialistas que subscrevem este relatório defendem ainda que a linguagem ultrapassa a 
função de expressão e compreensão, detendo um efeito regulador sobre o controlo de comportamentos. 
Nesta linha, os défices de linguagem estariam ligados a dois tipos de défices cognitivos: o verbal (que 
incapacitaria a expressão e a compreensão, no fundo a aprendizagem no sentido clássico, assim como a 
expressão das emoções) e o executivo (que afectaria a execução das respostas mais adequadas, o 
raciocínio abstracto e o controlo motor).  
Na continuidade deste entendimento a despistagem e o diagnóstico são instrumentos privilegiados. 
Propõe-se um sistema de despistagem de problemas de conduta a partir dos 3 anos de idade, utilizando 
para o efeito as estruturas de saúde e os momentos de exames sistemáticos da pequena infância, 
infância e adolescência para referenciar problemas de conduta, que permitiriam uma “avaliação clínica e 
rigorosa”. Propõe-se igualmente o acompanhamento de crianças em risco desde o período ante pré-natal 
para famílias em risco e sugerem-se modificações para a adaptação terapêutica à severidade dos 
problemas, incluindo o reforço da intervenção através de famílias de acolhimento especificamente 
formada e assistida sobre o plano psicoeducativo para receber adolescentes, em alternativa à colocação 
do adolescente em centro educativo. O sector da saúde torna-se uma porta privilegiada para a 
compilação de indícios de delinquência.   
A defesa do diagnóstico de condutas rigoroso e precoce e dos métodos de intervenção em função dos 
factores de vulnerabilidade fundamenta-se, essencialmente, num conjunto de programas aplicados nos 
Estados Unidos destinados tanto a crianças, como aos pais. Através destes programas pretende-se o 
desenvolvimento de qualidades parentais para os primeiros e o desenvolvimento de competências 
sociais, cognitivas e emocionais para as crianças dos 0 – 3 anos e dos 3 – 16 anos. A perspectiva 
comportamentalista subjacente a esta abordagem procura ajustar as novas formas de actuação estatal à 
necessidade de auto-regular os comportamentos parentais e nalguns casos dos adolescentes, indicando-
se formas para atingir estes fins. Entre estas as mais radicais (também já equacionadas no nosso país) 
incluíam o corte das prestações sociais pecuniárias e dos abonos ligados à frequência escolar, a 
obrigatoriedade de frequência de cursos de aprendizagem de competências parentais cujos custos 
estariam a cargo das famílias. 
Este relatório foi encomendado no início do mandato do governo Dominique de Villeppin, em 2005, pela 
Caisse National d’Assurance sur les Toubles Mentaux (CANAN), o que mostra já uma tendência para 
uma mudança política, eventualmente legitimadora dos cortes orçamentais realizados no “sector do 
social”. Mas as suas implicações políticas dão-se, sobretudo, entre 2006 e 2007 em estreita relação com 
o processo de revisão da Lei de Prevenção da Delinquência203 que, entre o final de 2005 até à sua 
aprovação em Assembleia Nacional em 2007, conheceu 17 versões. Os chumbos das sucessivas 
propostas de Lei ficaram a dever-se à falta de consenso relativamente às matérias de controlo e 
regulação, sobretudo, quando, seguindo o modelo americano, estas colocavam em causa a protecção 
social das famílias economicamente mais fragilizadas.  
                                                 
203 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007.  
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Mas a lei foi aprovada e trouxe com ela um endurecimento das penas, um aumento do poder do maire, 
“pivot” da política de “prevenção”, e a responsabilização dos pais que passaram a ter de custear 
despesas com cursos de parentalidade e se vêem privados de apoios sociais. Sublinhe-se ainda o facto 
de muitas das cláusulas questionadas nas sucessivas propostas terem de facto sido transcritas para o 
acervo legislativo através de “uma sedimentação de textos” deliberadamente desligados da problemática 
da delinquência (Daadouch, 2006)204. 
As sucessivas contraposições dos partidos da oposição e dos profissionais e académicos envolvidos 
nesta problemática ao projecto de lei fundamentaram-se em diversos pontos. Em primeiro lugar, 
questiona-se a abordagem psicologista da delinquência. Wacquant (1999), Tévanian (2005) e Muchielli 
(2006a, 2006b) alertam para o facto de as distorções interpretativas sobre a delinquência contribuírem 
para cristalizar as novas figuras das “novas classes perigosas”, desta feita associadas a leituras de novos 
“especialistas” da área da psicologia ou aos novos peritos da segurança. Os primeiros, despolitizando a 
questão, associam a violência à natureza humana, à “necessidade de agressão” ou à “falta de 
referências”, ou ainda aos “défices de educação”. Por seu lado, alega-se que os novos “peritos” da 
segurança pública (Wacquant, 1999) negando as “desculpas sociológicas” (Muchielli, 2006b) nos estudos 
sobre a “violência”, acabam por participar tanto na análise como na causa do problema (Wacquant, 1999; 
Tévanian, 2006).   
Acresce que, como refere Muchielli (2006b), esta perspectiva contribui para que se instale a ideia da 
existência de “núcleos duros” de delinquentes “inintegráveis” e de que, por isso, a acção social se deve 
orientar para os que “querem verdadeiramente sair”, sendo a existência destes últimos a revelação de 
que os primeiros escolheram ser delinquentes e que é então necessário deixarmos de procurar 
“desculpas sociológicas” e simplesmente colocar os desviantes face às suas responsabilidades 
individuais.  
Esta concepção não é nova. Desde os anos 1960, Clarck (1965 cit. Wacquant, 2001) referia-se à 
psicologização da pobreza dos negros do gueto como um mecanismo de dominação racial e de opressão 
económica. Hoje, porém, à opressão económica acresce a opressão policial. A gestão policial e penal das 
desordens urbanas confunde-se com a gestão da pobreza ou da exclusão social segundo a leitura mais 
comum na Europa. Assiste-se pois, dos dois lados do Atlântico, a um recuo do Estado nos domínios 
económico e social (Wacquant, 2001) com fortes implicações na redução dos direitos sociais dos pobres.  
Perspectiva-se assim a “responsabilização” (exclusiva) dos pais e crianças adolescentes pela 
delinquência e problemas de conduta, ainda que se admita no preâmbulo do relatório que a delinquência 
é um conceito eminentemente legal, cujos limites dependem em grande parte das práticas policiais e 
judiciais.  

                                                 
204 De facto consultando a Lei da prevenção da delinquência aprovada em Maio de 2007, percebe-se um enlace entre o código 
geral das colectividades locais, o código da acção social e das famílias, código do processo penal, código civil, código da 
construção civil, código do urbanismo, código das estradas, código do ambiente, código monetário e financeiro e código da saúde 
pública. 
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Uma terceira crítica prende-se com as consequências dos novos procedimentos em matéria de 
prevenção de delinquência na reestruturação das políticas municipais, designadamente, as ligadas à 
partilha de informação entre o maire e as diferentes entidades envolvidas. Por exemplo, a informação 
socio-médica ou educativa que o maire é obrigado a partilhar, sem que se saiba concretamente qual o 
uso que será dado a uma informação susceptível de leituras penais205. É, sobretudo, sobre estas últimas 
que se revela interessante a crítica dos cientistas sociais da Claris. Este diploma abre a possibilidade de, 
por convenção com o departamento, o município poder exercer directamente parte das competências no 
domínio da acção social, hoje atribuídas aos departamentos, em matéria de inserção social, prevenção 
especializada, animação socio-educativa e prevenção da delinquência. Antes de nos debruçarmos mais a 
fundo sobre esta questão, abre-se um parêntese para dar conta de uma outra questão amplamente 
debatida.  
Como já anteriormente se referiu, sugerem-se modificações para a adaptação terapêutica à severidade 
dos problemas, incluindo a intervenção através de famílias de acolhimento especificamente formadas e 
assistidas sobre o plano psicoeducativo para receber adolescentes. Note-se que esta possibilidade já 
existia anteriormente, mas não se previa como alternativa a colocação do adolescente em centro 
educativo. Apesar das suas potencialidades há indícios de oportunismos de ambas as partes. Da parte 
das entidades que conseguem orientar o menor para um destino, quando outros destinos se revelam 
impossíveis e, da parte das famílias que, deste modo, conseguem aceder a transferências pecuniárias 
com peso em orçamentos familiares baixos. A falta de meios e o oportunismo inibem a eficácia desta 
medida quando se mantém o menor no centro das preocupações. O terreno mostra-o através dos 
depoimentos dos responsáveis pelas entidades que seguem os percursos dos jovens, designadamente 
dos educadores especializados e dos educadores da PJJ, mas também do discurso dos jovens que 
passaram por esta experiência. A este propósito Pierre conta: 
P: Ir para a montanha, ficar na montanha, dias, semanas, meses, quando o que eu queria era estar no bairro, é aqui 
que eu pertenço, não tenho mais nada senão isto. Depois há sempre a cobrança, alguma forma de cobrança e nada 
de nada a esperar. Então um dia roubei uma moto e voltei. No caminho tive que me desenrascar para comer e para 
a gasolina, foi uma complicação. 
[…] 
I: e quando cá chegaste o que aconteceu? 
P: alguns dias depois vieram buscar-me. Fui para um Centro Educativo. 

Em suma, tanto os procedimentos como os conteúdos introduzidas pela publicação de novos diplomas 
que delegam no maire novas competências em matéria de política social, como as alterações 

                                                 
205 Note-se que é nesta fase que se instituem os novos diplomas relativos ao contrat d’accueil et d’intégration (CAI) que prevê 
que todas as pessoas (e famílias) que se queiram estabelecer em França por um período longo preparem a sua integração na 
sociedade francesa. Este contrato, obrigatório desde Janeiro de 2007, visa instaurar entre França e o imigrante “uma relação de 
confiança e de obrigação recíproca” (l’article L.311-9 do Código de Residência de Estrangeiros em França) e é precedido de um 
teste de avaliação de conhecimentos da língua francesa e dos valores da Republica. 
(http://www.ofii.fr/s_integrer_en_france_47/la_formation_cai_21.html). No mesmo período pondera-se a criminalização da 
imigração ilegal, à semelhança do que sucedeu em Itália em Julho de 2009, e que motivou um reforço do patrulhamento das 
cidades na caça ao “imigrante”.  
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introduzidas pela Lei da de Prevenção da Delinquência, representam, para diversos autores (Muchielli, 
2006a, 2006b, Daadouch, 2006; Ott, 2008), uma orientação para o controlo e vigilância panóptica que 
deixa para trás a educação e a prevenção da delinquência. Isto porque, na continuidade da Lei Perben 
II206 de 2004, que abre a possibilidade de partilha de informação judiciária entre maire, educadores da 
PJJ e ajuda social à infância (Daadouch, 2006), são agora previstas “tecnologias de prevenção” 
orientadas para o acompanhamento dos “potenciais delinquentes”, desde o período ante pré-natal para 
famílias em risco. Na leitura que defendemos neste trabalho, estas tecnologias constituem-se, em si 
mesmas, como performances prescritivas.   
Laurent Ott (2008) vai mais longe e alerta para as influências directas e indirectas da Lei de Prevenção da 
Delinquência para a intervenção municipal em matéria de acção social. Estendendo a problemática da 
delinquência às famílias, defende que a delegação nos maires da responsabilidade de governação da 
pobreza os coloca na posição de interlocutores incontornáveis das famílias pobres e acarreta sérios 
riscos de colocar estas famílias a meio caminho “entre a dependência e a vassalagem”. Esta 
argumentação encontra eco também nas conclusões de Manuel Baucher (2006), quando defende que a 
partir da campanha eleitoral de 2001, profundamente marcada por uma “histeria securitária politico-
mediátia” e, mais recentemente, após os motins de 2005, a violência e insegurança voltam a estar no 
centro do debate político levando a uma alteração do jogo de forças (Baucher, 2006).  
 
 
4.3. O Jornal de Bacalan como tecnologia de governabilidade 
        Distorções no agenda-setting e no newsmaking  
 
De um modo geral, os media desempenham diferentes papéis, por vezes contraditórios, pois ao mesmo 
tempo que participam na produção de estigma, dão voz aos profissionais que se opõem contra os 
poderes políticos, perante a ameaça de extinção dos projectos em curso, por exemplo. Por outro lado, 
surgem como instrumentos do poder político, um pouco ao sabor dos acontecimentos ou ao sabor dos 
temas da agenda política. 
Vimos atrás que o Jornal de Bacalan é frequentemente descrito, pelos seus promotores mais activos, 
como o espelho do tecido associativo contemporâneo de Bacalan. Este jornal resultou de um processo 
dispendioso de organização de candidaturas para angariar subvenções, preparadas pela Régie de 

Quartier que viriam a ser atendidas pelos seus patrocinadores: à cabeça a mairie, seguindo-se os 
bailleurs e a Região. 

                                                 
206 A Lei Perben II previu que o menor continue a beneficiar do juiz especializado, dos serviços da PJJ, e de medidas de 
detenção específicas, como os regimes de detenção provisória e prisões de menores, introduzindo-se mudanças no número de 
horas em que este pode ser retido à espera de julgamento (gard a vue), que passa a ir até 96 horas em caso de roubo em grupo. 
Posteriormente, na sequência do suicídio de um jovem durante este período de detenção, cria-se a obrigatoriedade de este ter 
que ser visto por um médico que determinará a sua capacidade de suportar a gard a vue e detrminam-se mecanismos de 
aceleração da apresentação ao juiz. Para alguns autores, o encurtamento dos prazos de apresentação ao juiz veio potenciar uma 
defesa de menor qualidade (Daadouch, 2006; Muchielli, 2006a, 2006b).  
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No discurso da responsável pela iniciativa e actual directora do jornal este tem por mote a independência 
e serve, no essencial, dois grandes objectivos: 
1. a transmissão dos interesses da Direcção do Desenvolvimento Social e Urbano da Mairie, do conselho 
regional, da Maison Girondinne, entre outros; 
2. a criação de um meio para fazer oposição à maioria municipal em exercício, quando as propostas 
avançadas para o bairro vão contra as “vontades locais”.  
Como prova da garantia de independência é referido o facto de o jornal ser feito pelos representantes 
associativos, pelos habitantes não associados e comerciantes, entre outros. Como prova de legitimidade 
democrática aponta-se o debate obrigatório de cada artigo pelo conselho editorial que, quando analisado 
mais de perto, não engloba a totalidade das associações de maior “peso” no bairro, com particular 
destaque para aquelas a que pertencem ou que são efectivamente dinamizadas pela oposição política 
em exercício. No caso o deputado municipal e da CUB do PCF, também fundador e dinamizador da 
associação Vie et Travaille. 
Desde o primeiro número, o Jornal du Quartier de Bacalan sustenta três eixos discursivos que o viriam a 
marcar durante os restantes números analisados. Um primeiro corresponde a extensas páginas 
dedicadas aos projectos de transformação urbanística, cuja contestação ou apoio por parte do “tecido 
social” se revela de modo notório. Expressa-se minuciosamente a argumentação da mairie e dos 
representantes locais que, frequentemente, se socorrem da opinião de peritos na sua argumentação. O 
segundo, em relação directa com a estratégia de alteração da imagem de Bacalan, integra a rubrica 
dedicada a entrevistas a personalidades artísticas do bairro, assim como breves notícias dedicadas aos 
habitantes que se destacam em actividades profissionais, artísticas ou lúdicas no plano nacional ou 
internacional, ou, ainda, pelas suas intervenções em causas de utilidade pública, também no exterior do 
bairro. Um terceiro eixo, na linha do segundo, surge deliberadamente ligado ao histórico “como forma de 
mostrar e nutrir a vitalidade incrível deste bairro”.  
Na continuidade da lógica dos segundo e terceiro eixos discursivos é dado um espaço aos 
“acontecimentos” mais relevantes que se reportam quase na totalidade a eventos promovidos pelas 
associações em parceria com os poderes local, departamental e regional. Esta última rubrica, de certo 
modo, acaba por esbater o discurso de contestação inscrito no primeiro eixo, tanto mais quanto as 
“ameaças” colocadas pelas decisões que se contestam permanecem no campo das hipóteses e os 
eventos realizados em parceria no domínio das realizações.  
Por outro lado, ao apresentarem o jornal como o resultado de um processo de elaboração democrático, 
porque local e “participado”, os seus editores, pretendem colocar o “consenso” sobre as escolhas do que 
tem “valor notícia” na mão do tecido associativo local. Mas o facto de serem os representantes da régie e 
um conjunto de personalidades do bairro (captados para a participação e de algum modo envolvidos no 
projecto da Régie) acaba por inscrever o jornal na lógica de funcionamento da Régie e 
consequentemente do controlo político e social que os patrocinadores do jornal exercem.  
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Podemos, porém, questionar: como falar de controlo se grande parte das notícias se refere a 
controvérsias entre os “habitantes” e o poder local? Na resposta a esta questão é necessário relativizar a 
noção de controvérsia, já que é o investimento político na mudança do bairro que está no centro do 
debate sobre Bacalan. Em consequência, saímos do processo de produção da notícia – newsmaking – 
para os seus efeitos. Como propõe Wolf (2006) a principal fonte de controlo social não é exercida pelo 
público, leia-se pelos habitantes de Bacalan, mas pelas forças presentes dentro da própria redacção, 
entre “colegas” e destes com os seus superiores, profundamente investidos em dar visibilidade ao 
voluntarismo político, que deste modo perfaz o agenda-setting.  
Em suma, independentemente das controvérsias ou dos consensos, o jornal constitui uma estratégia de 
minimização dos efeitos conflituais ao mesmo tempo que, através do jornal, o debate passa a realizar-se 
fora dos fóruns de discussão “clássicos” no bairro (assembleias, abaixos-assinados…). O jornal 
confunde-se com a Régie, em si vista como uma nova forma de tratar as questões sociais. As 
recompensas inerentes ao processo de “socialização” do “jornalista”, não estão já na linha editorial207, 
mas na linha da política local e não podem ser subestimadas. 
Ou, de outro modo, mesmo não se tratando de uma produção noticiosa no sentido profissional do termo, 
podemos admitir também neste caso que a visibilidade dada pelo jornal a determinadas opções 
(concordantes ou não com as “tendências locais”) acaba por inscrevê-las dentro do campo das hipóteses 
que, mesmo que contestadas não chegam a mobilizar manifestações de discordância, contribuindo para 
as legitimar (Breton, 2002; Wolf, 2006) na medida em que se publica a argumentação que as fundamenta.  
A coordenação política mobiliza a comunicação, dando voz aos “definidores primários” (primary definers) 
no processo de elaboração da notícia (Hall et al, 1973), ao mesmo tempo que, de forma pouco clara, 
contribui para diluir o debate sobre o planeamento e deste modo, para acentuar uma concepção 
gestionária dos problemas locais. 
Intencionalmente ou não, isto é, seja a distorção da imagem do bairro - revelada na ênfase nos aspectos 
de um “village” peculiar, com uma carga histórica de peso, em processo de abertura e, sobretudo, dotado 
de um tecido associativo coeso -, a mensagem do jornal deixa de lado a vivência da desesperança que é 
possível encontrar no discurso directo de alguns dos seus habitante e de grande parte dos jovens 
participantes nesta investigação. Como as entidades do social o jornal externaliza, não apenas potenciais 
colaboradores, mas também os temas considerados insolúveis, pondo em relevo, mais do que a partilha 
de um “mapa de significados” (Hall, 1993; Mondada, 2000), a constituição de um novo significado a partir 
da elaboração discursiva (Crozat, 2004; 2006b). O jornal é um efectivo meio de comunicação social 
nalguns temas e para alguns grupos da população. Mas não é nem tão extensivo como se quer fazer 

                                                 
207 Ver a este propósito o estudo do norte-americano Warren Breed (1955, cf. Traquina, 2002, p.80 e seg; Rebelo, 2000; Wolf, 
2006 [1987] que defende que o jornalista é levado a conformar-se com a política editorial pelo jogo de recompensas e sansões 
de que são exemplo a atribuição de tarefas menos interessantes e/ou prestigiadas, a alteração ou a reescrita das peças que 
produz, o posicionamento da notícia no conjunto do jornal associada ao consenso de que os melhores trabalhos ocupam a 
primeira página, ou a assinatura ou não da peça, ligada à ideia de que a assinatura é sempre desejável (Traquina, 2002, 
p.80,81). 
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crer, nem tão democrático. Os grupos excluídos permanecem excluídos na elaboração do jornal, ou por 
omissão, ou porque se fala deles e não com eles.  
Por outro lado, faz sentido equacionar aqui a possibilidade de “distorção” por parte de quem elabora o 
jornal, apesar da ausência de consenso sobre esta hipótese. Vimos já anteriormente que os autores que 
negam a distorção (Rebelo, 2000; Traquina, 2002) diferem dos que admitem ser possível uma “distorção 
involuntária” (Wolf, 2006) considerando “as distorções inconscientes que [….] realçam uma determinada 
representação da realidade social, marginalizando alguns aspectos em favor de outros, são um elemento 
que entra em jogo na dinâmica da difusão dos efeitos cognitivos ligados à imagem da realidade” (Wolf, 
2006, p.184). Nesta linha é pláusivel remeter para o domínio da “distorção inconsciente” o silenciamento 
das vozes do descontentamento que o jornal acaba por realizar.  
Assim se explica que o deal, o abandono de carros, ou a ausência de integração dos ciganos e dos 
jovens que surgem na sombra da notícia nos media regionais, desapareça da notícia. A título de exemplo 
retenha-se que das 276 peças do Jornal de Bacalan analisadas a temática da criminalidade surge em 
apenas uma: 
"On nous avait pourtant "juré-craché"que le cocktail police + Douane + Fisc allait mettre au  terme aux trafics juteux 
de nos caïds qui paradent jour et nuit dans leur voitures de luxe; mais la comissaire de police conteste le dispositif: 
trop de procédures pour résultats maigrichons" ..."s'empresse à la rescousse des policiers confrontés à la violence 
d'individus dangereaux. Que dire des habitants qui les côtoient au quotidien? Qui se met à leur place?" [... ] « Frande 
Infos, source INSEE, du 16/10/2005 nous apprend que les agressions sont en réalié cinq fois plus noubreuses que 
les chiffres déclarés par la police! Le journal Libération a publié une carte d'incivilités en France: la Gironde fait partie 
des départements les plus touchés"..."Les bonnes paroles de nos édiles ne peuvent plus masquer la colère des 
Bacalanais victimes de vols, d'agressions et d'incivilités venant de personnes souvent jeunes, voire  très jeunes, 
agissant au grand jour" (Jornal de Bacalan, nº11, 2006). 

Por seu lado, o desemprego entre os mais novos apenas é referido em duas notícias relativas à 
realização de dois ateliers promovidos com a participação de meia dúzia de “jovens assistidos”, mesmo 
quando os números apontam para uma taxa de desemprego entre os jovens superior a 40%.  
Porém, o empenhamento na reconversão da imagem de Bacalan autoriza-nos a questionar a hipótese da 
“distorção”. O conteúdo do jornal inscreve-se numa estratégia de manipulação, ainda que fundada nas 
“melhores das intenções”. 
Mas não são apenas os patrocinadores do jornal que tiram proveitos da visibilidade que este oferece. Na 
sequência das entrevistas realizadas aos bailleurs gestionários do parque habitacional do bairro, e em 
relação com estas ou não, é publicada uma extensa rubrica no jornal sobre o seu papel. Nesta os 

bailleurs Aquitannis e Maison Girondine, este último proprietário do Port de la Lune, apresentam-se do 
seguinte modo: 
"Ao serviço dos locatários, os responsáveis da antenne, os gestionários e os jardineiros favorecem o 
desenvolvimento de relações sociais e zelam pelo respeito pelas regras de vida. Sob Bacalan a antenne tem 
também um papel importante em termos de acolhimento e de escuta dos seus clientes. Aberta durante a semana 
das 8 às 12h ou fora desta hora sob marcação responde aos problemas com que se confrontam os clientes no 
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quotidiano. Actor social é também um parceiro privilegiado dos eventos das residências ou do bairro. Refeições 
entre vizinhos, encontro de acolhimento a um novo residente, tardes lúdicas [...] O serviço de Lien Social da 
Aquitannis foi criado especialmente para apoiar acções levadas a cabo pelos parceiros locais. Enfim, em Bacalan 
como sobre o resto da CUB, o serviço de Lien Social organiza numerosas manifestações dirigidas aos jovens do 
bairro, jornadas multidesportivas no estádio Charles Martin, jornadas de iniciação aos desportos colectivos, 
nomeadamente em colaboração com parceiros associativos do sector (Bacalanaveture, desafios interescolas na 
piscina Tissot, animação na praia Bordeaux-Lac)"; 
"Assegura um acompanhamento personalizado em diversos domínios ligados ao alojamento (procedimentos 
administrativos, trocas, trabalhos de adaptação de alojamento...). […] A Maison Girondine tem a permanente 
preocupação de manter um quadro de vida agradável para todos, estando particularmente atenta à manutenção dos 
grandes equilíbrios sociais e prossegue uma política sustentada em matéria de ordenamento e de manutenção”. 
(Jornal de Bacalan, nº14, 2006).  

Ao colocar a ênfase nas “boas práticas” que se pretendem afirmar no campo associativo - ancorada na 
“aproximação” do social aos habitantes, na “territorialização” dos dispositivos e na “gestão exemplar” dos 
alojamentos que a Régie veio possibilitar - acaba por se escolher o consenso e segregar habitantes e 
associações. Numa lógica de actor-rede o Jornal é um actante (Latour, 2005; Thrift, 2004a). Ele refaz o 
contexto inscrevendo nele a política de visibilidade do poder local; regionaliza o contexto, colocando na 
linha da frente os “informadores primários” e aqueles que lhe dão voz, atirando para as regiões 
obscurecidas problemas, lugares e pessoas. Deste modo, por via do agenda-setting e do newsmaking, o 
Jornal de Bacalan põe a claro um conjunto de tecnologias que deixam em suspenso os grupos, os 
espaços e as experiências daqueles que são retirados da cena pública. 
A narrativa de bairro construída perfaz uma identidade projecto (Lussault, 2003, 2005) que tem na sua 
base o Estado cooperativo empenhado na manutenção da “unidade política” (Inneratiry, 2002). A 
apresentação do jornal como uma “boa prática” pode ser lida como a adopção das crenças e postulados 
que o enformam como tal: crê-se que o jornal constitui um saber metodológico gerador de aprendizagens 
salvadoras para fazer face à crise do urbano; crê-se na existência de um projecto onde domina o 
consenso. Em suma, o jornal é visto como uma estratégia “ganhadora” que minimiza – oferecendo 
perspectivas para “regular” – os efeitos conflituais ligados aos contextos e aos jogos dos actores locais” 
(Navez-Bauchanine & Valladares, 2007). 
Finalmente, faz sentido recordar aqui os críticos da política de cidade (Tissot, 2007; Body-Gendrot & 
Wender, 2007, entre outros), assim como (Hyatt, 1997) quando defendem que, junto das organizações 
locais, como também junto dos cidadãos, a intervenção social Estatal passa a visar, sobretudo, a unidade 
política, voltando-se para as relações de comunicação entre os diferentes elementos que assim passam a 
constituir o edifício da “vontade combinatória óptima” (Innerarity, 2002).  
Na ausência de uma reflexão sobre a própria intervenção pública sobrevaloriza-se a “boa vontade” 
individual e as soluções pontuais e, concomitantemente, desvaloriza-se a conflitualidade e as 
reivindicações demasiado “políticas”. Os efeitos da concepção de cidadão e correspondente revisão do 
papel do Estado promotor da capacitação nos moldes da cidadania de vizinhança (Hyatt, 1997; Body-
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Gendrot e Wender, 2007) cooperam, alimentando e nutrindo-se, com um discurso que contribui para a 
despolitização das questões sociais. A cidadania de vizinhança favoreceu a retirada do debate das outras 
dimensões não locais da pobreza urbana favorecendo a emergência e a sustentação de uma cidadania 

alinhada, da qual o conflito é afastado ou assimilado num território tomado como “neutro e pacificado”. 
A implementação da cidadania de vizinhança nos moldes em que foi realizada não é independente da 
compleição política dos profissionais da política de cidade. Sylvie Tissot (2007) mostra, para o caso 
francês, que as bases da política de cidade francesa estão também nos movimentos reformadores dos 
anos 1960 e 1970 do século XX. Nos anos 1980, com a esquerda no poder, são os militantes, 
investigadores e profissionais que sustentaram a forte contestação ao urbanismo moderno e às 
operações de renovação dos centros das cidades que, denunciando o cariz autoritário e tecnocrático do 
Estado planificador, procuraram promover formas de reabilitação dos quadros de vida e das comunidades 
locais através de uma actuação integrada e baseada na democracia participativa. A maioria destes 
profissionais veio do meio associativo e parapúblico ou ainda de lugares marginais da administração. A 
política de cidade, através da qual se institucionalizam experiências de cariz participativo nas cités, 
conduzirá, porém, a um reposicionamento profissional e uma alteração dos modos de militância. Segundo 
a autora, muitos dos protagonistas das transformações das formas de intervenção pública nas cités são 
hoje os responsáveis pela deriva securitária em curso nos bairros da política de cidade.  
A análise do Jornal de Bacalan revela-se particularmente interessante, não apenas nos seus conteúdos, 
mas pela importância que detém neste processo de domesticação de um bairro conotado como 
reivindicativo, isto é, mobilizando um conjunto de tecnologias que enformam um novo modelo de 
performance política. 
 
 
 
4.4. Mixidade: tecnologias de governabilidade sem dispositivos  
 
Por diversas vezes, no discurso dos participantes deste estudo o termo mixidade se impôs. A mixidade 

entre habitantes percorre diferentes categorias, sendo as mais relevantes a mixidade socioeconómica e a 
mixidade étnica. Sendo as diferentes “origens”, um dos emblemas da peculiaridade de Bacalan, como se 
este território pudesse ser diferenciado de outros da metrópole pelas suas características demográficas, o 
termo é usualmente aplicado para designar a coexistência de diferentes “origens”. É certo que a relativa 
antiguidade do bairro na sua relação com uma constituição urbana baseada na fixação de diferentes 
vagas de imigração relacionadas com diferentes modelos económicos, favorece este tipo de leitura. Mas 
o que explica que a mixidade tenha saído do domínio das características populacionais para passar a 
fazer parte dos discursos sobre as associações e sobre os “públicos” das associações? 
No caso concreto de Bacalan, a mixidade, entendida como o inverso da segregação (Asher, 2010), 
resultou de uma justaposição de mecanismos onde se sobrepõem, seguindo a diferenciação apresentada 
na primeira parte, processos voluntários e impostos (Wacquant, 1993, 2001; Malheiros, 2000; 2002; 2005; 
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Malheiros et al, 2007), tanto interna como externamente. Entre os processos impostos destaca-se o 
processo de periferização de parte dos residentes da cité Lumineuse para Cenon e Lormont reduzindo-
se, deste modo, o seu peso relativo no interior do bairro. O mesmo mecanismo foi utilizado no 
realojamento de parte dos ciganos saídos do Village Andalou no bairro do Grand Parc, situado a sul de 
Bacalan. Estas deslocalizações dos mais pobres e estigmatizados não se deram sem protestos. No caso 
específico do Grand Parc, apesar da urgência que impunha a razão que levou à demolição, a demora 
verificada num processo iniciado em 1999 e que se prolongou até 2001208 não foi independente da forte 
resistência manifestada pela população do bairro receptor, que chegou a revelar-se através de 
movimentos de tipo NIMBY. 
A natureza imposta da decisão de periferização revela-se também na forte insistência junto dos bailleurs 
exercida por alguns habitantes, anteriormente realojados nas communes da margem direita, para 
retornarem ao bairro.  
Nas relações com o exterior entre os mecanismos constitutivos da mixidade englobam-se também 
processos de natureza mais voluntarista concretamente na venda de habitações adquiridas e entretanto 
valorizadas por parte de populações com mais recursos que favoreceram a fixação dos “novos 
habitantes”. Entre estes encontram-se, em muitos casos, novos agregados formados por um ou mais 
descendentes de Bacalan, bem sucedidos do processo de ascensão social. A preocupação das entidades 
do tecido associativo de Bacalan com estes habitantes é grande, como se pode constatar em diferentes 
números do jornal do bairro, onde surgem pequenas notícias sobre a percepção positiva que Bacalan 
suscita nos novos habitantes. Estes destacam, sobretudo, a singularidade (o village) e a vida associativa 
do bairro “onde têm família e se sentem bem” (Jornal de Bacalan, nº3, 2004), frequentemente em 
discurso directo, como pode ler-se no excerto209. 
“[…] quelques moins après notre atterrissage nous sommes ravis d'avoir choisi ce quartier de Bordeaux aux allures 
de village où il fait bom vivre. Nous avons été conquis par la gentillesse de nos voisins et de toutes les personnes 
rencontrées, qui nous ont accueillis avec chaleur et sourire" (Jornal de Bacalan, nº 10, 2005).  

Mas não é apenas nas dinâmicas com o exterior do bairro que assentam os processos de construção da 
mixidade. Eles invadem as estratégias de fixação da população no interior do bairro que passam a evitar 
a todo o custo a concentração excessiva de “pobres”. Esta foi aliás uma estratégia seguida pelo bailleur 

Aquitainnis quando decide dispersar as populações da cité Lumineuse por unidades residenciais de 
menor dimensão, ou mesmo por moradias dispersas na sua posse ou adquiridas para o efeito. Note-se 
que em 1999, quatro anos após a demolição da Cité Lumineuse, apenas 51% da população residia no 
mesmo alojamento (Atlas Bordelais de la Politique de la ville, 2003). 

                                                 
208 O processo de realojamento foi moroso e marcado por uma batalha “juridico-sanitaire entre la mairie de Bordeaux, la 
préfecture de la Gironde et les associations”. Vinte meses após o inquietante relatório dos Médicos do Mundo que identificou os 
casos de saturismo, das 53 famílias residentes no Village Andalou, 21 continuavam a residir nas caravanas e casas insalubres 
junto à lixeira. À morosidade que caracterizou este processo não é alheia, segundo alguns críticos da administração de Alain 
Juppé, a proximidade das eleições de 2001 e os movimentos de contestação de parte da população do Grand Parc (in 
http://aliceadsl.lci.fr/infos/france/2001/). 
209 no Jornal do Sud-Ouest de 16 de Maio de 1999 noticia-se a visita guiada aos novos habitantes fazendo-os descobrir o bairro 
levada a cabo pela Association Vie et Travail.  
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Mas esta estratégia faz uso de tecnologias de selectividade pouco claras. À semelhança do que detectei 
em Saige (Pato, 2006b), também em Bacalan os bailleurs desenvolvem uma verdadeira economia de 
triagem populacional assente nos pressupostos da mixidade social, para a qual nunca houve a coragem 
política de formalizar dispositivos. Em entrevista a responsável da Régie relata factos que dão conta do 
processo de filtragem populacional empreendido pelo referido bailleur.  
I: Por vezes têm políticas de triagem de população que me interessam…  
M: Sim, é o que se passou com a minha filha, eu não tive interferência. […] ela tem uma boa situação profissional, 
agora ela vai ter uma casa própria porque arranjámos uma, mas ela fez a sua candidatura e dois meses depois tinha 
apartamento. E os que estão em dificuldade. Esses estão em lista de espera… 
(silêncio) 
Isso agasta-me. Não se pode ter só locatários em dificuldade. Porque frequentemente as pessoas estão em 
dificuldades financeiras e... tenho outra família que trabalham os dois e casaram-se no mês de Julho, no mês de 
Agosto tinham um apartamento. Enfim, mas sou muito amiga dos bailleurs, tu queres encontrá-los a que titulo?  

Mesmo sem dispositivos, a mixidade dá lugar a mecanismos de evitamento da concentração de famílias 
do mesmo “grupo étnico” ou com um tipo de composição semelhante (grandes famílias, famílias com 
adolescentes rapazes, famílias monoparentais) chegando mesmo a entrar em aspectos do domínio 
confidencial quando analisam a “biografia do agregado”. A estratégia da mixidade não pode ser desligada 
de uma lógica política mais vasta amplamente sustentada no modelo universalista. Mas, a sua aplicação 
no caso específico da gestão do parque de habitação social entra em choque com os pressupostos 
daquele modelo, na medida em que gera discriminação.  
Por outro lado, como vimos a partir da análise da evolução mais recente das orientações da política de 

cidade e das práticas das associações locais (designadamente da Amicale Laïque), a orientação em 
“proveito de todos” para favorecer a mixidade contribui para descartar estes serviços dos que mais deles 
precisam. A mixidade é prova de sucesso mesmo quando dela resulta o acentuar das distâncias entre os 
“excluídos” e os “integrados” que tendem a ser vistos como públicos “menos exigentes”.  
No terreno a mixidade é, na prática, ligada à possibilidade de coexistência de pessoas de diferentes 
“origens” sempre sob o prisma da conflitualidade, como ilustrado no excerto da entrevista à responsável 
da régie: 
I: Não correremos o risco de atirar a população mais desfavorecida mais para a periferia? 
M: penso que a população vai-se… nós aliás já o dizemos aos nossos políticos: nós… eu… eu sou pela mixité 
social porque se fazemos guetos como fizemos na Lumineuse haverá dramas. Isso quer dizer… por exemplo certos 
ciganos, quando compram uma casa… ao seu lado, frequentemente, estão outras pessoas… frequentemente 
passa-se muito bem. Podemos chatear-nos se fazem barulho e é certo que é chato mas… dizem-me 
frequentemente, ah mas tu não os tens ao teu lado e é verdade, mas quando eles são misturados eles tornam-se 
frequentemente mais acessíveis. 

O paliativo aqui é a diluição da pobreza, assegurada pela sua dispersão no território. Podemos verificar 
que, deste modo, a mixidade funciona como uma tecnologia que faz desaparecer o problema do conflito 
como problema de governação, à semelhança do que defende Foucault (2004 [1979]) a propósito da 



 248

escassez e Haggerty (2001) quando se refere ao crime. Descura-se o mundo banal (Latour, 2005), para 
assegurar a sobrevivência da série (Foucault, 2004 [1979]) num modelo profundamente assimilassionista 
que nos mantém muito longe de compreendermos as raízes do conflito. Contudo, estas “regras” não 
passam despercebidas e são captadas pelos habitantes que vêem negado aos seus parentes, ou 
conhecidos, o acesso à habitação. O plano da operacionalização da mixidade é local e é também aí que 
se geram os seus efeitos colaterais que se detectam na microescala. A captação da decisão como 
aleatória gera hostilidades perante os “burgueses” recém chegados a quem é reconhecida a possibilidade 
de escolha. 
 
 
4.5. O reforço do controlo e da repressão 
 
Ao longo de 2006 e 2007 foi possível perceber no terreno o confronto entre as concepções e práticas do 
novo paradigma de enquadramento da acção judicial e penal e de actuação do social, e o 
enquadramento, administrativo e judiciário, da acção dos profissionais no sector da justiça estabelecido 
desde o século XVIII (Ministère de la Justice, La Justice des mineurs, octobre 2006).  
Este último, no plano dos direitos (civil, penal, social e apoio social) e no plano processual foi marcado 
pela dupla missão de educar e sancionar. Considerando que o menor ainda não alcançou o seu 
desenvolvimento pessoal, a acção pública em matéria administrativa e judicial sustenta-se em equipas 
específicas - a justiça de menores – e alarga o domínio de competências do juiz de protecção de 
menores, que assegura o direito à educação. Neste modelo estende-se a protecção judiciária a jovens 
maiores (16-18 anos e em casos excepcionais até aos 21 anos). Acreditava-se que os jovens haviam 
“caído” na delinquência por já nada esperar e que o convide a sair do seu mundo, e o acompanhamento 
no processo de socialização externo a um contexto que o jovem rejeita (pelo racismo e / ou racismo 
institucional e outras injustiças sociais de que são vítimas), acabaria por alterar posturas e 
comportamentos210. 
No paradigma que se vem instituindo nos últimos anos, baseado-se na concepção de delinquência acima 
exposta, os profissionais no terreno sofrem pressões para substituir, junto do jovem, a abordagem do 
reconhecimento e de valorização da pessoa, pela abordagem sustentada na adultização do menor (Delon 
& Muchielli, 2006). Esta pressão, motivada pelo alarmismo que aprisiona a delinquência juvenil pode ser 
sintetizada nas palavras de uma educadora da PJJ que alerta para o facto de:  
“a função da justiça de menores, particularmente, não é apenas sancionar actos mas também atender às 
personalidades e ambientes familiares, escolas, com o objectivo de determinar a sanção que seja mais eficaz para 
levar o jovem a ter consciência da natureza dos seus actos […]. O problema está em focalizarmos as políticas no 
                                                 
210  É importante perceber as relações entre o estatuto civil dos menores e o estatuto penal elaboradas pelos juristas, uma vez 
que o endurecimento das penas pode ser visto como um resultado perverso do alargamento dos direitos das crianças: os 
sistemas onde é maior a protecção do menor tendem a ser aqueles que mais cedo o “adultizam”, ou seja, onde, perante delito, 
mais cedo o menor é penalizado (Reino Unido, Estados Unidos). A estes sistemas opõe-se Espanha onde a protecção de 
menores é comparativamente menor, assim como a sua penalização (Aurore Delon e Muchielli, 2006, Revista Claris nº1). 
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terreno na sanção, no pânico da reincidência, e deste modo desligarmo-nos do trabalho que há a fazer com a 
pessoa. Depois nada disto faz sentido no plano da justiça de menores, porque são muito raros os menores que 
passam por aqui que reincidem”.  

No caso dos educadores da prevenção especializada a questão assume outros contornos, uma vez que a 
sua eventual dependência dos maires lhes retira o estatuto de que têm gozado sob a alçada e confiança 
das prefeituras. Se este passo não foi possível, pelos obstáculos colocados por estas últimas, a partir de 
2007, outros mecanismos de alinhamento ideológico são lançados, desta feita através da subordinação 
da evolução das carreiras profissionais dos educadores da prevenção especializada à consecução de 
objectivos mensuráveis. Tirar os jovens da rua torna-se o objectivo último como se a rua fosse, em si 
mesma, geradora de desviância e como se as estruturas de “acolhimento” dos jovens permitissem o re-
posicionamento social e sistémico necessário para trabalhar sobre as múltiplas frentes em presença 
quando se fala de desviância.  
A análise das alterações legislativas ditadas pela abordagem da delinquência atrás realizada permite 
identificar, nas políticas municipais em bairros sensíveis, uma dupla estratégia: a da instrumentalização 
das realidades locais com fins de pacificação social e o reforço do clientelismo eleitoral face ao divórcio 
entre o poder político e os habitantes dos bairros, frequentemente “saídos da imigração” (Muchielli, 
2006b; Ott, 2008). Ou, de outro modo, a neutralização da reivindicação, conseguida pela confusão entre a 
expressão reivindicativa dos jovens (e não jovens), que a abordagem psicologista atira para o campo da 
responsabilização individual e que caracterizou o debate sobre a “prevenção da delinquência em França, 
acarreta um esvaziamento político das “questões sociais”, ao mesmo tempo tende a acentuar a 
dependência das famílias pobres face ao poder (Ott, 2008), sem garantias de não discricionalidade. 
A implementação destas estratégias pressupõe, porém, avultados meios humanos e financeiros, mas 
também contractualizações que só se podem fazer quando há um perfeito alinhamento político entre 
maires, prefeituras, regiões e Estado central211. Assim, apesar da legitimação dos procedimentos e do 
lançamento de posicionamentos ideológicos politicamente aceites estarem lançados, o que contribui para 
a naturalização de práticas com efeitos clientelistas e discriminatórios, a implementação articulada destes 
dispositivos é ainda dificil. 
Finalmente, uma última nota sobre a vasta amplitude performativa desta nova concepção de 
delinquência. Vimos atrás que a génese do dispositivo do que são actualmente os CLSPD residiu na 
associação entre bairros e delinquência. Porém, é importante notar que entre 2000 e 2006 para além de 
um conjunto de critérios socio-demográficos212, surgem, nas estatísticas da Politica de Cidade, novos 
indicadores, entre os quais a percentagem de alunos apresentam um desfasamento entre a idade e o 
nível de ensino frequentado e a permilagem de “factos de delinquência” (Délégation Interministérielle à la 

                                                 
211 Agradeço a Patrick Magnaudeix, educador especializado, a reflexão que me permitiu esta conclusão.  
212 Referimo-nos aqui aos seguintes indicadores: peso da juventude da população, atrasos na escola e abandono escolares, 
famílias com rendimentos não tributados, famílias monoparentais, qualificações profissionais, desemprego, peso dos estrangeiros 
e de locatários residentes em habitações sociais (Vieillard-Baron, 2001, p130; Atlas de la Politique de la Ville, bordelais, 2003). 
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Ville, 2004) 213. A introdução desta variável representa uma outra forma de reconhecer, oficialmente, a 
delinquência de rua como variável da política de cidade. 
Todavia, como já tivemos ocasião de sublinhar, não se questiona a construção estatística deste indicador, 
ainda que diversos autores demonstrem que a forma de recensear o crime tem implicações na 
criminalidade (Haggerty, 2001; Tévanian, 2005, Wacquant, 1999, 2004). A este propósito Tévanian (2006) 
e Muchielli (2006b), como Wacquant (1999, 2004) a propósito da noção de “violência urbana”, insistem na 
ideia de que a centragem nos números que falam que por si próprios constitui um artifício político da 
polícia e da justiça que, desta forma, descura aspectos importantes relacionados com as práticas 
dominantes nas formas de intervenção das forças de segurança, hoje particularmente orientadas para a 
“delinquência de rua”. Ou seja, estas práticas não podem ser dissociadas das “realidades” expressas nos 
números214.  
Segundo os autores a este artifício está subjacente uma ordem de prioridades que serve a necessidade 
de identificar “os bodes expiatórios” que melhor permitam delimitar e “avaliar” o “sucesso” da intervenção 
policial e judicial que, entretanto, se ajustam como organizações de combate áqueles fenómenos. Trata-
se, no fundo, de um dos efeitos das audit policies, desta feita nas práticas da polícia (Durão, 2008b, 
2008d). 
Entre os factos mais recenseados está o aumento do número de insultos aos agentes policiais, crime que 
não pode ser dissociado do aumento do número de interpelações aos jovens e da maior susceptibilidade 
dos agentes num clima de tensão instalado entre jovens e forças de ordem, ao que não será indiferente o 
aumento do número de “controlos de identidade” ou da prática de rusgas como estratégia de consecução 
de metas ditadas de cima. 
Por outro lado, no caso dos números relativos ao tráfico de estupefacientes, Muchielli (2006b), Wacquant 
(1999; 2004) e Tévanian (2006) sublinham que a esmagadora maioria dos casos se reportam a pequenas 
quantidades de drogas leves para consumo próprio ou venda, uma prática que não se restringe nem aos 
jovens no masculino, nem às camadas mais pobres.  
Este é porventura um dos indicadores de maior relevo na manutenção de Bacalan dentro dos bairros da 
política de cidade. Resta saber se os elevados valores da taxa de criminalidade, em 2005, em Bacalan, 
(98.5%o) 215 quando comparados, por exemplo, com o bairro Les 4000216 (52.0%o no mesmo ano)217, por 
exemplo, dão lugar a uma modificação das formas de intervenção pública nos bairros dentro e fora do 
domínio da segurança. No discurso político, sim, no plano da prevenção, ao focalizar-se a maior atenção 
aos mais novos. Porém, no plano de uma intervenção educativa mais vasta, não, uma vez que, ao 
                                                 
213 Retrato socio-demográficos dos bairros da Política de Cidade - INSEE (Aquitaine) em 
http://sig.ville.gouv.fr/Synthese/CVBORD (18/08/08) 
214 O mesmo se passa no caso das violações e outras violências sexuais sobre crianças e jovens que têm essencialmente lugar 
dentro da família. O seu aumento estatístico deve interpretar-se não como um resultado do aumento destes crimes mas do facto 
de antes não fazerem parte das variáveis estatísticas, estando longe das preocupações centrais da sociedade civil e da polícia. 
Em Portugal esta distorção interpretativa encontra semelhanças para o caso da violência doméstica que passou a ser crime 
desde 2000. 
215 Min. de l'Intérieur (2005) 
216 Bairro estudado por Wacquant (1993) localizado na commune da la Courneuve, na periferia de Paris. 
217 Min. de l'Intérieur (2005) 
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mesmo tempo que se acentua o enfoque na criminalidade dos bairros, reduzem-se os meios, alteram-se 
as directivas de intervenção dos educadores especializados e restringem-se as intervenções dirigidas aos 
mais velhos a projectos descontinuados e de fraco alcance. Esta evolução reforça a ideia de que o 
problema dos jovens dos bairros, à semelhança do problema dos bairros, se tornou uma questão de 
gestão de populações, por via da intervenção policial.   
A este propósito, em jeito de remate, vale a pena recordar a posição de representantes da mairie pela 
política de cidade quando questionados sobre as intervenções dirigidas aos jovens identificados como 
“públicos difíceis”.   
Após uma breve referência à forma de funcionamento do tecido associativo local, que considera 
particular, referindo-se aos “jovens desocupados e aos jovens ditos delinquentes que existem no bairro” 
como “um problema generalizado” para o qual “não há capacidade de resposta”, a representante da 
mairie acima referida, aponta algumas medidas postas em prática pelos actores que fazem parte do 
CLIP218. Quando questionada sobre essas medidas aponta apenas uma, destinada para jovens com 
idades acima dos 16 anos.  
“é uma actividade mais pontual ligada às motas [através da qual], tentamos sempre tocar estes públicos mais 
difíceis e distantes. Não é apenas uma actividade lúdica. Há um trabalho prévio, porque é precisa uma licença para 
conduzir, por isso é dada uma formação em código de estrada. Em seguida ensina-se a conduzir mota clássica, 
acrobática e dá-se uma pequena formação em mecânica. Custa 150 €, creio, com o diploma... E para os que já têm 
licença, poderão vir com a sua mota...”. 

Nesta descrição não surge qualquer reconhecimento de que tal actividade, apesar de voltada para os 
“mais velhos”, não se vocaciona para “integrar jovens em situação de exclusão”.  
O “problema generalizado” e “instalado”, os necessários cortes nos financiamentos do social e a 
desacreditação das entidades e das práticas que, de forma quase invisível, têm de facto capacidade de 
chegar aos jovens, tomam conta dos debates e das decisões. A solução está no atalho securitário e na 
sua legitimação política, assim como na protelação dos questionamentos sobre o que se fez e sobre a 
forma como se fez da delinquência juvenil um dos eixos norteadores de uma política que se pretende 
próxima dos problemas, das populações, dos territórios. Também a municipalização da prevenção (e 
repressão) da delinquência parece seguir os mecanismos astutos de distanciamento e de erosão da 
democracia participativa que acompanharam a descentralização do Estado nos bairros prioritários. 
Os novos entendimentos de delinquência vieram legitimar novas formas de intervenção policial 
frequentemente desproporcionadas às problemáticas a que se dirigem. Fortes dispositivos policiais são 
deslocados para os bairros devido a ocorrências que não o justificam, acabando por gerar sentimentos de 
intolerância mútua entre polícia e jovens. Esta visão recíproca reforça a visibilidade dos “perigos 
endógenos” a estes territórios. 

                                                 
218 É o Comité de Liaison Inter-partenaire, anteriormente designados grupos de diálogo. Foram criados nos bairros prioritários da 
política de cidade, de forma gradual, profundamente dependente das dinâmicas locais pré-existestes. O CLIP de Bacalan é dos 
anos 1990 enquanto, por exemplo, as negociações para a criação do CLIP do bairro de o Grand Parc se iniciaram em 2006 
(entrevista técnica responsável pela política de cidade no município de Bordéus, Junho 2006).  
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Mas não é apenas no código das colectividades locais que a lei endurece. No caso concreto da 
delinquência a lei previa que quando o menor fosse suspeito de infracção (contravenções, delitos e 
crimes) o juiz de menores intervinha para instruir o processo e para o julgar depois de ouvido o 
procurador da república. O juiz era e continua a ser apoiado pelos técnicos da Prevenção Judiciária da 
Juventude na aplicação de medidas. Porém, desde os finais de 2005, em França, no intuito de “adaptar a 
justiça às evoluções da criminalidade” passa a ser possível o juiz aplicar penas aos menores mesmo 
antes do julgamento (Ministère de la Justice, La Justice des mineurs, octobre 2006), incluído a sua 
detenção em regime de internamento.  
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Capítulo V 

 
 

I. O bairro da Quinta da Fonte: uma legenda da intervenção pública no combate à exclusão 

 
A intervenção na Quinta da Fonte foi marcada pela descontinuidade de dispositivos, projectos e 
iniciativas. O carácter descontínuo da intervenção dificulta a reconstituição do articulado da intervenção 
territorializada, ou seja, torna difícil perceber claramente quem, quando e como se interveio. A esta 
dificuldade acresce uma outra, ligada à preponderância de uma lógica sectorial da intervenção municipal 
traduzida em discursos tendencialmente fechados e sobre ópticas de intervenção demasiado 
autocentradas (Inneratiry, 2002). Esta fragmentação é, porém, apenas aparente, como demonstraremos a 
partir da análise cruzada de um conjunto de performances discursivas. Na primeira parte deste capítulo 
centramo-nos na reconstituição e análise da legenda da intervenção pública no combate à exclusão na 
Quinta da Fonte, a partir dos discursos de diagnósticos de caracterização, dos discursos captados em 
entrevista e das práticas discursivas observadas no terreno. Numa segunda parte trataremos o discurso 
noticioso para indagar as performances mediáticas e através delas as performances políticas  

 
 

1. Quinta da Fonte: um bairro problemático 
 
O bairro da Quinta da Fonte situa-se na freguesia da Apelação, uma das 18 freguesias do concelho de 
Loures, classificada no Plano de Director Municipal como freguesia rural. Nas comemorações dos 400 
anos desta freguesia a Junta de Freguesia empenhou-se em resgatar traços identitários da ruralidade 
que a marcou até há poucas décadas, re-investindo nas festas da Apelação de cunho marcadamente 
religioso219. Este re-investimento representa o resgatar de uma identidade-projecto (Lussault, 2005) que 
segue a tradição. Uma década depois exaltam-se os símbolos de uma ruralidade perdida, testemunhada 
na simbologia heráldica da Freguesia da Apelação220.  
A cerca de 12 km da cidade de Lisboa e a 7 km do núcleo mais antigo de Loures, a Quinta da Fonte 
surgiu como bairro de realojamento quando o município adquire uma grande parte dos fogos - cerca de 
550 - tornando-se assim proprietário de parte da urbanização que estava a ser construída pelas 

                                                 
219 Estas festas incluem missa solene e procissão que percorre a freguesia, a que se seguem arraiais saloios. De acordo com a 
informação constante no site da Junta estas festas iniciam-se no Pentecostes (60 dias após a Páscoa) e duram 4 dias, durante 
os quais se realizam “bailes de rua”. Nos arraiais actuam ranchos folclóricos, grupos de cantares, tunas académicas e, no 
encerramento, há fogo-de-artifício. 
220 A coroa de N. Sª da Encarnação, a armação do moinho, que representa o património cultural edificado, os ramos de oliveira, 
que simbolizam as actividades económicas e as mãos erguidas que representam o topónimo “Apelação”, aprovados com parecer 
da Associação dos arqueólogos Portugueses emitido em 2003 (http://www.jf-apelacao.pt/html/02-4.html). 
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cooperativas de habitação “O meu ninho” e “CHEUNI”, que enfrentavam dificuldades financeiras. Com a 
aquisição destes fogos, o município pretendia dar resposta às necessidades de realojamento de 
populações que ocupavam casas precárias em terrenos inscritos no perímetro da Expo 98 e CRIL.  
Segundo o estudo Satisfação Residencial nos Bairros Municipais (2004), elaborado pela Divisão 
Municipal de Habitação (DMH) da Câmara Municipal de Loures, existem no bairro da Quinta da Fonte 786 
fogos de habitação, dos quais 548 221 são de realojamento. A população que veio habitar o bairro residia 
maioritariamente nos núcleos de habitação precária da Portela, da Quinta da Serra (Prior Velho) e da 
Quinta do Carmo (Portela)222. 
A construção do bairro inicia-se em 1994, tendo o processo de realojamento início em 1995, com o 
“acolhimento” da população da Quinta do Carmo. No ano seguinte realoja-se mais de 20% da população 
e em 1997 quase 45%. Nestes dois anos realoja-se a população proveniente da Portela e da Quinta da 
Serra (Prior Velho). De acordo com uma antiga técnica da DMH entrevistada em 2007, foi um processo 
muito pouco preparado e assistido. “As pessoas recebiam a chave e nem sequer sabiam para onde iam, 
ou que autocarro deveriam tomar para chegarem ao bairro”. Desde então o bairro tem sido o receptáculo 
de famílias realojadas ao sabor das necessidades impostas pelo urbanismo ou das pressões para a 
conclusão do PER no concelho, como veremos a propósito do realojamento da população do Talude.  
Os dados do INE (Censos, 2001) apontam para uma população de cerca de 3000 habitantes, o que 
corresponde a quase 50 % do total da população da freguesia no mesmo ano (6043 habitantes). O 
Diagnóstico Social de Freguesia (2005, p. 44) baseando-se em dados recolhidos em Janeiro de 2003, 
revela uma densidade de ocupação da ordem de 6,6 pessoas por alojamento, com mais de metade das 
famílias com quatro ou mais membros, ao que se alia uma população maioritariamente jovem. Cerca de 
28,7% da população não atingiu os 15 anos de idade, 52% tem menos de 24 anos e 65,5% tem 34 ou 
menos anos.  
Por seu lado no Diagnóstico Social da Comissão Inter Freguesias (2005) pode ler-se:  
“Trata-se […] de uma população em idade fértil, presumindo-se que o crescimento natural seja particularmente 
significativo (até pelas próprias taxas de natalidade características das comunidades que compõem o bairro). Por 
outro lado, a incidência de fenómenos subterrâneos que geralmente iludem as estatísticas, como o acolhimento de 
parentes e conterrâneos ou o aluguer/venda clandestina de alojamentos, tendem a reforçar o crescimento 
demográfico do bairro. 
Assim, durante os 7 anos de vida do bairro a sua população tem vindo a aumentar. A dimensão média dos 
agregados familiares do bairro suplanta largamente a da freguesia.”223 

                                                 
221 O número de fogos afectos ao realojamento não é consensual nos diversos documentos consultados. Enquanto o estudo 
Satisfação Residencial nos Bairros Municipais (2004) refere 548 fogos, no pré-diagnostico social de freguesia apontam-se 554 
fogos. De salientar que a informação fornecida pela DMH para o diagnóstico social da freguesia (em 2006) refere 579 famílias. 
222 Na síntese realizada a partir da análise de 396 fichas de realojamento, de um total de 505 (correspondente a 1356 indivíduos) 
são referidos os seguintes núcleos para a proveniência da população realojada: Bairro Alto do Silvado (Odivelas), Bairro do 
Codivel (Odivelas), Bairro Junto ao Túnel (Sacavém), Bairro da Téte (Prior Velho), Bairro Trigueiros Martel (Sacavém), Camarate, 
Casal de S. Marcos (Moscavide), Moscavide, Odivelas, Parcela 5 (Catujal), Qta da Alegria (Portela), S. João da Talha, Santo 
António dos Cavaleiros e Talude Militar (www.cm-loures.pt/doc/garse/Populacao_qfonte.pdf). 
223 Disponível em http://www.cm-loures.pt/RedeSocial/diag_res_ape_fri_unhos.aspx?seccao=comissoes  
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O Diagnóstico Social Inter Freguesias: Apelação, Frielas e Unhos (Setembro, 2005)224 foi elaborado pela 
socióloga da Junta de Freguesia da Apelação, sob a coordenação de Isabel Duarte do Centro de Estudos 
Territoriais – ISCTE, no âmbito da constituição da Rede Social. Este documento viria, em 2006, a ser 
revertido no “Retrato da Freguesia” constante da página electrónica da Câmara Municipal (http://www.cm-
loures.pt/RedeSocial/rede%20social.pdf). O primeiro diagnóstico resulta de um trabalho desenvolvido 
entre 2004 e 2005 (9 meses) com os “actores locais”. Numa primeira fase é elaborado um pré diagnóstico 
no qual se enunciam os problemas e as necessidades aferidas pelos actores, mas que se assume não 
corresponder à “real necessidade da população”, apontando-se a necessidade de, na fase de realização 
do diagnóstico final, assegurar uma maior proximidade entre população e equipa técnica (Diagnóstico 
Social Inter Freguesias, 2005, p. 4)225.  
Os principais problemas colocados no pré-diagnóstico foram:  

• a delinquência juvenil (à qual posteriormente se acrescentam trajectórias de marginalidade), 

• o abandono escolar,  

• o agravamento dos problemas sociais e  

• a ausência de respostas para problemáticas especificas da juventude.  
Estes quatro grandes problemas aparecem ligados à grande questão da segurança, surgindo esta 
explicitamente relacionada com a existência de um “Bairro de Integração Social” com mais de 550 fogos 
de realojamento, onde residem famílias pertencentes a várias etnias a “conviverem” no mesmo bairro e 
no mesmo prédio. A questão da segurança é ainda aliada aos jovens sem ocupação226. 
A orientação do pré-diagnóstico para o aprofundamento das questões da segurança acabaria por 
influenciar a metodologia utilizada para a elaboração do diagnóstico, que consistiu na aplicação de 
entrevistas a jovens, população em geral e forças de segurança. Foram realizadas 30 entrevistas por 
freguesia, tendo na freguesia da Apelação sido entrevistados 15 alunos da Escola Básica da Apelação e 
15 habitantes da freguesia entre os 20 e 65 anos. Quanto às forças de segurança, o estudo contou com 
uma entrevista ao subcomissário da GNR de Sacavém, assim como com a recolha de informação, a partir 
de uma conversa informal, com o agente da divisão acima referida. Acresce ainda que o facto da questão 
da segurança se afirmar como prioritária no pré-diagnostico, levou a que, a titulo “exemplificativo”, tenha 
sido colada no topo da “grelha de levantamento dos problemas da freguesia” entregue aos actores locais 
no âmbito da realização do diagnóstico social. Esta priorização veio a marcar a elaboração de toda a 

                                                 
224 O diagnóstico socio-urbanistico elaborado pela técnica da rede social suporta-se em dados disponibilizados por diferentes 
organismos: a Divisão Municipal de Habitação, o Instituto de Emprego e Segurança Social, a Acção Social de Loures, estudo de 
Vitimação e Segurança no Concelho de Loures (2004) encomendado pela Câmara ao Centro de Estudos e Sondagem de 
Opinião, o INE (Censos, 2001) e ainda a Escola Básica Integrada 1, 2, 3 da Apelação. 
225 Esta precisão é importante pois, diferentemente do que acontece em França onde a Política de Cidade se muniu de meios de 
diagnóstico mesmo antes da sua oficial criação em 1991, não existe em Portugal uma entidade responsável pelo diagnóstico 
estatístico dos bairros a que vimos designando enclaves territoriais, apesar de se realizarem diagnósticos desta natureza no 
âmbito dos estudos que estão na base dos Planos Sociais de Freguesia elaborados a partir dos diagnósticos sociais.  
226 Para se ter uma noção das especificidades atribuídas à freguesia da Apelação, designadamente no que se refere à 
insegurança, retenha-se que os principais problemas apontados para a freguesia de Unhos são os inúmeros bairros de génese 
ilegal, muitos imigrantes clandestinos e a divisão da freguesia em duas aldeias com realidades muito distintas. 
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análise que esteve na base deste último documento. No diagnóstico final a questão da segurança foi 
desdobrada em três itens: insegurança, falta de policiamento, e violência e delinquência juvenil.  
No mesmo documento (Diagnóstico Social Inter Freguesias, 2005) a segurança surge directamente ligada 
ao espaço. Relativamente ao primeiro item são incorporados os resultados do estudo Vitimação e 

Segurança entre os Jovens do Concelho de Loures (2004), que aponta a escola como local referenciado 
para vitimação227. A questão da segurança é abordada na sua relação com a delinquência juvenil, e é 
através desta que se estabelece a associação com a degradação do bairro e com a degradação das 
relações de vizinhança. 
“[…] nem todos os problemas habitacionais do bairro decorrem da sobrelotação. Os espaços e equipamentos 
comuns dos prédios (elevadores, caixas de correio, intercomunicadores, portas, etc.) apresentam um avançado 
estado de deterioração, o que remete para a degradação das relações de vizinhança e para a delinquência juvenil.” 
(Diagnóstico Social Inter Freguesias, 2005) 

Apontam-se possíveis caminhos para o solucionamento destes problemas, designadamente propondo 
soluções para a “ocupação” dos jovens (promoção de actividades lúdicas alternativas para a juventude). 
Porém, apesar de se poder ler nas soluções propostas para ultrapassar os problemas da degradação do 
edificado uma preocupação com as “questões de vizinhança” (a articulação entre campanhas de 
sensibilização para a preservação dos espaços e equipamentos comuns dos prédios a desenvolver junto 
de assembleias de condóminos ou Comissões de Lote), não são explicitamente indicadas quaisquer 
formas de lidar com as famílias pertencentes a várias etnias que “convivem” no mesmo bairro e no 
mesmo prédio, nem se especificam a natureza dos problemas detectados como “questões de 
vizinhança”. 
Por seu lado, o estudo “Espaço e Conflito e Tensão entre Autóctones, Minorias Migrantes e Não 

Migrantes”, coordenado por Jorge Macaísta Malheiros e Manuela Mendes (Observatório da Imigração, 
Março de 2007), apontava os seguintes “factores de condicionamento do funcionamento e da 
estruturação do bairro":  
1. as características da população, quer pela diversidade étnica, instabilidade laboral e predomínio da 
juventude; 
2. a carência social e económica;   
3. a falta de acompanhamento pelas instituições sociais;  
4. a dimensão "excessiva" do bairro;  
5. o processo de realojamento;  
6. as "deficientes condições de habitabilidade";  
7. a "deficiente manutenção e degradação" dos espaços públicos;  
8. as infraestruturas, os equipamentos e ocupação dos tempos livres dos jovens; e  
9. o "insucesso, absentismo e abandono escolar".  

                                                 
227 com cerca de 90% dos 121 vitimados em todo o concelho para o ano lectivo de 2002/2003, seguindo a mesma tendência que 
no ano lectivo anterior. 
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Estes factores são descritos como preocupações comuns a todos os entrevistados.  
O isolamento do bairro é outro dos factores de agravamento das tensões. Segundo o mesmo estudo 
(Malheiros et al, 2007): "O bairro Quinta da Fonte está não só geograficamente afastado do centro da 
freguesia, o que já por si constitui uma manifestação de segregação, como está também afastado de um 
grande centro urbano, o que provoca também algum isolamento principalmente por parte dos mais 
jovens, impedindo a sua socialização com outros espaços que não o bairro onde moram". 
Entre as recomendações, válidas para a esmagadora maioria dos enclaves territoriais do realojamento, 
grande parte dos quais atravessados pelas mesmas problemáticas, aponta-se a "intervenção da Câmara 
Municipal, enquanto proprietária dos imóveis, na resolução de problemas estruturais dos edifícios, no 
controlo da sobrelotação dos alojamentos e no (re)ajustamento das rendas às verdadeiras necessidades 
dos inquilinos", bem como para "reforçar as estratégias de mix residencial e social, uma vez que a 
dimensão excessiva dos bairros sociais é referenciada como sendo uma das questões problemáticas". 
Numa primeira fase, para compreendermos a forma como a intervenção pública no domínio social e 
urbano (mas também no ensino e, mais recentemente na segurança), têm contribuído para a construção 
de enclave territorial, optou-se por consultar os estudos disponíveis sobre a Quinta da Fonte e inquirir a 
forma como o bairro é olhado pelos participantes ligados às entidades com intervenção directa no bairro.  
A questão da (in)segurança imputada aos jovens está também inscrita no estudo Satisfação Residencial 

nos Bairros Municipais (2004) realizado pela Divisão Municipal de Habitação. A insegurança é neste caso 
lida a partir do conflito, considerando-se os “geradores de conflito”, os “locais de conflito” e as 
“consequências do conflito”. Dos resultados apurados para a Quinta da Fonte (quadro 2) os jovens 
sobressaem como os geradores de conflito em quase 40% das respostas. 
 
   Quadro 2 – Fontes de Geração de Conflito                        Quadro 3 – Locais de Conflito 
                      no bairro da Quinta da Fonte                                              no bairro da Quinta da Fonte   

Geradores de conflito %  Locais de conflito % 

Jovens  38,4  Av. José Afonso 43.7 

Todos em geral 18.4  Todo o bairro 4.6 

Pessoas sem educação 15.8  Jardim 1.7 

Pessoas estranhas ao bairro 8.4  Rua dos arcos 1.7 

Toxicodependentes 7.4                

Fonte: Estudo da Divisão de Habitação (DMH/ CML, 2004) 
 
A consequência do conflito mais apontada é o “evitar sair à noite” (47%). Questiona-se ainda no mesmo 
estudo a evolução dos níveis de conflitualidade do bairro e face ao bairro anterior. No primeiro caso, 68% 
dos inquiridos consideram que o bairro está mais conflituoso. Quanto ao aumento do conflito face ao 
bairro anterior, 78% responde afirmativamente.  
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A colocação desta questão no questionário é tradutora de um entendimento do “conflito” como uma 
variável caracterizadora da sociabilidade dos bairros. Por outro lado, a adopção de uma tipologia de 
resposta fechada revela uma expectativa limitada face às possibilidades de resposta que, no entanto no 
caso do quadro 2, por não serem categorias mutuamente excludentes não permitem uma resposta 
completa à questão colocada. A leitura destes resultados revela ainda que prepondera a projecção do 
conflito para o espaço público. 
É interessante verificar que, embora sob uma noção de conflito que não coincide com a da conflitualidade 
relacional228, no estudo coordenado por Jorge Malheiros (Malheiros et al, 2007) uma das motivações da 
inquirição dos responsáveis das organizações com actuação local foi precisamente a perscrutação dos 
“caminhos a seguir no sentido de atenuar as tensões no bairro”229. Porém, neste estudo o conflito não é 
colocado como problema per si, mas como elemento supletivo de outras questões situadas a montante, 
com especial destaque para défices de sociabilização e situação de privação. Acrescenta-se que “[...] 
[e]mbora a dimensão étnica não assuma um carácter central é evidente o seu cruzamento com todas as 
demais” (Malheiros et al, 2007, p. 16). A estigmatização negativa que recai mais fortemente sobre 
determinados grupos étnicos, etnicização da pobreza e os défices de sociabilização, permitem considerar 
a existência do elemento étnico no conflito.  
Mais importante, contudo, no debate sobre o bairro da Quinta da Fonte é sublinhar que na perspectiva 
deste estudo, o conflito não se limita à associação que usualmente se faz entre o medo do outro, 
desviado, violento ou criminoso, sendo entendido como  

“[…] um antagonismo que se manifesta de uma forma mais ou menos evidente; 
traduz uma discordância e tem implícita a existência de tensão entre duas 
partes. Os conflitos são susceptíveis de regulação (através do respeito pelas 
normas de conduta social, do auto-controlo, no caso extremo, do recurso aos 
tribunais) e não degeneram necessariamente em violência, podendo mesmo 
funcionar como factor capaz de desencadear processos de transformação e 
emancipação”. 

No sentido dado ao conflito, acrescenta-se:  
“[…] para além do seu potencial emancipatório, uma vez que são capazes de 
chamar a atenção para situações de desigualdade que devem ser corrigidas ou 
significar uma transição de poder, podem ter efeitos positivos ao nível do 
reforço da coesão dos grupos em conflito”. (Malheiros et al, 2007, p. 25). 

Definitivamente a resolução ou a atenuação do conflito entra nas preocupações políticas. Mas este 
estudo revela também que entre os entrevistados predomina a faceta crispada do conflito. O mesmo foi 
possível verificar no terreno: o predomínio desta perspectiva é manifestado através da centragem na 

                                                 
228 Ainda que na prática o conflito analisado acabe por se centrar na conflitualidade inter relacional, esta abordagem afasta-se 
claramente de outras que, centradas na questão da (in)segurança acabam por se cingir à leitura da criminalidade (Tévanian, 
2005, Cunha, 2009; Wacquant, 2001, 2004, 2008). 
229 Itálico meu. 
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(in)segurança, questão que atravessa o discurso da maioria dos participantes entrevistados, dentro e fora 
do bairro.  
Já no âmbito desta pesquisa, numa entrevista com uma técnica do Gabinete de Assuntos Religiosos e 
Sociais Específicos (GARSE), em que se põe mem confronto os bairros de concentração de imigrantes e 
uma outra área do concelho de Loures, também ela marcada por processos de realojamento ao prédio ou 
ao lote (no caso, a freguesia de Santo António dos Cavaleiros), a Apelação230 emergia, sistematicamente, 
como o principal referencial dos enclaves territoriais, trazendo para a análise um conjunto de elementos 
fundamentais sobre as práticas da intervenção municipal.  
I: Como se podem, então, descrever-se esses territórios, esses enclaves? 
TG: Há uma conotação muito negativa destes bairros. Tenho o caso de uma pessoa amiga que mora na Apelação, 
mas não no bairro, tem um bébé há pouco tempo e comprou uns móveis na [...] e quando ela disse a morada, 
quando falou na Apelação, os senhores disseram que não iam entregar. São os próprios serviços do correio, que 
muitas vezes não entram, não os deixam entrar, é a própria população que não os deixa entrar... os serviços que 
têm que actuar na rua, por exemplo a divisão municipal... o departamento do ambiente com a questão da limpeza 
urbana, com a recolha dos resíduos sólidos.  
I: Mas como é que a população faz? Põe-se à entrada do bairro?  
TG: Não, atacam-nos, eles estão a varrer a rua e de repente são assaltados, são agredidos..., acabamos por sentir 
uma falta de respeito até para aqueles que estão a trabalhar para melhorar a imagem do bairro, para o bem comum 
e efectivamente isso são queixas não só de pessoas exteriores, mas também internas, os serviços sentem-se muito 
mal, porque não conseguem resolver esta questão e o que acontece é que os próprios funcionários já se recusam a 
ir e cada vez mais estes problemas se estão a agravar, com este tipo de situações… e nós, efectivamente, não 
temos um modelo. Como é que vamos actuar para minimizar estas questões? Porque, pronto, os nossos técnicos 
ainda lá estão… 
I: São espaços impenetráveis? 
TG: Pois, e como é que nós actuamos? Por exemplo os autocarros, nós temos… temos tido várias reuniões com a 
PSP, com serviços e instituições que operam naquelas zonas e todos eles se queixam do mesmo. Os autocarros, 
há autocarros que passam dentro do bairro, e eles param nas paragens, deixam as pessoas entrar mas nem lhes 
perguntam se têm passe ou se querem comprar bilhete, porque o mais certo é levarem um tiro, ou o que quer que 
seja, portanto há um receio... o motorista deixa-os entrar, eles que entrem, que utilizem o transporte e que saiam, 
eles não querem saber! 
I: Portanto os critérios, ou melhor, as características que permitem diferenciar esses territórios doutros são essas 
que está a referir? 
TG: Sim, se bem que estas situações também acontecem fora destes territórios. 
I: Por exemplo nas Torres da Bela Vista, em Santo António… 
(silêncio) 
TG: Sim, só que ali há uma maior concentração, não sei muito bem como é que podemos caracterizar estes 
territórios, mas há uma maior concentração, os próprios técnicos da câmara... nós do GARSE, também já foram 
agredidos, com tentativa de roubo e tudo... 
                                                 
230 O bairro é frequentemente chamado “bairro da Apelação” a partir dos discursos externos. Internamente domina a designação 
“Quinta da Fonte”.  
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Mas apesar deste discurso existe intervenção no bairro. Desde logo o Progride, Programa financiado no 
quadro do EQUAL, com início ainda nos finais da década de 1990, e o Gabinete de Intervenção Local 
(GIL), gabinete local da Divisão Municipal de Habitação (DMH)231, em 2004/2005 a turma do então 
Programa Integrado de Educação Formação (PIEF) na Escola e, posteriormente, a classificação do 
agrupamento de escolas como TEIP que deu lugar a um conjunto de ofertas de formação e de 
acompanhamento específicas. A estas intervenções acresce a retoma do projecto Apelarte232, em 2005, 
através do Centro Comunitário da Apelação que, entretanto, vem ocupar a Casa da Cultura depois das 
obras de recuperação realizadas ao abrigo da Intervenção Operacional de Renovação Urbana (IORU)233. 
Finalmente no final de 2008, a criação do Conselho Local de Segurança (CLS) à semelhança do modelo 
francês ainda que duas décadas depois.  
Perante este conjunto de projectos e iniciativas a questão que se coloca é: até que ponto, malgrado os 
constrangimentos de ordem estrutural, o facto de o bairro da Quinta da Fonte e suas populações 
manterem graves situações de desfavorecimento, as graves situações de desfavorecimento existentes no 
bairro da Quinta da Fonte, e suas populações, não decorre da forma como se tem realizado a intervenção 
pública?  
O mesmo se poderá questionar noutros espaços de realojamento, ou nos enclaves territoriais em geral. 
Esta é uma questão controversa já indagada na critica à política de cidade e no caso-estudo de Bacalan, 
e sobre a qual nos debruçamos em seguida.  
 

2. O Bairro da Quinta da Fonte (1997 / 2005): o puzzle de uma intervenção em parceria 
 
Ainda não estava o bairro totalmente concluído quando a Câmara Municipal / GARSE convida a 
cooperativa cultural234 Etnia para o desenvolvimento de um projecto-piloto que a mesma cooperativa 

                                                 
231 Os sete Gil existentes no concelho parecem ser uma peça chave da intervenção municipal nos bairros de realojamento. Na 
página do município (http://www.cm-loures.pt/aa_habitacao.asp) pode ler-se: “através dos Gabinetes de Intervenção Local (GIL), 
numa gestão de proximidade, tem vindo a ser garantido o acompanhamento dos agregados familiares residentes nos bairros 
municipais, sendo prestada uma atenção particular aos problemas económicos e sociais, bem como às questões respeitantes à 
saúde e às relações de vizinhança. Destaque, por outro lado, no que se refere à gestão dos bairros, às acções visando a 
organização dos seus moradores em representantes de lotes e ao desenvolvimento de contactos com as associações locais”.  
Acrescenta-se que se tratam de “[v] erdadeiras extensões da Divisão Municipal de Habitação, os Gabinetes de Intervenção Local, 
também pelo que representam em termos de descentralização dos serviços e de proximidade às populações, têm desenvolvido 
um trabalho de grande valia e alcance social, nomeadamente no que se refere à preparação de todo o processo para o 
realojamento, ao acompanhamento social das famílias e ao desenvolvimento de acções para a sua plena integração” 
(http://www.cm-loures.pt/aa_habitacaoGIL1.asp) . 
O terreno mostra quão longe estamos deste cenário, designadamente pela presença de segurança privada à porta do GIL e 
através das dezenas de moradores que afirmam que “ali não se decide nada”. 
232 Veremos em seguida que as iniciativa que viriam a dar corpo ao projecto Apelarte se realizaram desde a fase em que o bairro 
não estava ainda concluído.   
233 A Intervenção Operacional de Renovação Urbana funcionou entre 1994 e 1999, dirigindo-se para 4 eixos de intervenção: 
Renovação das Zonas Ocupadas por Barracas; Reabilitação de Zonas Degradadas; EXPO’ 98 e Assistência Técnica. Para 
conhecer a avaliação desta iniciativa consultar  
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2001/21-2001.pdf  
234 As cooperativas culturais representam um modelo alternativo às associações que facilita o pagamento aos artistas. No caso 
da Etnia agregava uma empresa social e uma associação sem fins lucrativos, ambas no sector social, mas “numa época em que 
ninguém falava nisso”. É nesta base que se cria o CICA – Centro Intercultural Associativo que integrava os “Amigos da Terra”, a 
“Etnia” e o “Tchão di nós”, uma associação de jovens artistas africanos. 
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intitulou: Apelarte. No nº 12 do Boletim Cultural (CML, Outubro de 1997, pp. 45, 46) dedicado ao Diálogo 

de Culturas, o Projecto Apelarte é apresentado como uma Acção Piloto de Animação Multicultural na 
Urbanização da Quinta da Fonte, Apelação. De acordo com o promotor do projecto o Apelarte foi o 
resultado de uma intervenção prévia no bairro: 
MA: Antes do Apelarte fizemos uma coisa que era o “Músicas no Bairro”. Foi um fim-de-semana com concertos. 
Levámos gente ligada a vários países africanos. A acção piloto foi já o resultado dessa iniciativa. Foi depois deste 
encontro que se formalizou com o GARSE a intervenção do Apelarte.  
I: e como se inscreveram os ciganos no processo? 
MA: Fui ao café, comecei a ouvir: “Só fazem coisas para os pretos…”, meti-me na conversa, eles muito agressivos 
diziam “então, mas como é que é?” e eu respondi “vamos lá então fazer alguma coisa”, “ah, você não sabe a 
câmara não quer saber de nós…”. Até que um mais velho disse “calem-se lá que eu quero ouvir o que o homem tá a 
dizer”. Foi aí que conquistei os ciganos. Eu chamei a Conceição Barroqueiro, que estava no GARSE e disse “Então 
vamos ou não contar com estes senhores?”  
I: Como se formalizou o processo? 
MA: Fizeram-se várias reuniões, mas foi complicado porque se estava permanentemente a tentar cortar nas rubricas 
que a câmara “tinha” [faz o gesto da aspas]. É a lógica da parceria na contenção de custos.  

E assim se arranca com um projecto que dura cerca de oito meses, cobrindo as “áreas da música e da 
cultura de raiz tradicional, baseando a sua actividade na convicção de que a cultura é um meio poderoso 
para o reforço do diálogo norte/sul e do combate anti-racista, uma ferramenta decisiva para a descoberta 
recíproca e para o respeito pelas diferenças e especificidades das minorias”235.  
A cultura como âncora do que se expressava então como multiculturalidade, mas que seguindo a 
proposta de Etxeberria (2004) se trata de facto de um projecto de trabalho da interculturalidade, é 
ilustrada no registo da iniciativa narrada nesta publicação. Durante dois dias: oficinas de dança (dança 
cigana, africana e portuguesa) e oficinas de instrumentos (africanos e portugueses) juntaram crianças e 
jovens na experimentação da experiência do “outro”. Os adultos foram envolvidos através da realização 
de um jantar preparado “pela comunidade […] com gastronomia variada” e da realização de um concerto 
por um grupo guineense e de um baile” (CML, Boletim Cultural nº 12, p.46).  
No plano de actividades de Março de 1997 previam-se um conjunto de actividades que vieram a realizar-
se no decurso do mesmo ano236. A segunda fase, prevista para o ano de 1998, nunca chegou a avançar. 
Na proposta entregue ao município pela Etnia, para o ano de 1998, previam-se actividades similares às 
desenvolvidas em 1997, às quais se acrescentou o apoio a micro-iniciativas de jovens para a entrada na 
vida activa. A explicação dada para cortar o financiamento à Etnia foi, então, a opção de “tomar o 

                                                 
235 Hoje a Etnia mantém uma acção orientada para a promoção do diálogo norte-sul tendo conquistado um espaço de 
intervenção internacional, com destaque para o Brasil e Cabo Verde. Do breve balanço realizado pelo presidente da associação 
sobressaem grandes contrastes entre Portugal e estes países, especialmente o Brasil, relativamente aos meios e à credibilidade 
dada à intervenção associativa.  
236 Foram as seguintes as actividades previstas e realizadas: comemoração do início da intervenção, exposições, oficina de 
mascaras, construção de instrumentos, saídas ao teatro, jogos, visitas a bibliotecas, acções de sensibilização para questões 
ambientais, passagens de modelos com trajes dos diferentes países, cinema ao ar livre e debates sobre as questões da 
interculturalidade (entrevista ao responsável do Apelarte e 1997, Julho de 2010). 
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Apelarte a seu cargo e o facto de considerar que a Etnia não tinha perfil para desenvolver um projecto 
voltado para a economia social. É então que aparece o Progride”.  
A falta de verba não impediu que a câmara chamasse a si o projecto e lhe desse “continuidade” 
socorrendo-se, não dos seus próprios meios, mas de “monitores contratados” (Silva, 2001, p.108)237. O 
Apelarte “sobreviveu”, o leva o coordenador do projecto inicial, a apontar uma outra razão para o 
afastamento da Etnia e consequente apropriação do Apelarte pela câmara: o facto de “as actividades 
realizadas com a população estarem a mexer com a dinâmica colectiva dos moradores” que, mais 
coesos, se tornavam também mais reivindicativos.  
A transferência do projecto da Etnia para a Câmara levanta uma primeira questão ligada ao 
funcionamento das parcerias e à vida associativa em geral. O levantamento realizado pela ANIMAR238 
revela que cerca de 90% dos projectos de desenvolvimento aprovados no quadro do eixo POPH – 
Programa Operacional de Promoção do Potencial Humano - do QREN são submetidas pela 
administração pública. Esta tendência para o Estado emparceirar consigo próprio reflecte-se 
negativamente na possibilidade de subsistência das associações de cariz social (e outras), ao mesmo 
tempo que inviabiliza a realização do princípio básico da intervenção “participada” com o envolvimento da 
sociedade civil nas intervenções para o combate da pobreza e da exclusão. A promoção do Escolhas da 
Quinta da Fonte pelo TEIP vai no sentido desta conclusão. No final deste capítulo, veremos mais 
claramente que, apesar da ênfase colocada na Associação de Jovens da Apelação, o papel 
desempenhado por esta tende a inscrever-se dentro de uma lógica de intervenção localizada construída 
dentro da parceria intra-Estado.  
A retoma do Apelarte dá-se já com o executivo socialista239. Aparentemente o projecto corresponde a 
uma extensão dos objectivos propostos pela Etnia, mas pode verificar-se uma mudança nos princípios 
orientadores e nos modos de operacionalização. Na apresentação do projecto realizada pelo seu 
coordenador no encontro promovido pela Câmara Municipal de Loures em 2001 e dedicado ao tema “As 
comunidades imigrantes em Loures”240, o projecto “Douta dota os jovens de capacidade que permita a 
realização da criação dos seus próprios projectos de vida, permitindo-lhes uma integração saudável na 
sociedade envolvente” (Silva, 2001, p.107). O enfoque passa a ser “a integração social e a valorização 
social e colectiva”, ao invés da promoção de contextos experienciais promotores de interculturalidade. 
Passam a funcionar os ateliers de fotografia e de vídeo, artes plásticas, xadrez, desporto, mantendo-se 
as valência teatro e dança – a oficina ATL de dança - apresentada como “um pequeno grupo de Rap, que 
desenvolve as suas actividades de Rap e Hip-Hop”. Estima-se então a participação de 300 jovens.  
                                                 
237 O orçamento para o ano de 1998 representava cerca de metade da despesa hoje realizada com o Escolhas: 25.000€, dos 
quais cerca de 1.100€ se destinavam a pagar a formadores, destinando-se o restante à continuação da criação de um Centro de 
Recursos Multimédia, que vinha já da primeira fase e a despesas de promoção (350€) e de coordenação (315€, nunca pagos até 
hoje). 
238 Federação de Associações de Desenvolvimento Local (ver www.animar-dl.pt) com 80 associações e cerca de 30 pessoas 
empenhadas na sua dinamização a nível nacional. 
239 Durante as obras de reabilitação da “Casa da Cultura” ao abrigo do Programa IORU o Apelarte funcionou numa cave de um 
dos prédios da Quinta da Fonte.   
240 Comunicação apresentada no encontro “As comunidades imigrantes em Loures” encontro promovido pela Câmara Municipal 
de Loures a 17/11/2001, Ed. GARSE / CML 127p.   
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De acordo com a mesma fonte, para além dos jovens, o projecto previu uma intervenção direccionada 
para a população adulta e em concreto para a criação do “Núcleo de Mulheres da Quinta da Fonte” para 
debater os problemas por elas levantados (saúde, educação e formação profissional das mulheres, a 
creche, os horários dos jardins de infância e a participação das mulheres). Destaca-se ainda o facto de se 
sentirem mal representadas na comissão de utentes do Centro de Saúde da Apelação.  
Ainda relativamente ao conteúdo da apresentação do projecto realizada nesta publicação do GARSE, é 
importante destacar que se tomam como parceiros do projecto as escolas, especificamente para o 
desenvolvimento de um projecto de prevenção primária da toxicodependência e a PSP “aproveitando os 
PIC’s para desenvolver essas parcerias” (Silva, 2001, p.108). 
Finalmente, expressa-se igualmente o apoio à dinamização da Associação de Moradores, que não estava 
ainda constituída em 2008, apesar da sua importância nos discursos e nas práticas dos diferentes 
participantes. O Projecto Progride, que tinha como entidade promotora a Pastoral dos Ciganos, também 
ela parceira da Câmara Municipal, não é mencionado. 
No seguimento desta apresentação o projecto é descrito, através de uma cassete áudio acompanhada 
por imagens:   
“O projecto-piloto Apelarte é um trabalho de intervenção comunitária que a Câmara Municipal de Loures / GARSE 
desenvolve junto das populações realojadas da Quinta da Fonte […] dirige-se à população jovem num programa de 
valorização pessoal e colectiva e de integração social. […] as linhas de orientação definidas assentam no 
estabelecimento do processo oficinal e educacional formativo de carácter social, lúdico e pedagógico […]”. 

Mais recentemente num encontro realizado em Moscavide a 15 de Novembro de 2006 intitulado “artigo 
13º” por referência ao 13º artigo da constituição portuguesa, é também apresentado uma produção 
artística realizada pelos jovens da Apelação, desta vez em forma de vídeoclip de um rap, o que nos leva 
a questionar: estamos, em 2001, perante o início da mobilização de uma tecnologia de visibilização da 
intervenção social que se vem aperfeiçoando e que tira partido do “trabalho realizado com os jovens”? 
Retornando ao Apelarte, importa dizer que, apesar das intenções expressas na comunicação acima 
referida, o projecto não foi capaz de assegurar a sua realização nos moldes apresentados em 2001. A 
este propósito merece menção o depoimento de dois jovens então frequentadores do bairro que referem: 
“encontramos o Apelarte, por acaso, num dia em que estávamos a tocar às campainhas. O […] abriu-nos a porta e 
disse “podem entrar”. Ficámos malucos, havia uma data de computadores, nem sabíamos o que fazer, nunca 
imaginamos que no bairro houvesse alguma coisa assim”.  

A retoma do Apelarte deu-se no quadro do programa escolhas primeira geração241 (2001-2003), questão 
que não é mencionada na apresentação do projecto. De facto, a Quinta da Fonte, a Quinta da Sapateira e 

                                                 
241 Pretendia-se: a prevenção da criminalidade e a inserção dos jovens dos bairros mais vulneráveis dos distritos de Lisboa, Porto 
e Setúbal; a formação pessoal e social, escolar e profissional e parental dos jovens; a dinamização de parcerias de serviços 
públicos e das comunidades dos bairros; contribuir para a articulação da actuação de todas das entidades do consórcio (que 
trabalhem para a inserção dos jovens); a articulação com as comissões de protecção de menores e outras parcerias existentes 
no local. Entre 2001 e 2004 implementaram-se 50 projectos (6.712 destinatários entre os 6 e 16 anos). 
Em 2004 a resolução de Conselho de Ministros de 2001 é revista pela Resolução do Conselho de Ministros nº 60/2004 que veio 
reformular o Escolhas. A segunda Geração do Escolhas torna-o um projecto de âmbito nacional e alarga a faixa etária dos 
beneficiários às crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos e 
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a Quinta do Mocho foram os três bairros do concelho de Loures que beneficiaram deste programa 
(Macedo, 2004). Desconhece-se quem foi então o promotor, mas sabe-se que o projecto não correu bem 
e que foi interrompido por deliberação da Câmara. Na geração seguinte (2004-2006) a Quinta da Fonte 
não teve Escolhas (Revista Escolhas, nº 1, 2006) que se manteve, porém, na Quinta do Mocho.  
A análise que se realiza à forma como o Escolhas tem sido implementado no bairro aos longo da terceira 
geração permite descortinar um conjunto de insuficiências, desarticulações e ausências que têm 
contribuído para reforçar os processos de exclusão dos jovens mais velhos, aspectos que não são 
específicos do Escolhas da Apelação, nem apenas dos projectos do programa Escolhas. Porém, o 
Escolhas representa um acréscimo de recursos e a possibilidade de envolver pelo menos alguns dos 
jovens, com especial destaque para os escolarizados. Assim, e sobretudo se considerarmos os 
diagnósticos realizados na primeira metade da década zero, somos projectados para um questionamento 
do porquê deste interregno do Escolhas. Como refere Macedo (2004), precisamente a propósito deste 
Programa, não podemos deixar de inscrever esta evolução num quadro mais geral que caracteriza a 
acção social territorializada em Portugal, designadamente na acção de “algumas organizações 
“especialistas” em recorrer a tudo quanto são meios e recursos disponíveis mas que na prática não 
oferecem o correspondente trabalho de terreno que tenha em conta os valores recebidos” (Macedo, 2004, 
p.178).  
Por outro lado as instituições públicas ou privadas do sector social não são alvo da necessária atenção 
dos poderes públicos de forma a efectivar a necessária articulação, determinação e rentabilidade. Mas o 
autor vai mais longe, denunciando a inexistência de Programas Nacionais que garantam a cobertura de 
todos os territórios onde se diagnostiquem problemas que requeiram uma intervenção no quadro da 
acção social. Nas suas palavras: “Tudo funciona um pouco ao sabor do acaso, de ocasiões e 
oportunidades” (idem, p. 179) sem que os poderes públicos e neste caso a autarquia se empenhe na 
garantia do apoio aos processos de candidatura em tempo oportuno.  
Consequentemente chega-se a uma situação em que bairros como a Quinta da Fonte deixem de ter 
Escolhas, ou que se encontrem neste bairro entidades empenhadas na consecução dos mesmos 
objectivos, mas que trabalham sem articulação. De facto verifica-se que apesar da panóplia de entidades 
presentes no contexto, não se preenchem os vazios na acção. O preenchimento, mais fictício que 
efectivo, de espaços de intervenção pública tem porém efeitos sobre o todo, efeitos insuficientes e 
inibidores da intervenção de outros mais capazes. 
Prosseguindo a reconstituição da legenda da intervenção pública no bairro, a Escola Básica Integrada 
incorpora em 2004 alguns ateliers anteriormente desenvolvidos no Apelarte (um clube de vídeo, no 

                                                                                                                                               
problemáticos. O Programa abrangeu ainda jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, famílias e outros 
elementos da comunidade, como professores, auxiliares educativos, etc. Entre 2004 e 2007 são financiados 87 projectos, 
enquadrados nas Zonas Norte (33), Centro (29) e Sul e Ilhas (25). Envolveram 412 instituições, e 394 técnicos, O EG2 abrangeu 
cerca de 43.199 destinatários, residentes em 54 concelhos. 
Na terceira geração viriam a ser contemplados 120 projectos, apontando-se um total de 81.695 destinatários destinatários 
(http://www.programaescolhas.pt/). 



 265

âmbito de um projecto de prevenção primária da toxicodependência, e um projecto de cinema), 
continuando uma parte das actividades a desenvolver-se na Casa da Cultura. Mas 
“houve uma visita dos técnicos da Câmara, encontraram um monitor apenas com muitos jovens e alguns deles a 
beber e fumar... Fechou-se num primeiro impulso.” (Técnica do GARSE). 

Porém, nem todos os participantes neste estudo atribuem a esta visita o encerramento do Apelarte. Na 
opinião de Dy242  
“O Apelarte acabou porque esqueceu os jovens. Não percebia porque é que os jovens estavam no polidesportivo, 
ou na rua e a Casa da Cultura tinha meia dúzia de alunos. Os jovens de um lado, o Apelarte doutro. Não percebiam 
que o clima tinha que ser criado, que havia necessidade de fazer uma transição. Eu tinha muitos alunos, eu já cá 
estava antes do Apelarte. Tentaram que os meus alunos deixassem de praticar [capoeira] e fossem para as 
actividades deles. […] O responsável não tinha mão naquilo, não era uma pessoa criativa e o espírito do projecto 
também não o era, quando quiseram abrir as portas da casa já era muito tarde. O Apelarte cativou muitos jovens, 
tinha oficinas interessantes, era feito por técnicos experientes, mas que à medida que começava a haver falta de 
dinheiro foi-se acabando com a música, com a dança…”. 

As razões que levaram a este segundo encerramento são reveladoras de uma intervenção que em nada 
se aproxima do modelo de coordenação e negociação proposto por Inneratiry (2002) capaz de assegurar 
uma aproximação dos parceiros através da redefinição dos limites de actuação por via da hetero 
referenciação. Porventura a noção de que se estava a caminhar para uma supervisão à distância levou o 
município, um ano depois, a contratar um “antropólogo experiente” para a activação do Centro 
Comunitário da Apelação (CCA). No mesmo ano inicia-se o processo de diagnóstico social, com a fase de 
pré-diagnostico e cria-se uma turma de PIEF, vocacionada para trazer de novo os jovens à escola. 
Acentua-se a aposta nas “parcerias”.  
Se já anteriormente o município apostava no incremento de uma “intervenção integrada” apoiada nas 
escolas, jardim-de-infância, Pastoral dos Ciganos e da Guarda Nacional Republicana (GNR) e 
incrementada pela Parceria de Intervenção Local (PIC), em 2005 a criação do Centro Comunitário (CCA) 
veio dar um novo impulso às “parcerias”. Esta mudança deve ser equacionada atendendo à necessidade 
de responder às transformações entretanto ocorridas nas grandes organizações estatais com actuação 
descentralizada, a saber: a Escola Básica Integrada da Apelação entretanto classificada como Território 
Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), a passagem da jurisdição do território da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) de Sacavém para a Política de Segurança Pública (PSP) no quadro da criação do 
Comando Metropolitano de Lisboa e as alterações ligadas às políticas de combate à pobreza e exclusão 
ligadas à Rede Social de Freguesia, a que a Câmara Municipal se vê obrigada a responder em 2005.  
No quadro da intervenção do CCA, nesta fase são criadas novas temáticas no espaço Apelarte, 
destacando-se um projecto ligado ao Ambiente, à semelhança do realizado ainda nos anos 1990 pela 
associação Etnia. Foi igualmente criada uma bolsa de voluntários que permitiu assegurar “pequenas 

                                                 
242 Após a conclusão do 11º ano, fez um curso de animador na Casa Pia de Xabregas que integrou um estágio na Pastoral. 
Depois deste estágio teve um convite para trabalhar na mesma entidade como técnico do  ATL da Apelação. Como muitos outros 
jovens encontrados em França e em Portugal, este jovem segue a carreira do social sem nunca ter deixado o bairro.  
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oficinas” (capoeira, corte e costura, serigrafia, técnicas circenses…) num total de 11 valências. Apostou-
se também na equipa de futsal organizada em torno de um torneio interbairros243. Ligada ao ambiente e 
ao desporto é organizada a iniciativa “sábados em movimento” que assegurava saídas do bairro. Nesta 
fase fala-se na adesão de 30 a 60 jovens do bairro. 
Mas este reinvestimento significou também uma viragem na intervenção municipal. O reinvestimento 
municipal sustentado pelo CCA pode também ser lida dentro da estratégia de fortalecimento da 
intervenção nos bairros de imigrantes que a câmara municipal quis implementar antes da consolidação 
das Comissões Sociais de Freguesia. 
Lembremos que a rede social se afirma como um dispositivo explicitamente voltado para a “erradicação 
da pobreza e da exclusão social” no quadro da “nova geração de políticas sociais activas” baseadas na 
responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada indivíduo” para o que se apela à 
constituição da “parceria entre entidades públicas e privadas que actuam nos mesmos territórios, 
baseada na igualdade entre os parceiros, na consensualização de objectivos e na concertação de 
esforços desenvolvidos pelos diferentes agentes locais” 244. 
É difícil apurar a partir dos diferentes discursos quais os efeitos das dinâmicas de intervenção pública 
localizada nos processos de exclusão entre os jovens. São vários os discursos que acentuam os erros 
cometidos pelas diferentes entidades para a degradação da situação do bairro, sempre relacionada com 
a questão da juventude em “marginalidade”. Os jovens são mesmo um dos indicadores usados para 
definir um gradiente de marginalidade do bairro e de desajustamento da intervenção pública. 
O Centro Comunitário resultou de “um programa IORU e do Apelarte para promover um elo de ligação entre a 

população mais velha e mais nova. Mas nunca conseguiu funcionar verdadeiramente. A situação era complicada. 
Este segundo impulso foi muito mais difícil porque se encontravam os “antigos inquilinos” dos serviços [os jovens, 
portanto]... já com muitas manhas” (técnico em intervenção no bairro). 

Voltaremos mais adiante a esta questão, para agora nos concentrarmos no funcionamento do que 
tendemos a designar por intervenção em parceria, cuja análise nos revela muitos dos obstáculos e os 
constrangimentos encontrados, no plano da formulação e das práticas políticas, que procuramos 
apreender a partir da noção de tecnologias de governabilidade (Foucault, 2004).  
Comecemos pelo processo de constituição da Rede Social. A relação entre a PIC (Parcerias de 
Intervenção Comunitária) da Apelação e a Rede Social Inter freguesias é estabelecida em diferentes 
discursos dentro e fora do bairro. Num excerto do diagnóstico social do concelho (2005, p. 24 e 25), 
disponível online pode ler-se:  
O processo de Implementação em Loures 
Em Loures, podemos identificar duas fases, na implementação da Rede Social no concelho: 
1ª Fase 

                                                 
243 Este torneio é promovido pela Divisão Municipal de Habitação. Em 2005 a Equipa de Futsal (7 aos 12 anos) da Quinta da 
Fonte ganha a taça de Fair Play.  
244 Resolução do Concelho de Ministro nº 197/97, de 18 de Novembro, onde se apresentam os objectivos 
estratégicos da rede social já sintetizados no capítulo dois.  
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As Parcerias de Intervenção Comunitária 
Por se entender que a Rede Social assenta na riqueza e na diversidade das dinâmicas locais, partiu-se das 
parcerias territoriais já existentes, com intervenção focalizada nos bairros de realojamento ou a realojar. Trata-se 
das Parcerias de Intervenção Comunitária (PIC’s) da Qta. das Sapateiras em Loures, Qta. da Vitória na Portela, 
Urbanização Terraços da Ponte em Sacavém, e Qta. da Fonte na Apelação, respeitantes aos anos de 2001/2002. 
Tendo por base uma metodologia de planeamento participado, cerca de 58 organizações parceiras trabalharam em 
conjunto na identificação dos principais problemas, potencialidades e definição dos respectivos Planos de Acção. 
Ao nível mais estratégico, os representantes dos serviços, instituições, associações que intervinham no bairro, e 
representantes da população, que reuniam os PIC em Conselho de Parceiros, detinham competências idênticas às 
das actuais Comissões Sociais de Freguesia. Já ao nível operacional, a dinâmica da parceria assentava no trabalho 
dos Grupos Temáticos que reuniam técnicos e agentes locais, por áreas então definidas: Educação /Formação 
/Emprego; Direitos /Deveres /Cidadania; Habitação /Saúde /Ambiente, e Cultura /Desporto /Lazer. Destas equipas, 
resultava uma aproximação ao diagnóstico social do bairro, bem como um conjunto de propostas de acção, que 
integravam o Plano de Acção da Parceria de Intervenção Comunitária. 
Pretendia-se que os PIC’s constituíssem uma estratégia para a criação das Comissões Sociais de Freguesia, 
alargando a abrangência das mesmas às respectivas freguesias. Todavia, constrangimentos de ordem diversa, 
inerentes ao processo de implementação da Rede Social no concelho, e ao próprio funcionamento destas parcerias, 
conduziram em Novembro de 2003, a  uma avaliação do processo desenvolvido e a uma mudança estratégica, com 
a consequente redefinição das acções em Plano, para o efeito. 
(Fonte: www.cm_loures\pt) 

O facto de no terreno se encontrar uma outra leitura do processo de constituição e de funcionamento das 
PIC e de se encontrarem dissonâncias dos diferentes discursos, acentuou o interesse pelo 
aprofundamento das parcerias activas e intencionais no caso específico da Quinta da Fonte, uma vez que 
tudo apontava para que aí se encontrassem algumas das respostas às questões que entretanto se 
formulavam no contacto com o terreno: como se realiza o combate à pobreza e à exclusão nos bairros, 
olhando em particular para os jovens?  
Assim o funcionamento da PIC e da Rede Social passa a fazer parte do guião de entrevistas. Desde logo 
na entrevista realizada à técnica do GARSE entrevistada em Novembro de 2007: 
I: Como foi criada a rede social e como funciona, designadamente no que se refere à articulação com as PIC? 
TG: Como havia alguma dinâmica de bairros e em vez de começarmos pela constituição do Conselho Municipal de 
Acção Social e irmos a descer [e particularizarmos ao nível dos territórios,..] para a constituição das Comissões 
Social de Freguesia e a partir daí chegar aos bairros, como já tínhamos uma dinâmica ao nível dos bairros 
(Sapateiras, Mocho, Apelação e Quinta da Vitória na Portela), tentámos começar por baixo, através do PIC nestes 
territórios. A intenção era crescer ao nível da freguesia e constituir-se a comissão e depois então crescer ao nível do 
concelho. Houve contratempos, as Juntas de Freguesia não queriam agarrar o PIC e alargá-lo à freguesia, porque 
consideravam que o PIC estava muito ligado só aos problemas de bairro e nunca o conseguiram estender à restante 
freguesia, e, assim, de um momento para o outro, fomos contactados pela Segurança Social que nos deu um prazo 
de 6 meses para implementar a Rede Social... foi um processo complicado, mas conseguiu-se... 
I: Havia um confronto de lógicas? 
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TG: Sim exactamente, foi negociado com a Segurança Social e foi aceite, mas foi demorado e não se conseguiu 
atingir patamares... 

Não se conseguiu atingir patamares porque não havia receptividade das Juntas de Freguesia ao trabalho 
com os bairros. Solicitada para o aprofundamento desta afirmação a resposta da técnica da junta de 
freguesia implicada no desenvolvimento do diagnóstico social inter freguesias é a seguinte:  
TJF: Os PIC foram constituídos para se iniciar o processo da rede social. Ao fim de x anos foi feita uma avaliação da 
qual resultou que estes não funcionavam bem. Hoje só funciona o das Sapateiras. Entretanto foram constituídas as 
comissões de freguesia ou de inter freguesias. […] Na constituição da rede não foi explicado o que se estava a 
preparar. São os técnicos que fazem a parceria, se estes se entendem há troca, senão há recepção. Parceria 
significa conhecer, trocar experiências... ”. 
Também o Diagnóstico Social Inter Freguesias (2005) se refere ao dispositivo PIC como base para a 
constituição das Comissões de Freguesia em quatro bairros das três freguesias inscritas na Rede 
(Apelação, Unhos e Fetais). Neste documento há uma referência à dificuldade de conciliar as lógicas da 
PIC e da Rede Social, tal como sugeri em entrevista. Refere-se que o rácio nº de reuniões / nº de 
parceiros nas reuniões para a constituição da Rede Social, no caso da Apelação correspondeu apenas à 
presença de 50% dos parceiros, enquanto na freguesia de Unhos esta “presença” rondou os 90%. O 
mesmo documento aponta como factor explicativo deste desfasamento a “sobreposição de reuniões na 
Apelação devido à continuidade do PIC, que divide os parceiros sociais entre a comissão social de 
freguesia e a PIC”.  
O baixo índice de presença pode não ser um problema em si, mas geralmente tem efeitos sobre a 
legitimidade política por falta de representatividade (questão que se coloca também a montante da 
parceria) assim como sobre a eficácia da intervenção que se desenha, sobretudo quando a ausência de 
parceiros de “peso” nas reuniões acarreta uma supressão de meios, incluindo de compromissos. Mas as 
dificuldades em “fazer actuar” as parcerias não se traduzem apenas na articulação entre parceiros, 
situando-se também dentro das organizações. Em primeiro lugar entre diferentes departamentos da 
Câmara Municipal.  
Neste âmbito, a articulação horizontal parece deparar-se com um conjunto de questões tanto ligadas à 
racionalidade da formulação política, como ao plano das práticas, incluindo o conjunto de consensos de 
frágil fundamentação:   
I: E internamente, na Câmara, como é que o GARSE se articula com os outros serviços? Ou seja há uma 
articulação horizontal?  
TG: Essa articulação é um pouco difícil, ainda hoje estivemos a consultar os serviços de outras câmaras municipais 
para ver como é que se faz a gestão, como é que estão organizados, porque efectivamente a nossa macro estrutura 
é de 92 já é muito antiga, está em fase de sofrer alterações, porque actualmente já não se justifica o que temos; o 
GARSE tem as áreas de acção que conhece, mas entretanto existe o gabinete de saúde que trabalha só as 
questões da saúde, existe uma área de idosos que trabalha só as questões dos idosos que estão inseridos em 
outros serviços e outros departamentos, existe a divisão de educação e juventude que está afecta ao departamento 
sócio cultural, a área de idoso também, o gabinete de saúde foi criado mais ou menos quando foi criado o GARSE, 
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em 92, e eram gabinetes de staff da presidência na... e neste momento já não faz sentido porque a acção social 
abrange todas estas áreas. Estarmos todos a trabalhar para si em cada uma destas áreas não faz sentido, estamos 
a aguardar que haja então essa mudança e que se reorganizem os serviços com base na actual conjuntura. Agora a 
nossa articulação é pacífica, quando temos que articular conseguimos fazê-lo, pedimos pareceres, ou análises e 
eles pedem-nos a nós  
I: Em projectos específicos?  
TG: Sim muitas vezes criam-se grupos de trabalho inter-serviços para intervir nas áreas, em problemas e delinear 
projectos… 
I: E concretamente entre o GARSE e a Habitação há articulação? 
TG: Sim, portanto o GARSE, o público a quem se dirige, os imigrantes… [há articulação] com a divisão municipal de 
habitação, tendo em conta os nossos públicos que são praticamente os mesmos, a DMH porque intervém nos 
bairros municipais e o GARSE porque a maioria do seu público também reside nesses bairros. Os públicos são 
praticamente os mesmos, se bem que a intervenção de cada um está bem definida. Nós costumávamos dizer aqui 
internamente que a DMH intervém da casa para dentro e o GARSE da casa para fora e, portanto, é pacífico. 

Como propõe Foucault (2004) a gestão passa a definir-se não para o território, mas para as populações 
(os mesmos públicos, os residentes nos bairros). Porém a um nível mais concreto a definição dos limites 
da intervenção acaba por se socorrer de outros elementos distintivos e é realizada a partir de uma 
distinção clara, não de competências, mas de objectos de intervenção – o limiar da porta que separa a 
habitação do espaço colectivo – o que permite questionar a pertinência da própria parceria. Ou seja, o 
que distingue a natural articulação de serviços, transversal à intervenção municipal em qualquer território, 
de um modelo de intervenção municipal que se pretende integrada e coordenada no território de 
desfavorecimento? O modelo adoptado parece favorecer uma sobreposição e simultânea espartilhação 
de competências que é aliás reconhecida.  
Mas não é apenas na dinâmica interna às autarquias que se detecta a prevalência de uma lógica auto 
centrada (Innerarity, 2002), com implicações na possibilidade de implementação do Estado cooperativo, 
tanto as relações intra Estado como entre o Estado e os parceiros do privado ou semi-público. Também 
ao nível do ensino se verificam resistências à mudança nas formas de intervir norteadas pela 
necessidade sociais e urbanísticas diagnosticadas no bairro.  
Vimos atrás que o insucesso escolar constituiu um dos principais problemas diagnosticados. Tal como a 
nível nacional, nos discursos locais, o abandono afirmava-se como a grande preocupação. É neste 
âmbito que se cria, no ano lectivo 2004/2005, uma turma de PIEF245. Relembre-se que o Centro 
Comunitário ainda não existia e que o Apelarte havia funcionado na cave de um prédio situado no bairro 
durante a realização das obras na Casa da Cultura. 

                                                 
245 As turmas PIEF foram enquadradas pelo Programa Integrado de Educação Formação criado no âmbito do PEETI Plano para 
a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil - Despacho Conjunto nº882/99, de 28 de Setembro - posteriormente revisto pelo 
Despacho conjunto nº 948/2003 de 26 de Setembro e Despacho conjunto no 171/2006 de 10 de Janeiro, que reiteram a 
necessidade de estreitar as relações entre as equipas multidisciplinares do PETI (de onde saiu o “E” de erradicação) e o IEFP. É 
neste quadro que, por exemplo, surge o PIEF-Empresas na Região de LVT que, não constituindo uma designação oficial, 
constitui uma prática de aproximação das Equipas Multidisciplinares Móveis e as Empresas.  



 270

O impacto deste dispositivo foi avaliado negativamente pelos participantes entrevistados, sendo de 
sublinhar que nenhum deles se encontrava à data em funções de coordenação. No olhar do actual 
director do Agrupamento de Escolas da Apelação, que assumia no momento da primeira entrevista 
realizada (em 2006) o cargo de presidente do Conselho Executivo - precisamente depois da saída da 
direcção que pôs em marcha o PIEF -, esta modalidade de ensino foi insuficiente por duas razões: uma 
porque a intervenção foi tardia; outra porque a metodologia do PIEF chocava com as orientações do 
conselho executivo de então. Na sua opinião “foi a chefia da escola que abandonou o PIEF”. Em suma, o 
choque entre as orientações da anterior chefia e a “filosofia do PIEF” contribui para a persistência dos 
problemas de abandono e dos problemas do bairro ligados à desocupação dos jovens. Mesmo com o 
PIEF, “os alunos continuaram a deixar a escola e a freguesia piorou”. 
Solicitado em entrevista realizada em Agosto de 2008 para a realização desta mesma avaliação, um dos 
docentes implicados na equipa pedagógica do PIEF avalia também negativamente a iniciativa mas coloca 
a ênfase na filosofia de intervenção da própria modalidade de ensino. Para ele o “Pief, funcionou mal 
porque se puseram os miúdos com problemas todos na mesma turma, era os dois gémeos ciganos, 
[nomeia os jovens]. São os que têm problemas hoje”. Uma outra razão apontada por este participante, 
prende-se com o facto de então se trabalhar de forma “muito fechada”, conclusão a que chegou depois 
de conhecer os recursos materiais de que o bairro dispunha – em concreto a Casa da Cultura246.  
Para compreendermos o alcance e as limitações desta iniciativa é importante abrir aqui um parêntese por 
forma a demonstrar que os problemas identificados no PIEF da Quinta da Fonte não se afiguram 
problemas específicos da Escola do bairro. O acompanhamento de outros três PIEF no território da AML, 
dois localizados na cintura suburbana norte (Cacém e Casal de Cambra) e um terceiro num bairro 
resultante da expansão da cidade de Lisboa nos anos 1970, permitiu uma aproximação às dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais envolvidos nesta modalidade de ensino247.  
A concretização do que se apresenta como “jovens em situação de exclusão social” e como jovens “em 
risco” dá conta de situações de grande acuidade. É comum nas turmas PIEF a recepção de alunos re-
encaminhados para a escola através de medidas tutelares educativas248, nalguns casos 

                                                 
246 Subentende-se dos restantes discursos verbais e escritos colectados a existência de uma parceria entre a Escola e o 
Programa Escolhas, mas fica no ar o alcance de tal parceria, uma vez que segundo este último depoimento foi necessário 
“descobrir” os recursos existentes no bairro. 
247 A minha incursão desdobrou-se em dois eixos. Um primeiro voltado para o levantamento das condições de funcionamento e 
da reflexão que envolve as práticas de ensino aprendizagem inscritas nesta modalidade de ensino. Neste âmbito foi também 
realizada uma entrevista ao responsável pelo PIEF da Direcção Regional de Educação de Lisboa. Uma segunda mais 
directamente voltada para a observação participante das práticas de alunos e formadores, o que me permitiu assistir a aulas e 
estar com os alunos nos intervalos. No seguimento desta aproximação consegui realizar com os alunos em sala de aula focus 
group dedicados ao tema “o meu bairro”, método registado em vídeo. Esta realização foi desenvolvida com o apoio de Corsino 
Furtado - Uncle C - um jovem realizador residente no bairro de Santa Filomena (Amadora). Em sessões posteriores com os 
alunos o resultado foi mostrado aos alunos como forma de catalizar o discurso para o aprofundamento do tema. Posteriormente 
procedeu-se à montagem de um documentário realizada por Hugo Rodrigues, um outro jovem do mesmo bairro, e por mim. Por 
falta de tempo e indisponibilidade financeira, uma vez que todos os encargos foram custeados por mim, ainda não foi possível 
realizar a versão final do documentário. Um apontamento deste trabalho deu lugar à curta-metragem CDC que será apresentada 
na Cinemateca e Clube Ferroviário no âmbito das comemorações dos “20 anos do SOS Racismo”. 
248 No Quadro da Lei Tutelar Educativa (Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro). Ver a este propósito o Estudo “Os Caminhos difíceis 
da “Nova” Justiça Tutelar Educativa: Uma avaliação de dois anos da aplicação da Lei Tutelar Educativa (Centro de Estudos 
Sociais, Direcção Cientifica Boaventura de Sousa Santos, 2004), disponível em www.opj.ces.uc.pt/pdf/Tutelar.pdf 



 271

institucionalizados na sequência de processos tutelares educativos e de processos penais de menores. O 
trabalho das equipas pedagógicas tende, deste modo, a aproximar-se do trabalho desenvolvido pelos 
técnicos do trabalho social dos Centros Educativos com regime aberto, dos centros de acolhimento 
temporário ou mesmo de centros de acolhimento de emergência, amplamente centrado no 
desenvolvimento de competências sociais, como aliás se reconhece, ao estabelecer como eixos de 
intervenção do PIEF a aquisição de competências escolares, profissionais ou pré-profissionais e sociais. 
O facto de muitos professores tornados formadores de “menores em risco” não possuírem formação para 
este trabalho cria problemas a vários níveis. Em primeiro lugar problemas de saúde decorrentes da forte 
ansiedade que vivem com os alunos no desenvolvimento de um trabalho para o qual não têm defesas. 
Em segundo lugar pelas responsabilidades acrescidas com que se deparam por terem que resolver 
problemas que geralmente pertencem à esfera da família. Isto porque, malgrado a entrada dos formandos 
neste sistema prever um contrato pedagógico assinado pelos alunos, pelo Encarregado de Educação e 
pelo Director de Turma, não se contemplam no dispositivo e não se observam, por parte das Escolas ou 
das Equipas de Coordenação, investimentos suplementares no envolvimento das famílias, seguindo-se 
no caso dos PIEF o mesmo tipo de trâmites previstos para as modalidades de Ensino Regular e para os 
Cursos de Educação e Formação: a convocatória em caso de necessidade de contacto, a intimação à 
comparência, e a aposta no voluntarismo.  
No Cacém por exemplo, algumas semanas depois da minha incursão por Casal de Cambra realizou-se 
um encontro para mostra dos trabalhos dos alunos na presença da coordenadora nacional do PIEF. Os 
alunos apresentaram as suas performances à comunidade educativa numa iniciativa que começou às 
16h. A sala da Junta de Freguesia de Casal de Cambra estava cheia. Muitos alunos, professores, mas 
como esperar que neste horário estivessem presentes os Encarregados de Educação?  
Por outro lado, observa-se que os adultos revelam formas muito auto-centradas de aproximação cognitiva 
e afectiva ao jovem. O mesmo se pode dizer sobre temas relacionados com a tão falada “cultura das 
famílias”. Nestes cursos coexistem lusos, incluindo ciganos e descendentes de africanos. Mas o 
conhecimento que os formadores e os técnicos revelam sobre as especificidades destas “culturas”, 
designadamente das questões intersubjectivas que geram ou acentuam a discriminação, é muito 
incompleto, mesmo nos casos em que os jovens revelam um legado cultural de grande riqueza.  
Uma última nota para o problema das coordenações distanciadas que imbrica com a questão dos 
processos de selecção dos técnicos. Verifiquei que, em muitos casos, existem sérios problemas de 
articulação entre professores / formadores e técnicos locais e / ou coordenações de área. Estes 
problemas tendem a agravar-se por falta de directivas da tutela do PIEF. Por outro lado, nas escolas o 
PIEF tende a ser uma “coisa à parte”. Sob a conivência da tutela os espaços de ensino aprendizagem 
nas turmas PIEF acabam por funcionar essencialmente como um espaço de gestão de conflito ao invés 
de um efectivo impulsionador de um projecto pedagógico. A função social do PIEF sobrepõe-se à sua 
função pedagógica. A integração é essencialmente conseguida pelo controlo da indisciplina na escola e 
da delinquência juvenil fora desta. 
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Numa avaliação dos currículos e à aplicação do PIEF em funcionamento no ano lectivo 2006/2007, 
realizada num estudo coordenado por Maria do Céu Roldão, conclui-se que o dispositivo PIEF tem 
respondido ao problema do trabalho de menores, mas também ao problema do insucesso escolar de 
grupos de jovens em situação de exclusão social e de jovens “em risco”. A avaliação e as perspectivas de 
intervenção reportam-se no essencial aos resultados mensuráveis, aferidos a partir do número de 
certificações em final de ciclo249.  
Não se realiza qualquer referência aos aspectos acima abordados. A ênfase é colocada no sucesso na 
aquisição dos 1º, 2º e 3º ciclos sem se problematizar em nenhum momento a qualidade das 
aprendizagens.  
Avançamos para o PIEF empresas, efectivamente muito mais adequado dado que a frequência dos PIEF 
compromete a prossecução dos estudos no ensino geral e, por isso, implica que se deverá traduzir numa 
preparação para a vida activa. Mas não tenhamos ilusões, a relação entre o PETI e as empresas é muito 
diminuta, o que aliás se verifica também com as estruturas do IEFP. De acordo com a legislação esta 
entidade deve “colaborar na dinamização e coordenação das respostas locais a implementar no âmbito 
do PIEF”, na “avaliação doa alunos com PEF” (Planos Educativos de Formação), e na “articulação dos 
conselheiros de orientação profissional com as equipas multidisciplinares móveis do PETI”, colaborações 
e articulações que ainda não se tornaram uma prática. Também não é garantida a prioridade aos alunos 
do PIEF no acesso a ofertas de emprego prevista pelo Despacho conjunto nº 171/2006. Por outro lado, 
malgrado o discurso do benefício que o privado pode retirar de mão-de-obra “formada à medida” são 
grandes as resistências encontradas junto dos empresários e só em casos excepcionais se poderá 
considerar que esta transferência de activos da escola para a empresa suplante todas as pressões da 
exploração económica que marcam a actual conjuntura laboral250. 
Retornando ao caso da Apelação o certo é que nem a Escola nem o Apelarte se voltaram para trabalhar 
especificamente a questão da empregabilidade, ainda que o Programa de Prevenção e de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PEETI) previsse uma relação privilegiada com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). Posteriormente esta vertente viria a ser contemplada pela Escola, após a criação, em 
2004, dos Cursos de Educação e Formação (CEF)251. 
A questão da empregabilidade dos jovens também não foi integrada no Projecto Juntos Construímos 

Mais (o Escolhas da Apelação) que funcionou entre 2007 e 2009, uma vez que este não previu a medida 
II252. Questionado sobre a ausência da medida orientada para a formação profissional e emprego, o 
responsável pela gestão do Escolhas responde:  

                                                 
249 De acordo com o referido estudo foram certificados mais de 50% em 75% das situações analisadas, situações equiparadas a 
processos de aprendizagem “bem sucedida” e por isso motor de uma reinserção de menores perdidos pelo sistema de ensino. 
250 É importante referir que, ao contrário do que se previu em França para as empresas localizadas nas Zonas Francas, não se 
prevêem qualquer tipo de benefícios fiscais para as empresas que absorvam os jovens em contexto de aprendizagem.  
251 Despacho Conjunto nº 453/2004, DR 175, SÉRIE II, de 27 de Julho. 
252 São os seguintes os eixos prioritários do Programa Escolhas terceira geração: 
Medida I - Inclusão Escolar e Educação Não Formal 
Medida II - Formação Profissional e Empregabilidade 
Medida III - Participação Cívica e Comunitária 
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N: As medidas I, II, II são indiferenciadas, é o mesmo orçamento.  
I: Como assim? 
N: Tendo ou não, as limitações serão as mesmas que afectam o Progride, as que o Progride tem vivido: o 
funcionamento da segurança social, as opções estratégias. 

Esta resposta é sem dúvida pertinente se tivermos em conta a forma como a Segurança Social e 
Emprego se apresentam nas parcerias locais, ou seja o facto de se suprimir na generalidade dos casos a 
componente “emprego”. Mas podemos também observar neste discurso um indício daquilo que viria mais 
tarde a clarificar-se: a mobilização de mecanismos de desresponsbilização face aos problemas que não 
se conseguem “agarrar”. No caso concreto deste participante este mecanismo não pode ser desligado da 
clara orientação para uma abordagem – inscrita no projecto - voltada para a “cidadania”, extremamente 
influenciada pelo objectivo da prevenção da delinquência, como veremos. 
É difícil perceber como se repercutiu o modo de funcionamento da parceria liderada pelo município 
através da PIC. Confrontando as PIC com o Comité de Liaison Inter-partenaire (CLIP) em Bacalan podem 
avançar-se duas tendências. Uma propensão comum para as parcerias bi-laterais e uma tendência para 
ampliar o número de entidades em parceria em torno de projectos concretos – normalmente eventos – 
muito menos frequentes na Quinta da Fonte que em Bacalan.  
O discurso dos técnicos das “estruturas centrais” e locais permite identificar outros campos de 
desarticulação interna e externa das entidades no terreno, assim como processos de 
descomprometimento face às questões / populações mais difíceis, semelhantes às detectadas no caso 
francês.  
É sobre este prisma que se olha o Projecto Progride253, promovido pela Pastoral de Ciganos em parceria 
com o município. Enquanto o Projecto Progride beneficia do financiamento do EQUAL, o ATL enquanto 
IPSS vive das subvenções da Segurança Social no quadro do protocolo entre o Ministério do Trabalho e 

                                                                                                                                               
Medida IV - Inclusão Digital (in www.programaescolhas.pt/). 
253 Na página do município (http://www.cm-loures.pt/aa_ASocial_Parcerias.asp) pode ler-se: 
 “Programa Progride” Projecto “Da Utopia à Construção”; Entidade Executora: Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC. 
Objectivo Geral 
Promover a capacitação em termos de participação cidadã efectiva, aumentando o exercício de cidadania das crianças, jovens e 
respectivas famílias residentes na freguesia da Apelação e diminuindo a sua precariedade e fragilidade social e económica. 
Objectivos específicos 
-Promover a valorização da escolarização e do papel da escola, como elemento fundamental no processo de inserção das 
populações mais carenciadas, intervindo ao nível da prevenção do absentismo e abandono escolar; 
- Potenciar a prevenção, junto das camadas mais jovens, da opção por itinerários de delinquência e criminalidade; 
- Promover o acesso das populações mais vulneráveis e em maior risco de exclusão ao mercado aberto de trabalho, potenciando 
a sua empregabilidade e atenuando as desvantagens funcionais; 
- Promover a alteração de comportamentos nas áreas da saúde – cuidados primários de saúde e higiene pessoal, HIV, 
toxicodependência e alcoolismo; 
- Promover políticas de gestão da diversidade potenciadoras do convívio multicultural e da prevenção da discriminação com base 
na etnia de pertença, orientação sexual, religião ou outras, junto das organizações/técnicos/empresas e das próprias 
comunidades; 
- Promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, agindo ao nível da prevenção da discriminação com base no 
género e valorizando a figura da mulher potenciando as suas capacidades de intervenção; 
- Reforçar e validar a autonomia, capacidade organizativa e empowerment dos públicos alvo, promovendo uma atitude pró-activa 
e de exercício de plena cidadania; 
- Promover a interiorização de novos conhecimentos, valores e práticas, sensibilizando para a protecção ambiental, higiene 
urbana e melhoria das condições de habitabilidade e higiene doméstica; 
- Reforçar práticas de trabalho em rede que envolvam instituições que actuam junto dos públicos-alvo com vista à resolução 
articulada de problemas. 
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da Solidariedade Social e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (no caso na 
modalidade “extensões de horário e interrupções lectivas, incluindo a totalidade dos períodos de férias, 
com almoço”)254.  
A Pastoral foi olhada através de três palcos distintos que emergiram do terreno. A sede no Bairro de 
Portugal, nas Olaias, onde entrevistei uma técnica responsável pelos diferentes projectos da Pastoral 
encaminhada pela coordenadora da IPSS; no terreno, nas instalações da Pastoral que juntam escritórios 
e sala de acolhimento de jovens onde foi possível conversar com as técnicas e permanecer na sala que 
acolhe os jovens e, finamente, no ATL que funciona também como a “cantina das crianças mais 
desfavorecidas do bairro”.  
Comecemos pelas “estruturas centrais”, a partir do discurso da técnica da Pastoral de Ciganos255. 
I: Da experiência que tem o que proporia para o bairro? 
TPC: A experiência que tenho diz-me que o melhor seria acabar com o bairro, alojar as pessoas noutro lado, 
respeitando alguns princípios... Os estudos da Gebalis mostram que o realojamento não teve uma lógica 
sociológica, serve para resolver problemas de estradas, expôs, etc, mas não os das pessoas. Antes do realojamento 
as pessoas às vezes conseguiam colmatar o que após o realojamento deixaram de conseguir... [refere-se por 
exemplo aos serviços de pré-infância]. 
I: A Pastoral dos ciganos é uma instituição de cariz religioso? 
TPC: O ATL sim, o Progride não  
I: Mas funciona de porta aberta? 
TPC: Trabalhamos com a Igreja Filadélfia dos Ciganos, com os hindus (noutros projectos). Nas parcerias 
funcionamos numa lógica de responsabilização, quando não funciona, não forçamos. Os parceiros confiam no 
trabalho que fazemos. Recorremos a formadores externos e parceiros externos a quem pagamos. Mas temos 
problemas porque a segurança social ainda não pagou o final de 2007.  
I: e na vossa intervenção consegue-se uma boa articulação com os restantes parceiros? 
TPC: A Escola e a Câmara são parceiros monstruosos e por vezes há desarticulação.  
Este discurso põe a claro dois níveis de complexificação da intervenção na Quinta da Fonte. Um primeiro 
radicado nas “características da população” e um segundo ligado à mutabilidade, que nem sempre 
corresponde a adaptabilidade, e à descontinuidade dos projectos que, no caso da Quinta da Fonte, se 
afirmam como uma constante.  
Um outro aspecto que pode extrair-se da análise da Pastoral prende-se com a desarticulação interna – à 
entidade. Esta conclusão sobressai do confronto entre os discursos dos diferentes técnicos envolvidos, 
designadamente o que se acabou de expor e o daqueles que trabalham no ATL e nos serviços de 
acolhimento de jovens, onde se estabelece a ponte entre os candidatos a emprego e as entidades 
formadoras e empregadoras. O discurso dos primeiros traduz uma verdadeira crença e entrega ao 
projecto a que se dedicam, uma forte valorização das metodologias seguidas e propostas pela 
coordenação nacional da Pastoral dos Ciganos. 
                                                 
254 Despacho Normativo n.o 96/89, de 21 de Outubro.  
255  Anteriormente envolvida nos estudos e intervenções nos bairros do Charquinho – em Benfica e Bº das Furnas em Sete Rios 
(todos eles bairros do início dos anos 70). 
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D: A Pastoral é a instituição mais antiga do bairro, foi a primeira a chegar, faziam-se cursos de alfabetização, cursos 
de formação de animadores, monitores, mas entretanto por falta de verbas deixou de se fazer. 
I: mas as chefias continuam presentes no terreno? 
D: Sim, todos os anos se faz uma avaliação, assim uma ampla reflexão sobre a nossa intervenção. Aqui temos que 
suar pela camisola. Os tempos estão difíceis, os pais estão muito stressados e isso passa para os filhos. 
I: E qual é o vosso balanço? 
D: Temos tido sucesso, mas o modo como as coisas funcionam com as outras instituições não ajuda, há muita 
facilidade na substituição de umas por outras, sem que se avalie os resultados do que cada uma faz. Mas com as 
crianças há avanços. Aqui temos situações muito difíceis. 
DP: Este miúdo que viste aqui há bocado, tem uma situação familiar totalmente virada do avesso, se ele não viesse 
aqui não sei o que seria dele. Na escola já não conseguem fazer nada dele. Tem 14 anos e corpo de 11 graças a 
Deus, senão não sei o que seria aí das raparigas do bairro256.   

Num outro momento a sós com um dos animadores questiono: 
I: O que tenho observado mostra as crianças que frequentam o ATL? 
D: Sim as nossas crianças são maioritariamente negras, cerca de 80%, depois 15% são ciganas e 5% brancas. 
I: Porquê essa distribuição? Li algures que o número de famílias ciganas é superior a 15%...257 
D: Alguns pais não põem aqui os filhos, mesmo entre eles há distinções. O ATL é assim uma espécie de trabalho 
com os mais excluídos dos excluídos, e mesmo nós acabamos por ser excluídos… 
I: Como assim? 
D: Sempre achei que era preciso saber trabalhar com a escola e já trabalhámos com a escola, na altura do PIEF fiz 
voluntariado aqui e como a sala já não chegava passámos a ir para a escola, cheguei a trabalhar com 4 turmas [de 
Capoeira]. Até 2004 tinha 2 turmas completas, uma delas era mais perigosa e era sempre chamado para ir com eles 
nos passeios.  
I: E porque já não é assim hoje? 

Na verdade diferentes razões o explicam e entre elas a emergência de “parcerias favorecidas” entre 
outras entidades que entretanto se instalam. Uma das consequências destas “parcerias” é o afastamento 
de alguns projectos encabeçados por técnicos locais. Hoje a capoeira já não existe na Escola. 
Precisamente hoje quando há dinheiro do Escolhas para pagar.  
Os animadores do ATL que vivem ou viveram no bairro e que são parte integrante do percurso de 
formação de alguns dos habitantes hoje adultos não são referenciados como pessoas a inquirir por 

                                                 
256 O vínculo que fui estabelecendo com as crianças, no desenvolvimento do qual a minha máquina fotográfica, que todos 
usavam à vez, foi fundamental nas minhas posteriores rondas pelo bairro. Não apenas porque as crianças, reconhecendo-me, 
me apresentavam aos pais com os quais podia trocar “dois dedos de conversa”, mas porque perto delas passava momentos de 
bem-estar, sem tantas pressões que a investigação sistematicamente impunha para não deixar escapar nada de importante, para 
não me esquecer de explorar esta ou aquela hipótese, para não falhar na atenção ao outro, mesmo nos casos de relações que já 
se prolongavam no tempo. Em suma a mediação dos técnicos do ATL no meu trabalho foi fundamental e não pode ser 
dissociado da abordagem que esses mesmos técnicos fazem do seu trabalho.  
257 Ia referir-me ao peso das crianças ciganas na Escola EB1 da Apelação que, de acordo com o Diagnóstico Inter Freguesias 
(2005) representam mais de 40%. Até então não havia conseguido aceder aos dados (os constantes das fichas de realojamento 
do GIL) e não existia qualquer referência ao peso quantitativo das diferentes etnias no bairro. Posteriormente acedo aos dados 
trabalhados para uma amostra de 1356 residentes de um total de cerca de 3000 a partir  dos quais se determina: um peso de 
60% de nacionais (dos quais 34% são ciganos, 12% originários de África e seus descendentes nacionalizados e os restantes 
14% cidadãos de origem portuguesa caucasianos); 40% de cidadãos estrangeiros, entre os quais predominam os africanos 
(cerca de 30% guineenses, 30% cabo-verdianos, seguindo-se os são-tomenses com 18%...). Estes valores são apenas uma 
referência porque não se trabalhou com uma amostra significativa e porque existe uma grande rotatividade da população.  
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aqueles interlocutores privilegiados que informam os jornalistas e os investigadores dos actores com peso 
na intervenção. O ATL e a Pastoral não podem ser ignorados, mas não se dão nomes, contrariamente ao 
que sucede com os “profissionais eleitos” ou daqueles que se sucedem nos cargos de coordenação dos 
projectos politicamente valorizados. Durante a iniciativa “Todos Juntos” que se seguiu ao “tiroteio” as 
crianças do ATL foram as últimas a receber as t-shits distribuídas, que não chegaram para todos e eram 
demasiado grandes.  
Prosseguindo na análise das discordâncias internas reveladas a partir do discurso dos diferentes técnicos 
da Pastoral, do lado dos “serviços administrativos” não se observa a mesma unidade na abordagem e 
nos modos de acolhimento. No caso da técnica que menos permanece no terreno há um sentimento de 
temor revelado num discurso acentuadamente criminogénico, sobretudo em relação aos jovens. Este 
temor e evitamento não são apenas verbais, têm uma forte continuidade nas práticas. Nunca sobe a 
avenida principal do bairro. Entra e sai do bairro tendo como únicos pontos de passagem os “serviços” da 
Pastoral e a Casa da Cultura, quando chamada para qualquer reunião.  
Esta postura face ao bairro não se repete no caso das outras duas técnicas, nem no caso do monitor da 
tarde (monitor dos “mais velhos”) que também na Escola e que veio a constituir-se como o presidente da 
Associação de Jovens da Apelação (AJA). No discurso das primeiras as potencialidades da Pastoral 
estão na possibilidade de apoiar a inserção e no trabalho que se tem conseguido, mas sobre o qual nada 
avançam remetendo-me para as “estruturas centrais”. Nos serviços centrais os balanços fornecidos são 
reveladores de uma forte instabilidade nas ofertas aos “utentes” e nas respostas dos mesmos às 
propostas de emprego e de formação. 
TP: A população está sempre a mudar, a realidade do bairro altera-se de mês para mês. Em Outubro de 2007 
tínhamos cerca de 50 pessoas colocadas em empregos e acabamos o ano com 20 e tal 
I: Porquê? 
TP: porque saem e vão para fora, outros não aguentam, desistem, são mandados embora pelos empregadores, às 
vezes há mudanças no percurso de vida, incluindo prisões. O fechamento de processos pendentes há muitos anos. 
Neste bairro há grande inconstância, noutros bairros é possível encontrar indicadores para aferir a instabilidade 
social, aqui é mais difícil, já o dissemos à segurança social. 

Apesar de questionado não foi expresso o nível de acompanhamento que se faz “caso a caso”. Mas há 
elementos recolhidos no terreno que permitem captar algumas insuficiências a este nível. Desde logo o 
medo revelado face aos jovens e a algumas famílias ciganas. Os primeiros distanciados pelo evitamento 
do bairro, os segundos suportados, mas mal inscritos na oferta prestada. São esses da família x ou y que 
“não se querem cá”. Em segundo lugar e na sequência do distanciamento criado o facto de, apesar do 
Progride estar no bairro, ser ao Jô Merceeiro, ou a mim, que as pessoas se dirigem para solicitar a leitura 
de cartas chegadas do Centro de Emprego. Também o discurso dos jovens revela uma intervenção 
insuficiente: 
T: Eu sou vigilante agora, depois de muito batalhar por um emprego. Também passei por essa cena. Carro roubado, 
agressão, luta com colega da Apelação Velha, pagar prestações por processo… conheço dois que estão com 
pulseira… mas aí está. Sair da prisão, e quando se sai quem nos vai ajudar? Só os teus amigos te vão apoiar. Em 
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Chelas encaminham as pessoas, tentavam arranjar emprego, mas o emprego não aparece. Eu cheguei a ir à 
instituição em Chelas, mas eles também prometem…prometem e não fazem nada.”  

Do terreno podemos extrair também que, depois das “primeiras” experiências profissionais, os jovens 
tendem a rejeitar os formatos de acesso informal, sobretudo em resultado das más experiências 
anteriores ligadas à falta de pagamento, ou pagamento parcial, e, sobretudo, à recusa da celebração de 
contratos por parte dos empregadores. Esta questão não é nova, tendo sido uma das bases das 
alterações introduzidas pela nova lei de 2007, designadamente a obrigatoriedade de “contrato de trabalho 
celebrado nos termos da Lei ou documento emitido por alguma das entidades previstas na alínea a) do nº 
2 do Artº 88º da lei 23/2007, de 4 de Julho258 e “aos comprovativos que atestem a regularidade perante a 
Segurança Social e a Administração Fiscal”. Porém, apesar das boas intenções do legislador, perante a 
persistência de níveis de desemprego elevados, que facilitam a instalação de mecanismos de 
precariedade, acaba por se acentuar a dificuldade de acesso à nacionaçização e à regularização da 
situação de estrangeiro.  
Dos discursos dos jovens e da entidade local responsável pela promoção de emprego sobressaem as 
lacunas no contacto e estreitamento das relações com as populações, desde o diagnóstico às soluções a 
empreender. Porque têm os jovens que ir a Chelas procurar emprego através de uma instituição se, no 
bairro, o Progride tem precisamente como missão a inserção / integração pelo emprego? Como se 
explica que, dentro de uma mesma entidade existam posturas tão diferenciadas face ao bairro e às 
populações alvo? A imprecisão das respostas que me foram dadas quando procurei aprofundar este tema 
e a facilidade com que se afirma que as coisas “corriam mal porque havia muitos dias em que 
simplesmente não se viam resultados” revelam uma interpretação específica do contexto que tende a 
imputar às famílias e aos jovens, a responsabilidade pela situação de “exclusão” e uma concepção de 
“progressos” que não parece integrar o trabalho social paliativo (Soulet, 2007) que se preconiza nos 
discursos oficiais através da ideia de “acção social à medida”.  
Enfim tal, como a Câmara e o Escolhas, também a Pastoral, traz para a primeira linha as dificuldades de 
intervir nos enclaves territoriais ligadas à falta de articulação e aos mecanismos de desresponsabilização 
interna por parte das entidades, entidades estas que, paradoxalmente, acedem aos financiamentos 
necessários para o seu funcionamento precisamente porque se mostraram disponíveis e preparadas para 
lidar com a “exclusão”. 
Apesar da dinâmica iniciada em 2005, em 2006 o bairro continua a ser visto como uma espécie de “caso 
perdido”, onde os técnicos municipais, os serviços do correio, a EDP e os funcionários da limpeza da 
Junta de Freguesia, são mal recebidos quando não alvo de agressões, de roubos, de vandalização dos 
seus carros (ver depoimento acima). Não se faz uma perspectivação dos projectos e iniciativas de outras 
entidades. As dificuldades advém sistematicamente da instabilidade da resposta dos “utentes” e da 
violência e a delinquência dos jovens que tomam conta dos discursos.  

                                                 
258 Refere-se à lista das Associações aprovada pelo Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, conforme previsto no 
nº 5 do Artº 54º do Decreto Regulamentar. 
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A análise realizada mostra que o funcionamento das parcerias não pode ser descurado quando se 
pretende compreender as limitações da intervenção territorializada para o combate à pobreza. Do período 
prévio à minha chegada ao bairro há ainda uma última iniciática que merece atenção. Trata-se do 
Projecto “Viver” lançado pelo município, para uns no âmbito das PIC e, para outros, dentro da lógica de 
funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Local (GIL). Na sequência do estudo Satisfação 

Residencial nos Bairros Municipais (2004) atrás referido, o projecto Viver foi desenvolvido em todos os 
bairros de realojamento, com excepção do conjunto de edifícios de habitação social localizados em Santo 
António dos Cavaleiros, por à data um daqueles edifícios se encontrar muito degradado.  
No discurso da técnica responsável pela Habitação Social da DMH este projecto é apresentado como 
uma “iniciativa inovadora participada e que teve a vantagem de proporcionar uma aproximação entre os 
técnicos da divisão e os moradores e de os envolver”. O projecto consistia na promoção de encontros ao 
fim de tarde para discussão de problemas e promoção de uma “boa vizinhança” e no lançamento de um 
concurso para premiar o “melhor lote”. Mas no caso concreto da Apelação o projecto foi mais longe 
integrando uma operação de emprego apoiado para o qual foram recrutados 15 jovens.  
Trata-se de uma das poucas iniciativas voltadas para a área laboral que contou com a parceria, até então 
também escassa, da Câmara e da Junta de Freguesia. Mas a descrição elaborada por um dos jovens 
envolvidos no projecto deixa clara a falta de proximidade entre técnicos e habitantes e coloca dúvidas 
sobre uma efectiva parceria entre entidades, revelando igualmente alguns mecanismos que podem fazer 
com que os “projectos inovadores” acabem por contribuir para acentuar o “descrédito nas instituições” 
(Dubet, 1987; Bourdieu, 1993):   
P: Eu estive envolvido nisso. A câmara municipal arranjou 15 jovens, 7 negros e 6 ou 7 ciganos. Era uma iniciativa 
para fazer trabalhos no bairro, arranjar as caixas de correio, arranjar as caixas de electricidade, fios, essas coisas, 
os contadores da água, fazer pinturas. Foi o Viver 2007. 
I: Tinham contrato? 
P: O contrato era provisório, de 6 meses, recebíamos através da Junta de Freguesia. Um Cheque da Caixa 
Agrícola. 400 e tal euros. A câmara chegava com o material, dava as indicações. Ainda chegamos a pintar o café do 
senhor Silva. Passado um mês e meio começou a faltar material e não se trabalhava nesses dias. 
I: como assim? 
P: Chegava o senhor da câmara na carrinha e dizia “só temos 5 latas, quando acabar vão para casa”. Tomaram a 
iniciativa e desistiram rápido. Começamos a ter vários dias sem trabalho, até que fomos informados de que acabou. 
I: E o que é que vos disseram quando acabou? Vieram cá conversar com vocês?  
P: Não, quem nos informou foram os mesmos que traziam a tinta, fomos à Junta saber, mas eles disseram que isso 
era com a câmara. 
I: Eu conheço outros que tenham trabalhado no Viver 2007? 
P: Não sei, [diz os nomes], são alguns ciganos mais velhos. 

Parece pois difícil encontrar na intervenção pública desenvolvida até 2007 uma política coerente e 
continuada de combate à pobreza e à exclusão nas diferentes áreas identificadas no estudo coordenado 
por Malheiros et al (2007), em parte porque a câmara não conseguiu intervir de forma articulada e 
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continuada no território, quer assegurando a manutenção do edificado e espaços públicos, quer 
colocando em marcha uma estratégia de coordenação. 
Antes de passarmos para a análise das performances discursivas captadas no primeiro período em que 
acompanhei o bairro, é importante retornar à questão da segurança. A centralidade da questão da 
segurança, levou-me a procurar conhecer os “dados objectivos”.  
 
Quadro 4 – Criminalidade Denunciada (actos individuais) nas freguesias de Santo António dos Cavaleiros 
e Apelação (2006) – Menores e Jovens e Adultos259 

 Apelação (2006) Santo António dos Cavaleiros 
(Jan/Nov 2006) 

 < 16 ≥ 16 Total < 16 ≥  16 Total 
Crimes contra as pessoas 

Crimes contra a vida     29 29 
Crimes contra a liberdade pessoal 1 1 2  24 24 
Crimes contra a liberdade e autodeterminação 
sexual 

1  1 1 6 7 

Crimes contra a honra     2 2 
Crimes contra a reserva da vida privada  1 1    
TOTAL   4   62 

Crimes contra o património 
Crimes contra a propriedade 4 42 46 1 106 107 
Crimes contra direitos patrimoniais     2 2 
Crimes contra o património em geral  1 1  2 2 
TOTAL   47   111 

Crimes contra a vida em sociedade 
Crimes contra a família       
Crimes de falsificação     3 3 
Crimes de perigo comum    1  1 
Crimes contra a segurança das comunicações     1 1 
Crimes contra a paz pública     1 1 
TOTAL   0   6 

Crimes contra o Estado 
Crime contra realização do Estado de Direito       
Crimes contra a autoridade pública     2 2 
Crimes contra a realização da justiça       
Crimes cometidos no exercício de funções 
públicas 

    1 1 

TOTAL   0   3 
Crimes respeitantes a estupefacientes      3 3 
Outros crimes 1 6 7  4 4 
TOTAL   7   7 
TOTAL Global   58   189 

Fonte: Dados disponibilizados pela Divisão da PSP de Loures, sob pedido da autora 
 
Para fazê-lo solicitei durante o ano de 2006 ao comando metropolitano de Lisboa, por via da Comissária 
Florbela Carrilho as estatísticas da criminalidade de duas áreas distintas da divisão de Loures e de 
Sacavém, respectivamente as freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Apelação. Deste confronto 
resultam dados surpreendentes, se tivermos em conta a perspectiva que defende a tese dos bairros 
perigosos.  
O cálculo da taxa de criminalidade (nº de crimes/população total x100) contemplando os valores totais de 
população para o ano de 2001 dá conta de uma taxa de criminalidade na ordem dos 1,9% para a 
freguesia da Apelação e de 0,9% para a freguesia de Santo António dos Cavaleiros. Porém, estes 

                                                 
259 É também importante notar que não se consideram nestes dados a criminalidade de grupo e criminalidade de menores, uma 
vez que, apesar de ter sido disponibilizada, não permitiu estabelecer uma correspondência com as categorias criminais 
adoptadas.  
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resultados são influenciados pelos totais de população (respectivamente cerca de 3.000 habitantes em 
2004 e de 21.947 habitantes em 2001). Quando suprimidos estes totais, as estatísticas mostram-se 
claramente a desfavor da freguesia de Santo António dos Cavaleiros, com um total de crimes registados 
mais de três vezes superior ao registado na freguesia da Apelação.   
A referência a estes valores permite desconstruir a ideia de que são os territórios “fechados” aqueles em 
que se registam mais actos criminosos. Solicitada, em entrevista realizada no início de 2007, a comentar 
estes valores a superintendente da divisão de Loures, argumenta que a “criminalidade é móvel”, ou seja, 
que os espaços em que esta se dá, não são necessariamente os espaços de residência. Note-se que se 
trata da mesma argumentação apresentada pelo coordenador do CLSPD em Bordéus. 
Por outro lado, reconhece que “talvez os valores disponibilizados para a freguesia de Santo António dos 
Cavaleiros” tenham sido sobrestimados. Perante esta afirmação, que remete para uma relativização da 
interpretação em função dos objectivos políticos ou operacionais em vista (Haggerty, 2001), evidencia-se 
a margem de manobra de que dispõem as entidades intermédias de combate ao crime na construção da 
realidade estatística (Durão, 2008a, 2008b, 2008d).  
Mas não podemos reduzir a questão da segurança à dimensão da criminalidade (Cunha, 2009; 
Wacquant, 2001, 2004, 2008; Tévanian, 2005) o que obriga a que nos detenhamos sobre a intervenção 
policial, judicial e penal. Concentremo-nos em primeiro lugar nas práticas das forças de segurança. Existe 
na Quinta da Fonte uma forte crispação entre habitantes do bairro, sobretudo entre os jovens, e forças 
policiais. Esta crispação sobressai a partir da observação dos posicionamentos tomados por uns e outros 
(olhares, assobios, …), assim como dos discursos, onde são frequentes as referências a discriminação e 
abuso de autoridade por parte da polícia, o que aliás surgirá na produção noticiosa sobre o bairro, como 
veremos.  
Retenhamos um episódio ocorrido no bairro, relatado por um dos jovens que, não sendo morador, revela 
conhecer o bairro de perto. A este discurso acrescentam-se outros dois que correspondem ao 
depoimento de jovens de outros espaços metropolitanos aqui inseridos com a finalidade de dar conta de 
algumas das dezenas de relatos sobre as práticas de discriminação policial baseadas no critério idade-
etnia que ouvi em contextos diferenciados: 
I: Os escritos nas paredes parecem mostrar que há no bairro uma animosidade entre população e as autoridades de 
segurança… 
F: Desde que o bairro é bairro eu acho que a polícia nunca foi bem recebida aqui… 
I: Já houve apedrejamentos… 
F: Muitas vezes. 
I: Muitas vezes quer dizer o quê? Que a polícia vem cá e é corrida à pedrada? 
F: De há uns tempos para cá não. Mas no início era assim. 
(silêncio) 
Mas isso também, eu acho que do lado da polícia nunca soube, nunca soube conversar com os jovens. Chega logo 
e diz, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. Por exemplo houve uma vez que tava eu, assim em baixo do prédio 
de um amigo meu, assim… fomos chamá-lo e ele veio em chinelos e calção, assim como tava em casa, chegou a 
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polícia e pediu os documentos a todos e esse meu amigo não tinha documentos, e ele disse “calma aí” … o meu 
amigo disse “ó senhor guarda mas eu moro já aqui em cima, vou buscar os documentos”, “não vamos para a 
esquadra”, foi para a esquadra e levou uma tareia, e assim como é que querem que os jovens recebam aqui bem os 
polícias? Não dá! E para além desses casos há mais casos. Aqui há muita gente a levar porrada… 
(Fradinho, 13 de Maio de 2008) 

Este testemunho aponta para uma estratégia de acção policial territorialmente selectiva para a qual 
diversos autores têm alertado (Wacquant, 1999, 2004, 2005; Durão 2008a, 2008b; Cunha, 2002, 2008; 
Tissot, 2007; Tévanian, 2005). Neste caso concreto, como noutros, o investimento na visibilidade e na 
actuação “em força” acaba por determinar uma orientação no sentido repressivo da qual resulta uma 
franca penalização dos habitantes e em particular dos jovens da Quinta da Fonte, assim como a dupla 
penalização dos imigrantes ou seus descendentes aí residentes. Os jovens participantes neste estudo 
parecem ter noção uma noção desta cadeia de asociações, mas não as estabelecem com a mesma 
destreza que os participantes no caso-estudo francês. Há diferenças assinaláveis na compleição política. 
Em situação de entrevista, um jovem branco de classe média residente fora dos bairros revela no 
discurso pontos de convergência relativamente às injustiças e abusos sentidas pelos jovens negros: 
W: Não sei se te contaram mas há uns tempos foi no verão morreu um amigo meu, que também era da minha 
infância, morreu com um tiro no parque da cidade lá em Loures.  
I: O Pedro260… 
W: Sim o Pedro e mataram o chaval.  
(silêncio) 
Mataram, foi um agente da GNR e isso saiu nas notícias e tudo, e eles camuflaram aquilo tudo, porque eu tava 
memo lá ao lado, pá não tava com eles, tava com o meu pessoal távamos lá num cantinho isolados. 
I: O teu pessoal é pessoal de Santo António também? 
W: E muito de outros lados também, convidei olha vai haver este evento assim, assim, vamos lá ouvimos um 
sonzinho..., fumamos o nosso cigarrinho, conversamos ouvimos um bocado de música. 
I: Uhm uhm  
W: E quando távamos todos a vir embora, acabei eu de cumprimentar o chaval de repente vem um polícia atrás, ele 
começa a correr e o polícia, táva à paisana, mas todo bêbado e dispara contra o rapaz… e camuflaram aquilo tudo e 
fizeram crer que o rapaz é que o tinha assaltado.  
I: Mas tu achas que ele não lhe tirou o fio de ouro? 
W: Acho.   
I: E tens a certeza que o polícia táva bêbado? 
W: Isso tenho porque ele cheirava a álcool comó caraças, tanto que eles dizem que ele levou as facadas quando o 
távam a assaltar... e ele só levou as facadas mais à frente de pessoal que eu conheço, porque é assim... eu vi 
pessoal a dar-lhe as facadas.  
I: Uhm  
W: Porque é assim ninguém por muito mau que seja, ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém.  
(Whiskas, Outubro de 2006) 

                                                 
260 Morto nas festas da cidade de Loures, no verão de 2006. 
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A selectividade baseada na raça associada à brutalidade policial está também implícita no discurso de 
Whiscas, mas é ainda mais evidente no discurso de Mito, jovem de “segunda geração” que durante uma 
larga parte da sua adolescência e pós adolescência oscilou entre um percurso apostado na formação 
escolar e numa espécie de teste de limites, num fio da navalha que passou pelo desafio à ordem social e 
policial.  
M: Foi ali na zona de Santos. Eu tinha ido a um casamento de uma prima minha, já táva assim meio bebido… e 
tinha sabido de um armazém que um amigo tinha tentado abrir no dia anterior. Fui lá, passei para o outro lado da 
linha do comboio ali ao pé daquele bar… não me lembro agora nome. Fui tentar abrir o armazém e apareceu um 
carro de patrulha. Eu comecei a correr, até perdi um sapato… corri, corri e quando táva a chegar àquele largo ao pé 
das bombas onde há umas escadas parou um carro da polícia ao pé e os gajos apanharam-me. Levei logo um 
pontapé e caí… e depois foram chegando outros carros e cada vez que chegava um carro da polícia, os polícias 
saíam e chegavam-se ao pé de mim e cada um dava um pontapé. Parecia sei lá o quê… 
I: Todos os polícias davam um pontapé? 
M: Sim parecia que estavam combinados, e todos eles faziam o mesmo, parecia uma coisa combinada… e era cada 
pontapé! Eu táva no chão e só protegia a cabeça… 
I: Quantos carros eram? 
M: Não sei ao certo, uns três ou quatro, eram três de certeza. 
I: E depois foste para a esquadra?  
M: Sim, mas antes ainda apareceu uma mulher polícia a perguntar se eu táva bem… e depois levaram-me para a 
esquadra. 
I: E távas bem? 
M: Epá táva todo dorido mas, não me estava a esvaziar em sangue. 
I: Passaste a noite na esquadra? 
M: Sim passei, no TIC [Tribunal de Investigação Criminal], fiquei lá até ao amanhecer 
I: E na esquadra como é que foi? 
M: Foram ver os computadores, devia ser para saber se eu tinha antecedentes… 
I: E tinhas? 
M: Não 
(silêncio) 
Depois já de manhãzinha quando sai da esquadra voltei lá, fui à procura do meu sapato e encontrei, estava na linha 
do comboio. 
(risos) 

Este discurso revela dois dados recorrentes nas referências e nas práticas policiais observadas. Um 
primeiro diz respeito a uma espécie de ritualização nas formas de intervenção, outro reporta-se à 
desproporcional concentração de meios no combate a certos tipos de crime ou de ameaças, difíceis de 
compreender.  
O que explica estas formas de ritualização? Na tentativa de responder a estas questões foi fundamental o 
trabalho de Susana Durão (2008a), já atrás referido a propósito das pré-noções hegemónicas associadas 
à delinquência adoptadas na polícia que acaba por, deste modo, participar na sua produção. Há porém 
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um outro aspecto desenvolvido neste trabalho que importa reter quando se pretende analisar as práticas 
da intervenção policial. Este aspecto diz respeito ao “estilo de polícia” no exercício do mandato policial. 
Os polícias, como os profissionais de outras áreas, assumem posturas diferenciadas no exercício do 
mandato, ligadas às suas histórias de vida, à formação policial, entre outros aspectos que tendem a 
interferir sobre a valorização das práticas. A autora observa no processo de construção identitária as 
resistências encontradas por alguns polícias na assunção de práticas menos valorizadas que contrariam 
as mais valorizadas, pela sua anterioridade, e mais enraizadas no colectivo da cultura policial. Neste 
processo de negociação o uso da violência emerge como um elemento diferenciador. Nas suas palavras 
(Durão, 2008a, p. 329,330):  

“Os polícias-certinhos são aqueles que desenvolvem uma visão mais 
humanitária da sua actividade, mas que também têm mais receio de avançar 
em situações que requerem o exercício inequívoco da autoridade e da força. O 
termo pode ser usado num sentido positivo. São também os que seguem mais 
de perto os limites da lei. Estes podem identificar-se como pessoas que “não 
gostam de bater” e ser considerados demasiado pacíficos. Podem chegar a 
figurar entre os bons polícias, mesmo se não são considerados 
tradicionalmente operacionais.” 

Mas os certinhos enfrentam limites no seio colectivo da cultura policial. Em primeiro lugar são impelidos a 
não criticarem os colegas que optam pela representação dominante e fazem uso da sua valentia. 
“Partilham com eles os princípios e os fins, mas não os meios”. Em segundo lugar, enfrentam dificuldades 
em tornar-se populares nos serviços tradicionais da patrulha, sendo frequentemente remetidos para 
programas de apoio social da polícia: a proximidade. O que explica que estes programas enquadrem os 
agentes no feminino. Os certinhos podem também ser denominados, de forma pejorativa de doutores 
(Durão, 2008a) como foi possível verificar junto do Agente Ferreira na Quinta da Fonte.  
Retomando as práticas de intervenção podem levantar-se outras questões. No bairro, a vertente 
repressiva da intervenção policial é sentida através das rusgas, que se tomam como particularmente 
orientadas para os jovens “referenciados pela polícia” - aqueles a que chamei “clientes do sistema 
judicial” – e através das mega-operações. Os jovens distinguem estas duas formas de intervenção pela 
ida ou não às casas. Atribuem a uma e outra um carácter repressivo, mas já “se habituaram” às rusgas, 
enquanto a “ida às casas” conserva um carácter ocasional.  
Quando a polícia entra no bairro para uma rusga é comum alguns habitantes fugirem, muitas vezes não 
porque pretendam escamotear práticas ilícitas ou escapar a punições, mas apenas porque pretendem 
evitar ir à esquadra, onde “nunca se sabe o que pode acontecer” e de onde terão que voltar, muitas vezes 
noite dentro, “quando já não há camioneta e não há dinheiro para táxi”. O “tiroteio” introduziu alterações 
nas práticas sentidas como abusivas. Segundo o depoimento de um jovem, numa das rusgas efectuadas 
durante o período pós-tiroteio no qual as formas de intervenção especial estavam ainda no bairro, um dos 
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agentes intervenientes chama a atenção de outro para ter cuidado porque “eles agora têm a mania de 
filmar tudo”. 
De um lado e de outro performatiza-se o descrédito na actuação policial, através da selectividade 
baseada na raça ou da selectividade cumulativa bairro / raça. Os jovens revelam um sentimento de 
perseguição e discriminação muito semelhante ao retratado pelos diversos autores que se têm debruçado 
sobre este tema (Davis, 2006; Wacquant, 2001, 2005; Tévanian, 2005; Sauvadet, 2006a, 2006b; Dubet, 
1987; Marwan & Muchielli, 2006; Muchielli, 2006a). Em Portugal este sentimento é mais notório junto dos 
jovens negros.  
Mas a intervenção da polícia não é só repressiva, assumindo uma configuração polarizada entre 
prevenção e repressão, especialmente no que concerne à delinquência juvenil (frequentemente apelidada 
de “pequena criminalidade”). Neste domínio a polícia solicita a Escola ou o Escolhas para a realização de 
actividades com a população, sem que no período em análise neste ponto consiga a aprovação de todas 
as colaborações requeridas. Foi-me dado a conhecer, pelos dirigentes da Escola e do Escolhas um 
cuidado especial com o clima de crispação, que se revela por exemplo, nos pedidos do Director da 
Escola para que a polícia da Escola Segura não se fixe quotidianamente à porta da Escola, ou na recusa 
da coordenação do Escolhas em empreender iniciativas conjuntas com a PSP para sensibilização dos 
jovens para as questões de segurança. Estas posturas não são porém fixas. No terreno foi possível 
observar a presença da polícia num stand colocado, junto ao dos restantes “actores locais” no pavilhão 
da escola aquando da comemoração do “Dia do Bairro”. No caso do Escolhas o facto de não se 
empreenderem colaborações explícitas com a polícia não invalida que, no pós-“tiroteio”, se incentive os 
jovens a participar em iniciativas promovidas por aquela organização no bairro, concretamente na 
iniciativa “Vamos parar a Violência” já atrás referida. 
Noutro contexto, a comandante da Divisão de Loures, Florbela Carrilho, revela uma visão compreensiva 
do problema dos jovens dos bairros, e de todos aqueles com “comportamentos semelhantes”, remetendo 
a génese do problema para as famílias desestruturadas, para o desemprego, para a cobiça pelos bens 
alheios motivada pelo consumismo, mas, também, para as insuficiências da política social.  
A este propósito, o cerco às entidades presentes dentro e fora do bairro – a representantes e 
profissionais com intervenção no bairro e aos técnicos da Direcção Geral da Reinserção Social - mostra 
que a intervenção social não chega aos “clientes do sistema judicial”, mesmo se estes continuam 
expostos a inúmeras injustiças. Em suma, o terreno mostra que a esmagadora maioria dos jovens 
implicados o sistema judicial são, pelo menos parcialmente, vítimas de dispositivos insuficientes, 
designadamente de defesa, de atrasos no prosseguimento de processos e de preconceitos raciais. 
É aqui que faz sentido introduzir a questão da protecção judiciária da juventude, inexistente em Portugal. 
Em 2005 entrevistei duas técnicas da Direcção Geral da Reinserção Social que se ocupavam dos 
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processos na área de Loures. Nesta entrevista pude aperceber-me da grande falta de meios com que 
esta instituição se depara, que já atrás se referiu a propósito do caso francês261.  
O depoimento de um dos jovens do bairro, que se encontra neste momento preso, dá conta da diferença 
que pode fazer este acompanhamento que, em parte, os “técnicos locais” (incluindo o motorista da 
câmara) tentam colmatar, de forma nem sempre tão consistente ou tão pedagógica quanto necessário262.   
A conversa tida com Abel, de 23 anos, o segundo de seis irmãos de um agregado familiar pobre permite 
perceber a conflitualidade que se instala entre os jovens e a polícia e as consequências de um 
insuficiente acompanhamento em tempo útil. O contexto familiar é marcado pela ausência de figuras 
parentais. O irmão mais velho está preso, o terceiro vive em Londres. Dos três com quem vive, dois 
frequentam a escola e um terceiro estuda e é também desportista federado. A mãe faleceu há 5 anos. 
Alguns meses depois o pai saiu de casa, foi viver com outra mulher. Desde então é uma tia e a prima, 
vizinhas de prédio, quem lhes preparam as refeições. Desde os 13 anos tem problemas com tribunais.  
Numa das muitas conversas estabelecidas Abel afirma para rematar a história de uma perseguição da 
polícia que terminou com a sua detenção: 
A: A ideia era meter-me dentro. 

Foi a perda de um sapato na fuga, pelo caminho que o levaria ao bairro, que o denunciou e fez com que 
“fosse de cana mais uma vez”. Conta em pormenor a fuga aos bongos263 e a maneira como os despistou 
durante a fuga no carro roubado. “Apanharam-me e deram-me uma sova”. 
A: Fiz merda, muita merda, roubos… mas nunca compareci a nenhum julgamento.   

Neste percurso a primeira vez que teve o apoio dos técnicos da reinserção social tinha 17 anos. Estava 
acompanhado pelo pai. Na sequência deste acompanhamento fez um curso de serralharia na Charneca e 
ainda trabalhou alguns dias como serralheiro na Bugalheira.  

I: Como é que arranjaste esse trabalho? 
A: foi com as doutoras da Santa Casa [na Charneca], fui lá e o homem quis ficar comigo. Só que tinha que apanhar 
quatro camionetas. Depois pedi-lhes que arranjassem mais perto. Mas nunca mais disseram nada. 

Mas passando esses dias do início do trabalho e alguns meses após a morte da mãe e saída de casa do 
pai, teve uma rusga em casa. 
A: vinham à procura de droga e armas, mas não encontraram, nem armas, nem droga mas acusaram-me de ter 
roubado um carro na margem sul. Levaram-nos a todos nesse dia, menos à [irmã]. Eu que nunca tinha atravessado 
a ponte.  

Ficou em prisão preventiva dois meses no Montijo. Desde então tem tido contacto com a reinserção 
social. Explica:  

                                                 
261 No nosso caso cada técnico da reinserção social tinha a seu cargo uma média de 300 processos acumulando menor e 
adultos, enquanto os educadores da Protecção Judiciária da Juventude acompanham em França cerca de 25 menores.  
262 Refiro-me por exemplo ao facto de, de acordo com o jovem, o técnico em causa ter prometido “ir falar” com o seu antigo 
patrão, no início de 2008, mantendo-se o jovem na expectativa de uma resposta até ao verão do mesmo ano. Um outro exemplo 
que ilustra uma intervenção pouco direccionada para a construção da autonomia é o das boleias dadas em casos extremos, para 
os tribunais, realizadas de forma quase clandestina e com a melhor das intenções. Mas “as águas de bacalhau” e os “em cima do 
joelho”, mesmos quando carregados de empatia e afecto, não parecem ter os mesmos resultados que uma acção técnica 
continuada e esclarecida.  
263 Expressão para designar polícias. 
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A: estou a dever 2500 euros a um romeno que diz que lhe estraguei carro. Estou a ver o que é que vou fazer, tenho 
que ir trabalhar para eles.  
I: Como era a vida em casa?  
A: o meu pai dizia para eu chegar às 9 horas em casa, se chegava depois ele batia, então eu não ia mais, ficava 
uma semana fora.  

Para subsistir tinha que se “orientar”. As razões do roubo eram assim económicas, como noutras 
ocasiões, e já mais tarde quando “precisava de dinheiro para dar aos meus irmãos”. 
I: Como se passam as coisas aqui no bairro? 
A: Já tive várias cenas. Acusam-me de roubo de um Fiat Uno em Lisboa. Tão a pedir 2500 euros de indemnização. 
Uma vez fui responder porque o gajo da padaria disse que lhe apontei uma faca. Mas ele desafiou-me para a 
porrada. 
I: porquê? 
A: porque eu bebia e não pagava, mas eu nesse dia tinha dinheiro, mas não há nada... Deu complicação… ele 
treinava box, mas eu treinei kickbox no Catujal. [descreve minuciosamente as lutas]. Depois em 2002 tive uma coisa 
grave, confusão, discussão à séria. Um deu um tiro a outro. Tão a dizer que fui eu que dei a caçadeira e ele tem 
testemunha… a testemunha é a mulher do que levou o tiro. 

Mostra conhecer a lei… o contraste entre o seu português e o seu vocabulário jurídico e penal são 
impressionantes, mas não conhece saídas para a situação em que está.  
A situação deste jovem merecia declaradamente um acompanhamento mais próximo e continuado. As 
notícias que encheram os jornais em 2007 a propósito dos “desacatos” ocorridos no bairro por um jovem 
“referenciado pela polícia” colocam-no no centro dos acontecimentos. Nestas notícias, como no bairro de 
uma forma mais veemente, o jovem é defendido por familiares e amigos que parecem, melhor que 
ninguém, reconhecer as suas especificidades ao nível cognitivo e afectivo, ainda que não as verbalizem 
destes modo. Não foi possível discutir este caso concreto com os técnicos da DGRS entrevistados, mas 
coloca-se a hipótese de que seja na sequência do diagnóstico destas especificidades que Abel se tenha 
mantido “tanto tempo” fora da prisão. Alguns meses após o “tiroteio”, quando o bairro entra em “fogo 
cruzado”, mantendo-se o mesmo tipo de intervenção social, não se pode arriscar a deixá-lo ficar fora. As 
multas por pagar convertem-se em anos de prisão ou a aceleração de processo pendentes justificam o 
encarceramento. Não estaremos porventura tão distantes da máquina jurídico-penal que penaliza os 
pobres negros de que nos fala Wacquant (1999, 2001, 2004, 2005, 2009). 
O cruzamento dos discursos de jovens e polícias e também dos técnicos da reinserção social mostra que 
há falta de meios na reinserção social e na formação específica dos polícias, ainda que os discursos de 
uns e outros (no caso da polícia a de “proximidade”) mostrem sensibilidade para as especificidades dos 
jovens como grupo, como aliás alguns jovens participantes neste estudo reconhecem.  
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3.Quinta da Fonte 2007 / 2009, uma viragem na intervenção pública 
 
A insuficiente afectação de fundos à causa da habitação social, e, eventualmente, as suas consequências 
na falta de uma intervenção continuada e sensível às necessidades da população, contribuía para ampliar 
os problemas no bairro, como noutros territórios frequentemente citados nos discursos, incluindo aqueles 
em que continuavam a dar-se processos de desalojamento de população que não estão no PER. 
Processos semelhantes aos retratados por Natalie Marraux no documentário “Via de Acesso” (2008) 
sobre as demolições de casas na Azinhaga dos Besouros.  
Mas não eram apenas os problemas da degradação dos edifícios ou da sobrelotação que se faziam 
sentir. A partir dos discursos lidos e ouvidos para a realização da legenda da Quinta da Fonte a 
permanência no terreno permite destacar outras características estreitamente relacionadas com a 
intervenção pública, desajustada, insuficiente ou ausente, entre as quais destaco as seguintes:  

• a falta de iniciativas na área do emprego e da formação, surgindo entretanto no ano lectivo de 
2007/2008 o ensino nocturno ligado às Novas Oportunidades, mas mantendo-se uma quase 
ausência de suportes na área da empregabilidade; 

• a manutenção da inexistência da  Associação de Moradores, mesmo quando a situação nas 
unidades residenciais (nos prédios dos “solteiros” como são conhecidos localmente) se vinha 
agravando; 

• a fraca presença da “polícia de proximidade” conjugada com a persistência de actos de 
vandalismo e de furtos dentro do bairro, assim como de agressões a pessoas e bens, sobretudo, 
até onde foi possível apurar de um lado e de outro, perante a exposição de valores264; 

• a persistência de intervenções policiais em força que passam a conjugar as mega-operações 
com as rusgas; 

• a persistência de situações de jovens não documentados, aspecto nunca referido nos discursos 
dos participantes deste estudo de forma espontânea até à ocorrência do “tiroteio” ; 

• a persistência de um fraco acompanhamento dos jovens não documentados a que acresce o 
acompanhamento escasso e intermitente dos técnicos da reinserção social aos quais os jovens 
se referem como “os do tribunal” ou “os da Almirante Reis”; 

• a permanência de uma forma especifica de apropriação do espaço público marcada pela 
separação entre negros e ciganos e pela quase ausência de lusos não ciganos.  

Assim, no decurso dos dois anos em que mais me debrucei sobre o bairro, foi possível reiterar algumas 
das conclusões extraídas da legenda da intervenção pública até 2005 e apreender novas tensões e 
tendências naquela intervenção.  

                                                 
264 Recordo a este propósito o assalto realizado à técnica da segurança social e ao seu motorista aquando da deslocação ao 
bairro para “fazer uma visita domiciliaria”, ou ainda o assalto à carrinha do empreiteiro que veio restaurar os fogos abandonados 
e vandalizados após o tiroteio. Nos dois casos, como noutros, os alvos de roubos exibem recursos que apelam ao sentido de 
“oportunidade”, à realização de um “oriento” na linguagem dos jovens que, de algum modo acumulam com a personificação de 
organizações “mal vistas” pelos jovens.  
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As directivas internacionais e a transposição dos princípios das políticas de segurança e das novas 
políticas sociais para os programas nacionais, na última década do século XX e na primeira década do 
milénio, chamam o Estado e em particular as autarquias a desempenhar novas funções directas e de 
coordenação que colocam novas exigências no plano da organização e funcionamento interno. É o caso 
dos TEIP no ensino, do programa Escola Segura, no caso das grandes organizações do Estado, ou dos 
Conselhos Locais e Segurança, da Rede Social, do programa EQUAL, ou mesmo, nalguns casos, do 
próprio Escolhas. Assim, o trabalho de reconstituição da intervenção pública territorializada na Quinta da 
Fonte mostrava claramente a aplicação do princípio da territorialização na educação, na acção social e na 
segurança, mas também as insuficiências na realização de uma efectiva coordenação ou de uma 
supervisão de proximidade por parte do município na intervenção sobre este território de pobreza. 
Detectam-se porém a emergência ou a perpetuação de mecanismos de ocultação destas insuficiências 
que podem inscrever-se nas estratégias de visibilidade inerentes ao aparatus estatal de que nos fala 
Foucault (2004) detectadas no período que antecede o “tiroteio”, mas que se tornam mais evidentes 
depois deste acontecimento. É nesta perspectiva que se analisa a viragem na intervenção pública, num 
primeiro momento centrada na análise das formas de intervenção seguidas pelo Município, pelo Escolhas 
e pelo TEIP.  
No início de 2007 é aprovado o Projecto Juntos Construímos Mais, um dos 120 projectos do Programas 
Escolhas 3ª geração, dos quais 48 afectos a territórios da Área Metropolitana de Lisboa. Na Quinta da 
Fonte este projecto teve como entidade promotora o Agrupamento de Escolas e como entidade gestora a 
Associação Mais Cidadania, uma vez que, de acordo com as directivas do próprio programa, a gestão 
financeira do projecto não pode ser assegurada por uma entidade pública.   
Entre os factores que levam a falar de uma nova dinâmica destaca-se o facto de a Câmara desde então 
passar a ter uma intervenção ainda mais indirecta, mantendo porém uma aposta tanto na visibilidade da 
sua intervenção, como na visibilidade da acção social interveniente no bairro. Antes de analisarmos a 
questão da visibilidade impõe-se uma explicação sobre a intervenção indirecta. É preciso ter presente 
que apesar do funcionamento do Centro Comunitário, mais voltado para uma intervenção local mas de 
génese recente, e do Gabinete de Intervenção Local, departamento desconcentrado da DMH, ou ainda 
da parceria entre a Câmara com o Projecto Progride e com a Igreja Quibanguista (sedeada no bairro), a 
percepção de que a Câmara Municipal havia recuado, ou nunca havia intervindo no bairro directamente e 
com a cadência necessária não foi uma ideia construída por mim, fazendo antes parte do discurso da 
grande generalidade das entidades locais. A este propósito retenha-se o testemunho do promotor do 
Escolhas. 
I: Parece ter havido um recuo da intervenção municipal. Podemos dizer que sem a Escola não haveria Escolhas. 
FB: Sim, sem Escola não haveria Escolhas. 
I: É difícil compreender na intervenção local onde está o centro de decisão… 
FB: Todos participamos em tudo… 
(silêncio) 
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I: E se alguma coisa corre mal, quem se chegará à frente para assumir a responsabilidade? 
(silêncio) 
FB: Eu, a Escola. 
Mas não é apenas na diluição do centro de decisão que a questão da coordenação se coloca. Um olhar 
sobre o discurso da Junta de Freguesia permite perceber que, se a PIC não foi capaz de inscrever aquela 
entidade na intervenção territorializada no bairro, a Rede Social também não parece estar a consegui-lo. 
A perspectiva do divórcio entre a freguesia e o município pode ser lida, desde logo, a partir da página 
electrónica da Junta de Freguesia, onde não existe uma única menção ao bairro da Quinta da Fonte, nem 
qualquer indício da intervenção pública delineada para o bairro. Nesta fonte distingue-se, de um lado, um 
tecido associativo de cariz essencialmente desportivo e recreativo voltado para os associados e, de outro, 
em link próprio, os diferentes “parceiros da rede social”. Esta distinção sugere a existência de duas 
dinâmicas associativas paralelas: a das associações de freguesia e a da rede social. Apesar de se tratar 
de uma junta licenciada pela Segurança Social e Centro de Emprego (o que significa que detém 
competência e meios para actuar localmente em nome destas organizações, designadamente recebendo 
o atendimento do técnico da Segurança Social e o serviço de apresentação periódica a que estão 
obrigados os desempregados), a implicação da Junta no bairro continua a ser frágil e, para esta, o bairro 
continua a ser um “território à parte” para o qual não se equacionam formas de actuação que retirem 
partido dos recursos extra bairro. 
Quando colocados lado a lado os parceiros da Rede Social na freguesia da Apelação e os parceiros do 
projecto Escolhas-Juntos Construímos Mais (integrados no consórcio e na rubrica “outros parceiros”) 
detecta-se que são vários os parceiros que integram este último que não estão contemplados no primeiro. 
A forte nucleação de parceiros em torno do Escolhas coloca em evidência a fraca amplitude da 
intervenção pública da freguesia, que vê deste modo ainda mais ampliada a possibilidade de não intervir 
directamente sobre o “bairro”.  
Não se trata de uma questão menor sobretudo se considerarmos que a maioria das entidades parceiras 
ligadas ao Escolhas nunca descem ao bairro e outras apenas o fazem pontualmente. Há porém indícios 
de uma inversão nesta tendência, quando, já após o “tiroteio”, a Escola promoveu uma visita de 
professores ao bairro.  
Finalmente dentro do eixo do (dis)funcionamento da coordenação em parceria impõe-se ainda uma 
análise da questão da falta de clareza sobre os papéis de cada um dos intervenientes. A classificação da 
Escola como TEIP trouxe recursos acrescidos em matéria de educação e de acção social265 contribuindo 
de certo modo para suplantar os défices que se verificavam no bairro na área social e para criar novas 
oportunidades de qualificação. 
                                                 
265 Ao ser classificado como TEIP o agrupamento de escolas da Apelação / Escola básica integrada é dotada de meios 
“suplementares”. Os recursos humanos afectos ao TEIP integram: um assistente social; um coordenador; quatro animadores; 
dois professores a meio tempo e sete a oito técnicos em tempo parcial (ligados à música, futebol, dança e desporto / aventura). 
Com estes meios suplementares foram constituídas duas equipas e desencadeados projectos e iniciativas: uma equipa de 
intervenção social; o Projecto “Eu e os outros”; a Equipa de Intervenção comportamental; Iniciativas de estímulo ao sucesso 
(quadro de honra, Mérito e Mérito Desportivo; Viagem de finalistas a Barcelona) (Newsletter do Agrupamento de Escolas datada 
de Janeiro de 2007 e entrevista presidente da Associação Mais Cidadania). 
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Os recursos afectos incluem um reforço do corpo de docentes para garantir o Ensino Nocturno no quadro 
das Novas Oportunidades uma vez que o projecto de TEIP contemplou a formação de adultos, num total 
de setenta alunos em seis turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos (Newsletter do Agrupamento de Escolas, Número 
0, datada de Janeiro de 2008)266. Porém, em entrevista realizada com o gestor do Programa Escolhas 
(em Agosto de 2008) foi possível apurar que o “curso da noite” é importante para um conjunto de “jovens 
e menos jovens” que se vão informar. Nas suas palavras “nem todos entram é verdade, mas vêem. 
Muitos pelo rendimento mínimo”. Fala de situações concretas em que não são aceites porque já têm o 
nono ano. 
A intervenção no âmbito do Escolhas leva a Escola a aceder a recursos financeiros (50 mil euros ano) 
para a formação em Novas Metodologias de Ensino, com destaque para a formação de agentes culturais 
no “âmbito do trabalho da Associação de Jovens da Apelação” que trabalham para formação de 
lideranças. São igualmente promovidos cursos de gestão de conflitos (7h), gestão de emoções (7h), 
dinâmica de grupos (7h), riscos e limites (7h) em parceria com o Escolhas “Juntos Construímos Mais” e 
com um dos seus parceiros, a associação Arisco. Esta formação envolveu no ano de 2006/2007 os 
auxiliares de acção educativa da Escola e destinou-se ao desenvolvimento de competências sociais e 
pessoais. 
A Escola aparece para prevenir e esta lógica ganha continuidade no Escolhas. Mas tal como o Escolhas 
a Escola não consegue agarrar todos. A conexão entre as duas entidades suscita leituras transversais, 
quer por dentro, quer por fora, e não pode ser desligada da externalização dos jovens “mais 
problemáticos” para os quais as novas oportunidades geradas parecem não servir. Esta tendência não é 
apenas local, atravessa a esmagadora maioria dos projectos de intervenção contra a exclusão junto de 
jovens (Relatório da Avaliação externa do Programa Escolhas 2ª Geração, 2007). 
A este propósito retenha-se a forma como analisa esta questão o então coordenador do Escolhas: 
I: Não se corre o risco de uma sobre institucionalização de projectos montados precisamente porque os diagnósticos 
mostram um forte distanciamento, senão mesmo desconfiança, dos jovens face às instituições? 
JB: Eu quero ser associado às instituições, porque o nosso objectivo é aproximá-los das instituições. Queremos que 
as pessoas acreditem nas instituições. Essa é a nossa primeira lógica de intervenção. Para isso actuamos com a 
Escola e com a AJA [Associação de Jovens da Apelação], investimos nos materiais de divulgação e preparamos 
técnicos. Mas as associações dos mais velhos estão desmobilizadas, excepto um morador, que é um membro, na 
prática, porque não consegue juntar as pessoas. A escola anteriormente estava longe das populações. Os que 
foram expulsos são os que estão hoje na marginalidade. Uma segunda lógica de intervenção é voltar as instituições 
públicas para o privado. Vamos tendo algum retorno, vai dando para fazer actividades, por exemplo acampamentos. 
Atrair o mecenato para conseguir ainda mais porque os privados podem ganhar com isso, não só na publicidade 
mas também na angariação de mão-de-obra a ser formada desde a raiz.  

Este depoimento merece uma reflexão. A primeira lógica de intervenção afasta-se claramente dos 
princípios de intervenção inscritos no modelo intervenção da prevenção especializada em França, voltado 
para a pessoa. O Escolhas pretende uma aproximação dos que “estão na marginalidade” às instituições. 
                                                 
266 Disponível em http://www.scribd.com/doc/32475629/Apresentacao-Escolas-de-Apelacao. 
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A marginalidade tende assim a assumir-se como um estatuto fixo e contínuo, mesmo quando a maioria 
dos trabalhos sobre a juventude em “desviância” (Andersosn, 1999; Sauvaret, 2006b; Dubet, 1987, Dubet 
& Lapeyronnie, 1992) mostram que não podemos trabalhar sob a lente homogeneizante que subjaz à 
perspectiva das classes perigosas. Os resultados estão à vista, nem aproximação às instituições, nem 
trabalho paliativo (Soulet, 2007) que não é considerado e que dificilmente o será se tivermos em conta as 
linhas de orientação e as lógicas de avaliação dos resultados do programa.  
É importante referir que o próprio programa Escolhas havia já empreendido uma mudança nos princípios 
de intervenção quando em 2004, precedendo o lançamento da segunda geração se torna um projecto de 
“âmbito nacional e alarga a faixa etária dos beneficiários às crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos 
oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos e problemáticos” (Resolução do Conselho de 
Ministros nº 60/2004) e se alarga aos jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, 
famílias e outros elementos da comunidade, como professores, auxiliares educativos, etc. Esta orientação 
resulta de uma evolução da primeira geração cujos princípios de actuação se orientaram para a 
prevenção da criminalidade e a inserção dos jovens dos bairros mais vulneráveis dos distritos de Lisboa, 
Porto e Setúbal; para a formação pessoal e social, escolar e profissional e parental dos jovens; para a 
dinamização de parcerias de serviços públicos e das comunidades dos bairros; para a contribuição na  
articulação da actuação de todas das entidades do consórcio (que trabalhem para a inserção dos jovens); 
e ainda para a articulação com as comissões de protecção de menores e outras parcerias existentes no 
local.  
Mas localmente o combate a prevenção da criminalidade continua a nortear a intervenção, mesmo se 
pela negativa, ou seja traçando ou acentuando a separação entre os integráveis e os não integráveis.  
A segunda lógica de intervenção suscita outras reflexões. Em primeiro lugar porque toca uma questão de 
fundo: como conciliar a educação informal, marca do modelo de intervenção da parceria Escola-Escolhas 
da Quinta da Fonte, com os patamares de competências associadas aos currículos do ensino regular ou 
dos cursos de educação e formação? Esta conciliação só é possível à custa do trabalho suplementar de 
professores e alunos que a desejam e, neste caso concreto, aos professores não é reconhecido este 
empenho suplementar. No centexto “aquilo que é exigido aos professores é agradecido aos 
“protagonistas dos projectos” [do Escolhas]. (entrevista a docente, Setembro de 2008). 
Por outro lado a “formação de raiz” remete-nos para um outro debate. Da falência do modelo fordista 
(Wacquant, 2001) ao re-interesse pelo mercado de trabalho formado “à medida” o círculo da exploração 
laboral fecha-se. Encontramos aqui uma extensão dos factores de corrosão social que Harvey (1973) 
aponta para as relações entre Urbanismo e Capitalismo: os princípios da intervenção social urbana 
apostam na formação dos pobres para servir o privado. Paralelamente as iniciativas voltadas para o apoio 
à inserção no mercado de trabalho tendem a limitar-se ano após ano à actuação insuficiente do Progride, 
às “Sessões Técnicas de Procura de Emprego; Sessões de Sensibilização sobre Direitos e Deveres no 



 292

Local de Trabalho”267 empreendidas na parceria Progride / Centro Comunitário, notoriamente 
insuficientes.  
Não se refere uma outra “saída” para as dificuldades de inserção laboral ligada ao “modelo” de 
intervenção do Escolhas que, numa actuação voltada para a formação de lideranças acaba por realizar 
(ou perante a expectativa frustrar) o carreirismo no social, que alicia os jovens, mas que na prática é 
muito constrangido pelas possibilidades de colocação nos projectos e determinado pela predisposição ao 
alinhamento com um modelo assimilassionista valorizado pelas chefias. Voltaremos a esta questão. 
 
 

3.1. O Escolhas: práticas e resultados 
 
Nesta fase o Escolhas funcionava de facto mais dentro da escola do que no bairro, ou melhor, do que nas 
instalações da Casa da Cultura – Apelarte. Até ao final do dia nas instalações encontrei apenas monitores 
e numa tarde por semana as mães, nunca os pais, para a formação parental. Ao fim da tarde, em regime 
de ATL a” Escola desce ao Centro Comunitário” onde se desenvolvem um conjunto de actividades 
referenciadas no relatório de actividades do ano de 2005 do programa Escolhas, disponibilizado pelo seu 
coordenador, entre os quais se integram: 
“Dinamização de um grupo de dança e de várias iniciativas em colaboração com o CCA, Progride, Pastoral dos 
Ciganos, Médicos do Mundo, Agrupamento de Escolas da Apelação (AEA), Associação de Jovens da Apelação, 
Associação Vitamina C, Associação Mais Cidadania e Junta de Freguesia; Animação e apoio no Espaço Apelarte, 
parceria na execução dos Ateliers Audiovisuais e de Dança”. 

O que encontrei no terreno foi jovens em volta de computadores realizando pesquisa e contactos virtuais 
de forma livre, a usarem a mesa de ping-pong e, mais recentemente, o jogo de cartas, o atelier de dança, 
e o uso dos recursos dos audiovisuais em interrupções lectivas quase sempre para a realização de 
produtos que sustentem a visibilização do projecto, mais do que um trabalho de continuidade. 
Fora desta dinâmica estão os jovens referidos como estando “hoje na marginalidade”, supostamente 
institucionalizáveis, mas para os quais não se observaram esforços no sentido de uma aproximação. 
Alguns destes deslocam-se ocasionalmente, ou mesmo quotidianamente, ao Centro Comunitário, numa 
espécie de rotina de fim de tarde, sem expectativas que não sejam “ver o que se passa” ou encontrar 
esta ou aquela “miúda”. Observei também que na presença de alguns destes jovens havia uma tensão 
“no ar”. Registei uma nota do meu caderno de campo que ilustra esta tensão. 
Estava na net com […] na net fazendo um esforço para tentar compreender a relação entre o que ele me havia 
relatado sobre as letras das músicas do TuPac e aquilo que o site onde as mesmas letras aparecem traduzidas para 
português do Brasil me revelava. Qual a correspondência entre a mensagem de coragem e exemplo que […] 

                                                 
267 A este propósito merece referência a experiência desenvolvida alguns anos mais tarde no bairro da Boba / Mira Sintra na 
qual, dos vinte jovens acompanhados individualmente na simulação de entrevistas de trabalho e na procura de emprego, dezoito 
foram admitidos nos empregos a que se propuseram. Neste processo a postura dos técnicos revela-se igualmente fundamental, 
pois quando se exige assiduidade, pontualidade e empenhamento não se pode, naturalmente, marcar uma sessão de trabalho 
para as x horas e aparecer duas horas depois.  
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apregoava e o discurso demolidor desta letra? Concentrava-me no texto para poder entendê-lo pois ali eu era a 
aluna e ele o professor, precisando eu de realizar o esforço de superação da ruptura para alcançar a aprendizagem. 
Ali estávamos nós sentados os dois com outros jovens em volta. Entretanto reparei que outros jovens com quem já 
me havia cruzado lá em cima no bairro vinham espreitar o que fazíamos. Não me falaram, só nos observaram. Nisto 
uma animadora residente no bairro chegou-se perto de mim e disse “cuidado com a tua mala”. Só então reparei que 
tinha a mala no chão, ao lado da cadeira totalmente esquecida. Uma mala que raramente trago para o terreno. 
Respondi “está bem não te preocupes” e continuei no meu esforço de interpretação concentrada no meu professor e 
no texto, agora o de um outro site. O aviso foi repetido o que me fez dar de facto atenção à carteira e aqueles que 
me envolviam. Olhei para trás. Fixei-os um a um e troquei algumas palavras de acolhimento “olha quem está aqui! 
Vocês costumam vir aqui?”. O diálogo foi curto e entretanto “eles” que os de dentro viam-me como uma ameaça 
foram-se embora sem criar qualquer problema. Na carteira nunca mexi e mais no final da tarde expliquei à atenta 
animadora porque não poderia estar numa postura de guardar às minhas coisas. Mesmo correndo riscos, os riscos 
que ela me anunciava sem os explicitar, não seria justo nem proveitoso para o meu trabalho entrar no território do 
“outro” numa postura defensiva. Ela sorriu, um sorriso grande e luminoso, como só uma boca negra consegue. Uma 
meia hora mais tarde quando me dirigi ao carro, sujo com a poeira das estradas de campo, tinha escrito no vidro 
traseiro, não o clássico “lava-me porco”, mas “Apelação, Paz e Amor”. Tinham sido as meninas do atelier de dança 
que a animadora ministra.  

A questão que se coloca em torno dos jovens “não integráveis” não pode ser desligada dos modos de 
funcionamento do Escolhas. Uma análise do relatório de actividade (2005) disponibilizado pelo então 
coordenador do Escolhas permite perceber que três tendências na orientação das práticas que parecem 
não se conciliar com uma abordagem mais continuada e centrada nos sujeitos. 
No gráfico da figura 17 apresenta-se o total de jovens e crianças participantes nas actividades inscritas 
em cada uma das medidas do Escolhas da Apelação.  

 
Figura 17 – Nº de destinatários das actividades do programa Escolhas da Apelação por medida e por nº 
de sessões realizadas (2007) 
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A Medida I, que engloba iniciativas para a Inclusão Escolar e Educação Não Formal, é aquela que regista 
um maior número de presenças (472). Esta medida prevê actividades de combate ao abandono escolar e 
de promoção do sucesso escolar; medidas de educação que facilitem a reintegração escolar de crianças 
e jovens que tenham abandonado a escola ou dela estejam ausentes, a partir dos 12 anos dinamizadas 
dentro ou fora do espaço escolar; acções de educação não formal que favoreçam a aquisição de 
competências pessoais e sociais, promovendo o sucesso educativo e a co-responsabilização das famílias 
no processo de desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, através da mediação familiar e 
formação parental.  
Na medida III ligada à Participação Cívica e Comunitária registou-se, no primeiro ano de funcionamento 
do Escolhas 3ª geração na Apelação, um total de 415 presenças distribuídas por actividades. Em 2005 no 
quadro desta medida investiu-se: 
a) no desenvolvimento de espaços criativos e inovadores, que permitam dinamizar actividades 
ocupacionais facilitadoras da integração comunitária e do desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais; 
b) na promoção da participação social, através das dinâmicas associativas (formais e informais); 
c) no desenvolvimento de um espírito de cidadania activa no sentido de valorizar a presença das crianças 
e jovens na sociedade; 
d) na descoberta, de uma forma lúdica, da língua, valores, tradições, cultura e história de Portugal e dos 
países de origem das comunidades imigrantes; 
e) na aproximação às instituições do Estado; 
f) na co-responsabilização dos familiares no processo de desenvolvimento pessoal, social, escolar e 
profissional; 
g) nas iniciativas de serviço à comunidade;  
h) na promoção de espaços de informação e aconselhamento especialmente destinados à divulgação de 
informação e serviços de Estado dirigidos aos jovens; 
i) na promoção da mobilidade juvenil dentro e fora do território nacional.  
 
Finalmente nas actividades inscritas na Medida IV ligada à Inclusão Digital destacam-se as actividades 
Lúdico Pedagógicas; em actividades específicas de âmbito formativo em Tecnologias da Informação e da 
Comunicação e em actividades de apoio à inclusão escolar, tendo-se registado 235 presenças.  
Podemos concluir da análise do gráfico da figura 17 que dominam as actividades pensadas e 
implementadas num número de sessões igual ou inferior a cinco - mesmo entre as que se inscrevem na 
rubrica da formação - independentemente da medida em causa e, consequentemente, das idades os 
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destinatários. Este facto remete para uma intervenção do tipo pontual que tende a envolver um elevado 
número de participantes268, evidentemente não conciliável com uma “intervenção à medida”. 
Considerando os níveis etários verifica-se que o número de acções dirigidas às crianças dos primeiros e 
segundo ciclos representa cerca de dois terços do total de acções incrementadas, o que nos projecta 
para uma orientação geral das acções para os mais jovens. Para os mais velhos - classes 16-19 e 19-24 
– são as acções da medida III (Participação Cívica e Comunitária) que ganham mais expressão, como 
aliás seria de esperar dada a natureza das acções. Em suma, a esmagadora maioria das actividades são 
dirigidas e frequentadas por crianças e jovens do ensino básico onde a repartição por sexos é 
equilibrada, excepto na medida IV onde os sujeitos femininos (300) ultrapassam ligeiramente os 
masculinos (280). 
Numa avaliação sucinta considera-se que “esta intervenção foi adoptada pela população e pelas 
instituições, projectos e associações locais o que se torna evidente pela quantidade de pessoas que já se 
envolveram desde Dezembro de 2006” – 609 crianças e jovens, 25 familiares e 96 caracterizados como 
“outros” (na sua grande maioria professores ou pessoas com idade superior a 24 anos e integrados na 
rede familiar ou residencial dos jovens). Evidencia-se igualmente “o facto de quase todas as actividades 
do projecto serem feitas em parceria (dentro e fora do consórcio) e o facto de o plano de actividades 
inicialmente aceite pelo Programa Escolhas já ter sofrido várias alterações – sempre originadas pela 
dinâmica do projecto e pela implicação de todos os envolvidos – sem nunca pôr em causa quer os 
objectivos quer os resultados previstos em candidatura”. (Relatório de Actividades do Escolhas do 
Projecto Juntos Construímos Mais, 2005, p.2).  
A análise deste relatório foi fundamental para compreender mais de perto os critérios de avaliação da 
intervenção pública no combate à exclusão no quadro do programa Escolhas 3ª Geração, ao mesmo 
tempo que permitiu dar uma maior solidez às percepções que emergiam do terreno. Percebe-se de 
imediato uma forte valorização do quantitativo, o que aliás nos reporta para o desenho do suporte do 
modelo de avaliação – base intranet AGIS. As parcerias são avaliadas através dos seguintes indicadores: 
reuniões realizadas pela equipa (31) - uma por semana - reuniões com o consórcio (6) e com outros 
parceiros da rede informal (13).  
Estes resultados espelham duas realidades que o acompanhamento do decurso dos acontecimentos no 
terreno viria a colocar em evidência. A aposta no eixo preventivo e a maior dificuldade de envolver os 
jovens mais velhos, ao que poderá ligar-se a natureza institucionalizante que subjaz à formulação da 
intervenção do Programa Escolhas e em particular do projecto levado a cabo na Quinta da Fonte. A 
mesuração desta realidade externalizada encontra-se ausente na avaliação realizada 
Os apoios efectivamente orientados para os jovens “em risco” já fora da escola, em evidente redução e 
transformação em França, nunca chegaram a criar-se em Portugal. Nas práticas discursivas os tão 

                                                 
268 Noutro ponto do mesmo relatório pode extrair-se que em 14 das 27 actividades desenvolvidas envolveram mais do que 50 
pessoas o que remete de imediato para a participação de pelo menos 700 pessoas (Relatório de Actividades do Escolhas do 
Projecto Juntos Construímos Mais, 2005).  
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proclamados “jovens em risco”, delinquentes, enfim os “públicos mais difíceis” que os discursos oficiais 
demonizam e as práticas no terreno abordam através do pressuposto da responsabilização individual, 
continuam a gozar de um vazio institucional que resulta da ausência de um necessário ajustamento 
sistémico (Pena Pires, 2003). Mesmo quando se reconhece que em grande parte foi a escola que 
participou no abandono e na exclusão, e que o bairro tal como é, realidade distante e complexa, só existe 
porque assim foi produzido (ver a este propósito o discurso de Félix Bolaños em entrevista à RTP2 in 
www.plataforma65.pt). 
Em jeito de conclusão, da análise dos relatórios de actividades sobressai ainda a ausência de actividades 
em articulação com a Rede Social de Freguesia, apesar de esta ser considerada um instrumento 
estratégico das políticas de combate à exclusão. Por outro lado, torna-se necessário equacionar 
respostas à seguinte questão: como equacionar o sentido local dado ao princípio que defende que é no 
território, no local, que os problemas terão de ser resolvidos através de uma actuação mais próxima das 
populações, de forma concertada, quando não se prevêem nem se implementam programas de 
envolvimento das populações fora de uma lógica que as toma como receptáculos daqueles que, vindos 
de fora, se entendem a si mesmos como portadores de um modelo para intervir? 
É precisamente neste plano que se acaba por manter as condições para transformar a acção social “à 
medida” numa forma de intervenção profundamente normalizada, correndo o risco de transformar a 
intervenção pública para o combate à pobreza e exclusão num instrumento de regulação de tensões 
sociais e de prestação de serviços do tipo assistencialista, configurando dádivas e não garantias, como 
defendiam Rodrigues & Figueira (2003, p. 17) a propósito da acção social em Portugal. Como instrumento 
de regulação de tensões sociais o modelo de prestação de serviços empenha-se sobretudo em auto-
sustentar-se como “boa prática” o que facilmente resvala para a responsabilização individual nos seus 
casos de insucesso. Na mesma linha se legitima a externalização dos públicos mais difíceis dos projectos 
de intervenção local, questão que atravessa outros projectos de combate à exclusão de jovens e não 
jovens, e que se coloca para além do Escolhas.  
Em suma, esta breve síntese e análise do relatório de actividades do Escolhas da Apelação para o ano 
de 2005 permite pôr em destaque três aspectos que passaremos a analisar integrando os resultados da 
avaliação externa do Programa Escolhas 2ª Geração269: os posicionamentos dos implementadores face à 
origem das desigualdades sociais, a imagem do integrado / não integrado dominante nos seus discursos 
e os mecanismos de envolvimento e externalização dos públicos. 
 
Posicionamentos face à origem das desigualdades  
 
Um primeiro aspecto que merece ser analisado na linha desta pesquisa prende-se com o posicionamento 
face às desigualdades sociais que pode ser colocada em estreita relação com a visão do pobre e 

                                                 
269 Estudo realizado pela Equipa do CET com a coordenação de Isabel Duarte, que envolveu 85 entidades promotoras das quais 
13 escolas, 29 IPSS e 19 autarquias. 
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excluído, que constitui a massa homogénea dos públicos com que se lida e, de modo mais específico, 
com a visão dos grupos considerados não integrados. O estudo analisa o posicionamento dos técnicos 
dos “programas Escolhas segunda geração” relativamente às causas das desigualdades sociais. Coloca-
se a questão recorrendo a uma matriz polarizada pela explicação individualista e estruturalista que aponta 
para dois sistemas interpretativos dominantes na explicação das desigualdades sociais. Uma visão 
“centrada nas estruturas, isto é, na sociedade enquanto produtora dos mecanismos de exclusão; e outra 
[..] no indivíduo, […], na acção individual enquanto meio fundamental na definição do lugar social. Os 
resultados alcançados sintetizam-se no quadro 5. 
 

Quadro 5 - Posicionamento face à origem das desigualdades sociais 
 

Posicionamento face à origem das 
desigualdades sociais  

Discorda 
em 

absoluto 
% 

Discorda 
Parcialmente 

% 

Concorda 
parcialmente 

% 

Concorda 
Totalmente 

% 

Na sociedade actual as desigualdades 
sociais acontecem sobretudo porque as 

pessoas nascem com capacidades diferentes  
49,4% 32,2% 17,6% 7% 

Na sociedade actual as desigualdades 
sociais advêm dos diferentes esforços e 

iniciativas individuais  

 
10,2% 

 
28,7% 57,0% 4,2% 

Na sociedade actual é necessário um esforço 
constante para obviar as desigualdades 

sociais entre as pessoas  

 
1,5% 

 
2,6% 34,0% 61,9% 

Não há pessoas más, são as condições de 
vida que as fazem ter comportamentos 

desadequados  

 
3,7% 

 
10,1% 63,3% 22,8% 

Há pessoas com maus instintos e a partir de 
uma certa idade é difícil corrigi-las  

 
18,0% 

 
41,4% 36,5% 4,1% 

Fonte: Inquérito de Avaliação Externa às Equipas Técnicas e Entidades Parceiras, 2007 
 
Os dados revelam a predominância de uma perspectiva de pendor estrutural na qual a desigualdade 
resulta das dinâmicas sociais “que ultrapassam a capacidade individual de gerar mudança”. Analisando 
mais aprofundadamente as afirmações sugeridas e os resultados obtidos observa-se, no entanto, uma 
justaposição desta visão a uma outra que atribui um peso considerável à componente individualista-
meritocrática. As primeira e a última afirmações sugeridas, apontam para um posicionamento 
tendencialmente individualista, de conotação essencialista.  
Enquanto apenas 18,3% dos 267 respondentes afirmaram concordar parcialmente ou totalmente com a 
primeira frase, já afirmação que liga as desigualdades aos “maus instintos a partir de certa idade” recolhe 
40,6% de concordância total ou parcial. Ainda no quadrante individualista-meritocrácio é explicitamente 
introduzida pela segunda frase “Na sociedade actual as desigualdades sociais advêm dos diferentes 
esforços e iniciativas individuais”270 com um nível de concordância de 61,2 % dos 265 respondentes.  

                                                 
270 Acrescenta-se ainda: “[…] enquanto na primeira e última frase, aquilo que é o lugar do indivíduo na sociedade está definido 
quase à nascença, neste caso, o lugar do indivíduo resulta do esforço individual, isto é, independentemente das suas condições 
“genéticas”.” (Relatório de Avaliação Externa às Equipas Técnicas e Entidades Parceiras, 2007, p.98,99). 
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Apesar de serem as terceira e quarta frases que recebem os maiores níveis de concordância, com 95,9% 
e 86,1% respectivamente, os resultados apontam para uma considerável concordância com a perspectiva 
individualista, meritocrática e essencialista. Ou, de outro modo, existe ao nível dos pressupostos de 
intervenção de boa parte dos inquiridos uma perspectiva individualista sobre a origem das desigualdades 
sociais.  
O mesmo estudo revela que no que se refere ao posicionamento dos actores chave na “resolução” das 
desigualdades sociais ganha novamente destaque o peso das estruturas. Propõe-se uma leitura das 
dimensões da esfera política, da esfera económica e da esfera social combinada com uma classificação 
de escalas (macro, micro e meso) a qual sobressai: em primeiro lugar a “Escola como responsável por 
encontrar soluções para a inserção adequada dos jovens na sociedade”; em segundo as “Autarquias 
como responsável por encontrar soluções para a inserção adequada dos jovens na sociedade e em 
terceiro as “Famílias como responsável por encontrar soluções para a inserção adequada dos jovens na 
sociedade”. Todos com valores acima dos 70%. 
Confrontando os resultados acima referidos com os expressos no quadro 5 conclui-se que “apesar de no 
primeiro quadro a perspectiva individualista meritocrática apresentar algum peso na explicação da origem 
das desigualdades, no que toca à resolução desse problema, o carácter individualista é muito menos 
pronunciado. Verifica-se, também uma excessiva ancoragem aos recursos estatais, deixando adivinhar, 
por exemplo, dificuldades ao nível de estratégias de sustentabilidade fora desse circuito” (Avaliação 
Externa às Equipas Técnicas e Entidades Parceiras, 2007, p.100)271. 
Finalmente, apenas 16,5% consideram o papel das “IPSS/ONG como responsável por encontrar soluções 
para a inserção adequada dos jovens na sociedade”. Este resultado merece uma reflexão quando nos 
reportamos à segunda questão: a externalização dos públicos mais difíceis. Apesar do peso que as 
organizações estatais (agrupamentos de escolas e autarquias) vêm conquistando enquanto entidades 
promotoras de projectos do Programa Escolhas (questão à qual voltaremos), se considerarmos que a 
maioria dos projectos aprovados são promovidos por IPSS como interpretar este baixo peso? Ou, de 
outro modo, em que medida a intervenção do próprio Escolhas é vista como um factor diferenciador no 
plano das oportunidades “oferecidas” aos jovens em situação de exclusão? Quais as limitações com que 
se confrontam na prática os “projectos”? Mais uma vez não encontramos resposta porque a pergunta não 
é colocada desta forma.  
 
 

                                                 
271 Quando analisamos neste estudo os valores relativos ao peso da Escola como solucionadores da inserção dos jovens 
(inscrita na Esfera Social) com o peso do Estado, num sentido mais abstracto (inscrito na Esfera política), pode-se colocar a 
questão: não estará o sistema de ensino submetido à esfera da decisão que orienta o sentido das medidas de inserção? Ou de 
outro modo, as categorizações propostas parecem apontar para uma dissociação entre a Escola e o Estado o que nos remete 
para as práticas dentro de cada estabelecimento de ensino como factor de diferenciação da intervenção para a exclusão. Mas, se 
assim é, porque se coloca a Escola na escala Macro? Em suma, em paralelo levantam-se questões na interpretação destes 
resultados que o estudo em causa não esclarece e que se ligam em parte à noção de “Esfera Política” adoptada que não permite 
uma compreensão aprofundada dos esquemas interpretativos que estão por detrás das escolhas dos técnicos das equipas 
técnicas do Escolhas e das entidades parceiras.  
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A imagem do integrado e o não integrado 
 
No âmbito deste trabalho a imagem do integrado e do não integrado não pode ser dissociada das 
distinções que as práticas produzem. Vejamos a avaliação que a técnica do GARSE faz da intervenção 
no bairro:  
I: […] Eu estou a trabalhar nisto há vários anos, não é um processo fácil, às vezes damos um passinho para a frente 
e dois para trás, porque depois surgem-nos problemas. E vou buscar a Apelação novamente, porque é um bairro 
onde temos trabalhado há anos. Quando entrei para o GARSE já tínhamos estes projectos a funcionar e a questão 
é como é que nós estamos a sentir que, conforme vamos crescendo no tempo e vamos conhecendo melhor, há 
atitudes de falta de respeito para connosco. Os jovens conhecem-nos, sabem que nós somos da câmara, que 
estamos a trabalhar para e com eles e então como é que atacam as pessoas que são da câmara e que estão ali 
com a melhor das intenções? Às vezes eu própria questiono: caramba, estamos nós aqui a esforçarmo-nos a 
trabalhar e a tentar compreender os problemas, com a melhor das intenções… e questiono, será que vale a pena? 
Porque depois os resultados são tão poucos, são tão pouco notórios. De tantos jovens sobressai o Paulino, pronto 
ok. Claro que nós sentimo-nos felizes, mas porque não mais? E isto da integração é um processo lento, depois não 
é fácil nem para os imigrantes, nem para a comunidade de acolhimento, porque se nós trabalhamos com os 
imigrantes também temos que trabalhar com a sociedade de acolhimento, para encontrarmos o tal ponto de 
equilíbrio que permita o cruzamento, a tal relação intercultural, inter-religiosa, claro tem que haver um certo 
conhecimento de parte a parte, porque para podermos respeitar alguma coisa também temos que a conhecer. 
Agora é importante que as pessoas também estejam disponíveis para isso. 

Nesta avaliação a questão da integração é situada a partir da imigração. Por outro lado, confronta-se o 
que se “está a fazer pelas ou com as pessoas” com a forma como os destinatários ou participantes 
“recebem o que se pensa que se está a fazer”. Mas não se explora o plano intersubjectivo subjacente à 
narrativa. Uma outra questão ainda ligada à avaliação que emerge deste discurso prende-se com os 
“casos de sucesso”. Curiosamente o Paulino, ou o Délcio, presidente da AJA, são frequentemente 
colocados na linha da frente como “casos de sucesso” (mesmo não vivendo no bairro da Quinta da Fonte, 
mas no bairro das Areias), outros jovens hoje técnicos do social, como a Nina, o Ortega ou o Dy, “criados 
no bairro”, não são referidos neste discurso.  
Os casos de sucesso, neste discurso, como posteriormente no discurso do presidente da Associação 
Mais Cidadania, entrevistado em Agosto de 2008, são apresentados seguindo critérios distintos que 
parecem não atender, numa fase inicial, à residência no bairro. Porém, no pós-“tiroteio”, momento em que 
a acção social no bairro se vê potencialmente fragilizada, o sucesso fixa-se neste critério. É assim que se 
passam a destacar o Mauro, monitor do Escolhas que participou em duas reportagens sobre o bairro; o 
Papaíto, membro fundador da AJA, como a maioria dos jovens, ex-formando do Clube de Cidadania 
nucleado na Escola da Apelação; o Angolinha, que saiu do bairro para o Chapitô; o Nani, desportista 
federado ou o seu irmão mais velho que emigrou para Londres. O leque de emblemas alarga-se, mas 
mantêm-se no masculino e continua a esquecer aqueles que, permanecendo no bairro, têm um “papel 
menor” na operação de Marketing social que resgata como eixo distintivo fundamental a elevação dos 
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“casos de sucesso” entre os autóctones. Mas o sucesso mediatizado não remete tanto para a vida dos 
sujeitos mas para a sua disponibilidade de dar a conhecer o “melhor” do que se faz. O sucesso é 
associado a dois aspectos: à interiorização do modelo de intervenção como modelo identitário e / à saída 
do bairro.   
 
Mecanismos de envolvimento e externalização de públicos 
 
No Escolhas da Apelação verifica-se um enfoque específico no acompanhamento escolar, à semelhança 
do que se verifica em França (Projet de reussit educatif). Merece aqui referência o facto de cerca de 23% 
dos projectos do Escolhas terceira geração em território metropolitano terem como entidade promotora 
um organismo público (Escolas e Agrupamentos de Escolas e outras entidades públicas promotoras, 
fundamentalmente câmaras ou juntas). No ciclo de projectos subsequente este valor que sobe 
ligeiramente (24%), (com perda de peso para os agrupamentos de Escolas e aumento da representação 
de outros organismos estatais). Por seu lado as associações de imigrantes têm uma representação 
sempre diminuta, sobretudo se considerarmos os objectivos da organização que tutela o Escolhas 
(ACIDI). 

 
Quadro 6 - Projectos Escolhas por “geração” e entidade promotora 

 Escolas e 
Agrupamentos de 
Escolas 

Outros 
organismos 
estatais  

Associações de 
Imigrantes 

Outros  Total de 
projectos 
(AML) 

2ª geração  2 3 3 23 31 
3ª geração 6 5 4 33 48 
4ª geração 4 9 6 37 56 

       Fonte: Revista Escolhas (nº1, nº5 e nº14)272 e http://www.programaescolhas.pt/pesquisa/projectos 
                  (dados sistematizados e tratados pela autora) 
 
Apesar de nas orientações resultantes da avaliação da segunda geração do Escolhas atrás referida não 
constar qualquer indicação relativa ao tipo de entidade mais indicada para encabeçar os projectos 
territorializados, esta avaliação poderá ter induzido a maior credibilização dos projectos encabeçados por 
Escolas ou Agrupamentos de Escolas, nomeadamente quando se aponta: que a Escola é considerada o 
actor-chave preferencial para a “resolução” das desigualdades sociais atribuindo-se-lhe a 
responsabilidade por encontrar soluções para a inserção adequada dos jovens na sociedade (75,7 % dos 
inquiridos); que a Escola é de longe a entidade com maior peso nos resultados alcançados de modo 
“satisfatório” (85,7%) ainda que não seja considerada por nenhum dos inquiridos como promotora de 
resultados dentro da categoria “muito satisfatório”. Nesta última são as IPSS e as autarquias locais que 
detêm a liderança (com 17,2% e 10,5% respectivamente), liderança que, no primeiro caso (IPSS), se 
esbate por surgir com o mesmo peso no alcance de resultado na categoria de “insatisfatório” (ver Quadro 

                                                 
272 Neste número não aparece legendado o projecto Dar à Costa (Almada) promovido pela junta de freguesia da Costa da 
Caparica e constante da página do Escolhas. 
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8.6.4. – Avaliação Final face aos resultados alcançados segundo o tipo de Instituição Promotora, 
Relatório Final de Avaliação Externa, E2G, 2007, p. 120).  
Esta questão não pode ser dissociada da dificuldade de envolvimento de públicos específicos entre os 
aqueles que são frequentemente descritos como “jovens difíceis”. A Avaliação Externa às Equipas 
Técnicas e Entidades Parceiras (2007) aponta como públicos mais difíceis de envolver nos projectos os 
seguintes: jovens mais velhos, públicos pertencentes a minorias étnicas, raparigas, destinatários de 
localidades geograficamente isoladas e, sobretudo, famílias. É importante salientar que no mesmo 
documento se avança com a hipótese da continuidade dos projectos favorecer o envolvimento destes 
grupos. Mas este não será certamente o único factor envolvido na captação dos “públicos mais difíceis”. 
Segundo o mesmo estudo a fraca participação é explicada do seguinte modo: 
“[a] dificuldade de envolvimento dos destinatários enquanto decisores no desenvolvimento dos projectos, 
é tanto resultado da dificuldade das equipas em promover a participação e envolvimento, como da 
formação de formas de passividade e resistência. Por exemplo, no âmbito dos projectos de luta contra a 
pobreza, um dos principais ensinamentos que resultaram da sua avaliação foi, justamente, a “persistência 
de resistências e inércias culturais à sua [dos destinatários] efectiva participação, sob formas de 
passividade, resignação, descrença, dependência dos serviços ou reivindicação excessiva (exigir e não 
assumir iniciativas)” (OIT, 2003: 176). Este aspecto parece dever-se não apenas a uma cultura de 
participação pouco desenvolvida entre todos os intervenientes (técnicos, organizações, destinatários), 
mas também a uma falta de competências específicas no domínio da participação com crianças e jovens. 
Com efeito, o desconhecimento de estudos e instrumentos nessa área era relativamente regular entre os 
projectos. E sempre que se encontrou formas de participação, elas pareceram surgir de uma 
preocupação dos técnicos com essa questão, embora pouco ancoradas em ferramentas e instrumentos 
experimentados.” 
No relatório de avaliação do Escolhas avançam-se alguns factores explicativos do distanciamento destes 
“públicos”, assim como algumas metodologias de sucesso para a captação do seu envolvimento, 
destacando-se a intervenção nos espaços, asembleias, jornal de parede, reuniões com representantes 
dos destinatários, entre outros (Relatório Final de Avaliação Externa, E2G, 2007, p.112).  
Em suma, na avaliação do Escolhas, a participação é reconhecida como estratégia de incremento do 
envolvimento dos sujeitos nos projectos, mas também valorizada pelo seu valor intrínseco, ou seja, 
enquanto processo de capacitação e emancipação. No entanto, no caso do Escolhas a generalidade dos 
projectos Jovens e Crianças destinatários do projecto tendem a manter-se na posição de receptáculos273.  
Na avaliação que o presidente da Associação Mais Cidadania e do coordenador do Escolhas fazem, a 
externalização de públicos não é equacionada como uma problemática cruzada com a própria 
intervenção. O sucesso do programa surge, no entanto, ligado ao sucesso dos jovens mais velhos. As 

                                                 
273 De acordo com o estudo em análise apenas 14,8% dos projectos assumiam outros intervenientes, para além dos membros do 
consórcio, no processo de concepção. As fontes de inspiração mais importantes são as Instituições Locais (consideradas 
parceiras informais) com 27,5%, com 14,1% integrando uma pessoa ou entidade externa à equipa técnica e 4,2 % integrando 
membros da Comunidade onde está implantado. 
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raparigas, sobretudo mães jovens, são consideradas integradas e o sucesso do Clube de Cidadania 
através do qual a Escola promove lideranças é considerado como indicador dos bons resultados do 
Escolhas, alegando-se que os líderes formados no quadro deste Clube são hoje os membros da 
Associação de Jovens da Apelação (AJA), parceira privilegiada do Escolhas. Por seu lado, a integração 
da minoria cigana não é olhada como um desafio do Escolhas, mas da Escola. Em suma, os argumentos 
a favor do sucesso do Escolhas confundem-se com intervenção da Escola e intervenção do Escolhas.  
Quando questionados sobre a questão dos externalizados coloca-se a ênfase na violência, na 
delinquência e retira-se do centro da equação a possibilidade de não se estar a actuar da melhor 
maneira. Apesar do discurso da Educação informal ,a principal diferença entre os modelos de intervenção 
na Escola, mais que no Escolhas, reside na ampliação dos limites do tolerável em termos de 
comportamento. Amplia-se a tolerância e dulcificam-se as repreensões274 para manter os jovens na 
Escola.  
Não é porem correcto considerar que ao nível da Escola do bairro não se têm feito esforços no sentido do 
envolvimento dos jovens alunos. De facto estes esforços podem ser reconhecidos a partir de um conjunto 
de iniciativas, entre as quais se destacam as Assembleias de Jovens no quadro do Clube de Cidadania, 
ou a iniciativa Canal 100275, na chamada dos pais à Escola por via da Educação de Adultos ou da sua 
inclusão na reflexão para avaliação das intervenções.  
Mas estas iniciativas tendem para a descontinuidade e sobrecarregam os técnicos do social (visíveis e 
não visíveis) que acumulam diversas funções. Por outro lado, a demasiado fácil partilha de sucessos da 
“boa intervenção” e o obscurecimento de centros e de domínios de intervenção, definidos ao sabor de 
interesses políticos, mantêm o Escolhas demasiado ligado à Escola e, por conseguinte, aos 
escolarizáveis dentro do modelo educativo que a Escola oferece. Dentro e fora da Escola, perante a 
descontinuidade, o fechamento em círculos institucionais (nos alunos), o desgaste e a rotinização do 
trabalho dos profissionais e a falta de capacidade de transportar para fora da escola a “educação 
informal”, limita a intervenção para a juventude a uma lógica que tende para o Youth settings. 
Apesar de nesta fase da pesquisa se ter privilegiado a entrevista enquanto situação de colecta de 
informação junto dos implementadores das políticas de combate à exclusão, foi frequentemente possível 
ir mais longe, através da participação em diferentes iniciativas. Neste quadro tornou-se possível observar 
monitores (sobretudo de entry level) em relação directa com os jovens276. Esta participação permitiu 
detectar uma distinção entre os modos de interacção dos monitores de entry level e os jovens e as 
relações estabelecidas entre as “coordenações” e estes. Os primeiros discutem com as crianças e os 
                                                 
274 Por exemplo quando não se desencadeiam acções perante as múltiplas participações disciplinares redigidas pelos 
professores e entregues aos Directores de Turma, como se pode constatar em entrevista a um professor. Quando questionado 
“Como são tratados os problemas disciplinares?” responde “Não são tratados, tudo cai em cima do professor, as questões graves 
são tão graves que aquelas que para nós já são graves ali são questões menores”. 
275 O “Canal 100”, telejornal online realizado pelos alunos que pode ser visionado no youtube em 
http://www.youtube.com/user/canalcemapelarte  
276 Destaco em especial duas situações fora do bairro (na herdade do Freixo do Meio em Montemor – o – Novo) e no no bairro, 
na Casa da Cultura em dois espaços diferenciados (o salão multimédia e o escritório do Centro Comunitário e o corredor de 
acesso). Note-se que nesta última, apesar de se tratar do espaço do Escolhas, é vedada por funcionários que não são do 
Escolhas, mas da Câmara.  
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jovens assuntos ligados ao seu dia a dia, brincam, riem, tocam e seguem frequentemente o curso da 
conversa imposto pelos mais novos. No caso dos segundos trazem-se papéis na mão, incide-se mais 
sobre aspectos processuais e interage-se com os jovens por meio dos monitores. No fundo tende-se para 
um prolongamento das hierarquias pré-definidas.  
Todavia, os monitores mais directamente envolvidos com os jovens acabam também por participar na 
criação de contextos de interacção propícios ao “fazer sair” dos espaços (e) da intervenção, 
preferencialmente sem confronto, os menos desejados. Assume-se uma postura de retraimento 
misturada com indiferença face aos que não são bem-vindos. No fundo, emite-se uma mensagem de 
tolerância, ao invés de interesse. Ninguém diz a ninguém para se irem embora. Criam-se as condições 
interpessoais e afectivas para que isso aconteça. Ou seja a selecção de “públicos” é realizada no dia-a-
dia, sem que se faça uma reflexão sobre estas práticas.  
 
O Escolhas: resultados, critérios e práticas de avaliação  
 
A breve análise realizada permite uma outra abordagem dos “resultados” deste programa, menos 
centrada nos números e mais centrada nos critérios que estão na base desta quantificação. Como nota o 
Relatório da Avaliação externa do Programa Escolhas 2ª Geração (2007), o tipo de avaliação realizada 
aposta numa avaliação quantitativa da participação nas actividades, ao invés de uma avaliação das 
actividades que tenha como referência os seus impactos nos jovens. De facto o Relatório de Actividades 
do Escolhas da Apelação (2005) apenas permite conhecer, em descrição sumária, as actividades e 
parceiros envolvidos e o número de jovens envolvidos. Esta avaliação inscreve-se na lógica da AGIL 
(Aplicação para a Gestão e Informação Local), base de dados de monitorização interna que se prolongou 
da segunda para a terceira geração do Escolhas, procurando articular três lógicas: a primeira refere-se à 
auto-avaliação dos projectos (conduzida pelas equipas presentes nos bairros); a segunda prende-se com 
o acompanhamento e supervisão da coordenação do programa Escolhas à escala nacional, e a terceira 
orienta-se para a avaliação externa, a desenvolver por uma equipa autónoma e independente do 
programa.  
A generalidade dos projectos auto-avalia-se de forma positiva, “mesmo quando se ficou aquém dos 
objectivos (auto-)propostos”. As avaliações negativas baseadas neste instrumento (a AGIL) são 
imputadas pelas equipas entrevistadas na avaliação externa à inadequabilidade da própria ferramenta 
avaliativa. Ou seja, estes projectos não correspondem, na visão dos técnicos implementadores, 
necessariamente, a “más práticas” mas revelam as dificuldades técnicas, operacionais e instrumentais 
com que as equipas se deparam face à metodologia de avaliação, avançando-se como exemplo “a 
introdução de ferramentas normalizadas de avaliação” considerada incipiente, porque “as baterias de 
indicadores formuladas apresentavam algumas debilidades”.  
Acrescenta-se ainda que o facto de a avaliação se manter em circuito fechado foi uma das razões que 
justificou o fraco alcance dos instrumentos de avaliação interna e externa na aferição dos impactos do 
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programa. Em suma, a metodologia avaliativa sustentada na AGIL não permite resolver dois imperativos 
essenciais nos processos avaliativos: a possibilidade de recolher informação que permita aferir impactos 
e a possibilidade de garantir a fiabilidade da informação. O que permite questionar se os projectos melhor 
classificados são de facto aqueles que mais impactos sobre os destinatários tiveram, ou se, 
diferentemente, são aqueles onde as equipas técnicas melhor conseguem lidar com o próprio instrumento 
de avaliação. 
Defende-se, que as limitações na avaliação do programa, inerentes à normalização que implica a colecta 
e o tratamento quantitativo dos “resultados”, podem ser corrigidas pelo aperfeiçoamento da AGIL no 
decurso do processo de implementação do programa, nomeadamente no alargamento dos prazos de 
preenchimento da mesma, ou ainda ao nível do aumento da flexibilidade da base de dados, adaptando-a 
à cobertura de actividades específicas. É, porém, esta a base para a realização das minuciosas análises 
e consequentemente dos resultados que estão, por exemplo, na base da apresentação de acções e de 
tendências evolutivas do programa apresentadas na Revista e no site do Escolhas.  
Apesar de se reconhecer que “saber-se que um dado número de crianças participou numa dada 
actividade, pouco diz sobre o grau de adesão efectivo das crianças a essa actividade” (idem, p. 117), a 
questão que se coloca é a de saber se, perante determinados percursos de vida, a informação que 
espelha os impactos pode ou não ser traduzida em indicadores, questão que não parece considerada no 
interior do programa.  
A grande questão que se mantém converge com as dúvidas levantadas a propósito das audit policies. Se 
a AGIL tem a vantagem de permitir apresentações objectivas, ela falha no essencial: na avaliação do 
impacto dos programa sobre os destinatários, incluindo jovens e crianças, mas também, dados os 
critérios que estão na base da constituição dos consórcios, nas próprias parcerias. 
A AGIL encaixa na perfeição na lógica das audit policies voltadas para assegurar a supervisão de 
sistemas, processos e práticas, incluindo a integridade da informação de modo a avaliar a consecução de 
objectivos. Esta lógica não se mantém no Programa prolongando-se aos projectos. A título exemplificativo 
expomos uma estratégia adoptada no bairro do Zambujal, na Amadora, totalmente orientada para a 
satisfação dos requisitos de objectivação dos resultados, com a particularidade de colocar as crianças 
dentro da lógica do alcance dos resultados do projecto.  
Top Topa - 20-06-2009 
Desde Outubro de 2008, o Projecto Percursos Acompanhados (Bairro do Zambujal - Amadora), utiliza uma fórmula, 
quase mágica, para incentivar as crianças e jovens a estudar: o TOP TOPA. 
O objectivo de todos e todas, no final de cada mês, é estar no TOPA. 
Como tal, as crianças e jovens têm que passar os seguintes critérios: Trabalho, Organização, Pontualidade e 
assiduidade. 
E como se consegue a fórmula? Simples! 
A primeira poção é as Folhas de Presença que medem a Pontualidade e a Assiduidade e que diariamente são 
introduzidas para alimentar e dar cor à base de dados - Agil. 
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Depois, juntamos as Capas Pessoais, um ingrediente fundamental para a organização e verificação dos trabalhos 
elaborados (resumos, sínteses de revisão para os testes) e a devida calendarização e avaliação dos testes 
realizados. 
Misturamos tudo muito bem! E, temos a nossa fórmula - TOP TOPA! 
Assim, mensalmente, com a ajuda da AGIL e dos Relatórios Nominais, a equipa do projecto passou também a ter 
um grande desafio: ter a Agil actualizada! 
No final de cada mês, os jovens são premiados caso alcancem os critérios requeridos. Por exemplo, já fizemos um 
passeio fotográfico ao Jardim Botânico e ao Padrão dos descobrimentos, fizemos um Atelier de Culinária no qual a 
compra dos ingrediente, a elaboração do menu e a confecção da refeição ficou a cargo dos/as jovens. Fomos, 
ainda, ao Palácio de Queluz, ao Teatro Esfera, a Idanha-a-Nova… 
Parece que vale a pena lançar desafios… 
A Equipa do Projecto Percursos Acompanhados (http://www.programaescolhas.pt).   

O que fica por saber é como é que se actua face àqueles que não topam.  

Em suma, o relatório do projecto Juntos Construímos Mais permite inscreve-se na lógica da plataforma 
AGIL na lógica das audit-policies no programa. Numa outra lógica, a primeira geração do Programa teve 
o mérito de promover no seio das equipas a elaboração de histórias de vida que permitissem uma 
reflexão aprofundada sobre as práticas numa dupla vertente: sobre os impactos sobre os destinatários e 
sobre as equipas, designadamente no quadro da auto-formação (Macedo, 2004).  
 
 
3.2. A intervenção policial 
 
Perante todo este manancial de recursos e iniciativas como explicar que os jovens continuem a deixar a 
escola? Ou, de um modo mais genérico, que se continuem a acentuar as distâncias entre populações e 
entidades locais? Parte da resposta a esta questão já foi dada na reflexão sobre as lacunas de 
funcionamento da parceria local, mas não é apenas nas lógicas de articulação que decorrem da 
dificuldade de abandonar perspectivas auto centradas que se encontra a resposta a esta questão. Ela 
obriga-nos a deixar a Escola e o Escolhas (a AJA como emblema de uma intervenção genuinamente 
local), e a olhar para as tecnologias de governabilidade postas em prática na intervenção territorializada 
de outras organizações, com destaque para a polícia. 
Do lado da polícia, um primeiro plano mais abstracto, liga-se aos imperativos de contenção do crime 
amplamente associado aos bairros de imigrantes. Um segundo plano evidencia a consolidação de uma 
cultura de suspeição face aos jovens “de rua” entre os quais ganha centralidade o “jovem luso-africano” 
no masculino. À semelhança do que sucede noutras profissões, designadamente com os trabalhadores 
sociais ou os jornalistas, também os polícias tendem a ser socializados numa cultura específica, em 
virtude da formação que recebem, da sua inscrição num meio profissional particular e da experiência que 
acumulam ao longo da vida profissional, no seio da qual as suas próprias escolhas corroboram ou 
contrariam as lógicas dominantes. Neste caso, tende a instalar-se uma cultura de “suspeição e especial 
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hostilidade face àqueles que genericamente são a sua “clientela” e que fazem parte do principal foco da 
manutenção da ordem e do policiamento” (Durão, 2008a, p. 253). 
No discurso das autoridades policiais entrevistadas assim como no dos agentes locais com os quais se 
estabeleceram diversas conversas, detecta-se numa primeira abordagem uma perspectiva compreensiva 
do fenómeno da “delinquência juvenil” e da “pequena criminalidade”. Surgem alusões às famílias 
desestruturadas, à cultura consumista concretizada no “desejo de ter o que não podem ter”, ou ainda em 
“processos de contágio” entre jovens amplamente sustentada no vocábulo “gangue”. No entanto, esta 
perspectiva compreensiva face a esta “clientela” específica não revela ecos no plano das práticas quando 
se analisam mais detalhadamente os discursos. No primeiro caso porque todos os exemplos dados sobre 
a necessidade de “uma actuação em força” são remetidos para a relação polícia / preto ou polícia / 
imigrante, deixando-se de lado quaisquer questões específicas ligadas à condição de “jovem”. No 
segundo caso o discurso remete para as limitações de actuar dentro do espírito da “polícia de 
proximidade”, modo de policiamento que se considera divorciado da cultura dominante na organização 
policial. 
No bairro antes da instalação da sede do Contrato Local de Segurança no final de 2008, poucas vezes vi 
a “polícia de proximidade”, e só numa das ocasiões os encontrei numa ronda pedonal. Foi-me explicado 
que o facto de se deslocarem de jipe e de não se manterem no bairro se prendia com a falta de meios 
que lhes haviam sido destinados. Mais frequente era a presença da polícia de manhã quando um agente 
policial acompanhava os cobradores de serviços de electricidade, ou procedia à entrega de notificações.  
Mas esta visão não pode ser generalizada à totalidade do corpo policial, como revela o discurso do 
agente que mais vezes encontrei no bairro, na fase prévia ao “tiroteio”, o Agente Ferreira277.  
O primeiro encontro com o agente Ferreira em que tive oportunidade de o abordar foi no Dia do Bairro, 
em Abril de 2008. Já havia observado a “polícia de proximidade” actuando no bairro, acompanhando um 
cobrador da EDP ou passando de jipe. Mas só neste dia consegui chegar à fala com a polícia, que 
perante algumas questões levantadas me orientou para os seus superiores, de Sacavém, que nunca 
cheguei a entrevistar. Mudei então de estratégia e orientei a conversa para o que eu própria havia 
observado: a ausência de brancos não ciganos em espaço público, a presença de jovens em espaço 
público e, também a falta de visibilidade da “polícia de proximidade”. Consegui assim um conjunto de 
respostas às minhas questões sobre a forma como a polícia concebe o bairro e a sua intervenção no 
mesmo, das quais destaco:  

• o facto de, apesar apesar da designação polícia de proximidade, os meios afectos a este tipo de 
policiamento (4 agentes para 3 freguesias, em rondas de seis horas) não possibilitarem uma 
presença regular no bairro;  

                                                 
277 Posteriormente, já com o contrato local de segurança após o mega acontecimento de Julho de 2008, o policial mais presente 
passa a ser o Agente Sousa com quem nunca cheguei a falar por me ter sido vedada esta conversa pela comissária da polícia 
que se apresentou nas instalações do Contrato Local de Segurança como funcionária da Câmara Municipal. Segundo os jovens, 
o mesmo agente não permaneceu no bairro mais de um ano. 
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• os problemas mais prementes do bairro do ponto de vista da polícia, tendo sido destacados a 
instabilidade doméstica, os grupos de jovens ligados aos roubos dentro e fora do bairro e as 
dificuldades de contornar esta questão por ser muito difícil realizar o flagrante delito; 

• o medo que a população branca tem dos jovens negros e ciganos, o que os leva a ficarem em 
casa  

• o facto de se tratar de um bairro onde a polícia é olhada com desconfiança o que leva a que lhe 
seja muito difícil chegar a falar com os cidadãos, sendo por isso fundamental a ponte 
estabelecida pelas associações entre a polícia e a população;  

• o facto de se tratar de um bairro sem tráfico a retalho, mas onde se negoceia a um outro nível 
“mais acima”; 

• as mudanças mais recentes na polícia, hoje mais sensível para os problemas das populações, 
sublinhando-se que só através da fala se consegue conhecer os problemas; 

• em paralelo, a persistência de uma cultura policial adversa à modalidade “proximidade”, 
considerando que “não se joga à bola com o criminoso”, utilizando a expressão de um outro 
agente entrevistado noutro contexto. 

• a noção de que também na policia há bons e mãos profissionais; e, finalmente  

• a questão da má vizinhança entre comunidades com hábitos de vida muito diferentes que 
dificilmente se darão bem. 

Nas entrelinhas do seu discurso o agente Ferreira traduz uma visão compreensiva das questões de 
segurança ligadas aos jovens, ao que não será indiferente a sua formação em sociologia, curso realizado 
após a sua formação como polícia. A sua sensibilidade às questões do sentimento da insegurança 
permitiram levantar o véu sobre o que mais tarde se viria a explorar mais aprofundadamente. A 
solicitação da intervenção da polícia como garante da paz no bairro, no processo de “transição das 
pessoas do Talude”278 para o bairro.  
Na “preparação” deste processo a câmara municipal solicitou às forças de segurança que dialogassem 
com a população, e nas palavras do agente Ferreira “as pessoas dão muita importância à nossa opinião 
porque querem segurança e essa somos nós que vendemos”. Não usa a palavra “garantimos”, mas sim, 
“vendemos”. Acrescenta “[Q]uerem mostrar que o bairro é seguro, que é um bairro onde se pode viver 
bem”. Sublinha porém que a polícia não pode garantir essa segurança, mas apenas sensibilizar as 
pessoas para apoiar a transição dos moradores do Talude para a Quinta da Fonte. Como se sensibiliza? 
“Transmitindo hábitos de boa vizinhança, comportamentos a adoptar para não se degradar o espaço 
público e privado,.... mostrando fotografias da Quinta da Fonte para mostrar como é que o bairro se 
degradou...”. Finalmente relata que a Casa da Cultura foi utilizada para receber uma acção de 
sensibilização com os ciganos residentes na Quinta da Torre, que foram realojados no bairro da Quinta 
das Mós, recentemente finalizado.  
                                                 
278 Bairro situado na estrada Militar, constituído por cerca de 130 casas construídas nos anos 1980, na freguesia de Unhus, 
concelho de Loures, ao qual voltaremos.  
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Ainda antes do “tiroteio” a polícia surge representada no dia do Bairro em stand próprio onde se mostram 
vídeos sobre a função da polícia e dos corpos de intervenção, e se faz um apelo à entrada na carreira de 
polícia. Durante este dia a polícia permanece assim dentro da Escola, nas mesmas condições dos 
restantes parceiros, públicos e privados, mas os meios utilizados para a sua auto-apresentação são 
notoriamente mais poderosos. 
Mas não tenhamos ilusões. A parca presença policial que se fazia sentir antes do Verão de 2008 é 
também explicada pela dificuldade dos agentes em lidar com o sentimento dominante entre grande parte 
dos habitantes face à Polícia enquanto mega-organização fortemente sustentada na crítica à forma de 
actuação. No discurso dos jovens são frequentes as associações da polícia às rusgas, a interpelações 
fora do bairro, às idas à esquadra, ocasionalmente em narrativas exaustivamente detalhadas de 
perseguições. As mega-operações entrariam nos discursos a partir de 2007.  
Retomaremos esta questão no próximo ponto, onde daremos conta de um outro tipo de presença policial 
– a mediática - e de algumas formas de manifestação explícitado clima de hostilidade entre polícia e 
população.  
Este sentido repressivo, e o mal-estar, entre polícia e jovens, é reconhecido pela maioria dos 
intervenientes com peso na decisão sobre a intervenção no bairro. Como já se referiu, em entrevista ao 
Director da Escola foi-me transmitida a preocupação de não ter a polícia à porta da escola para não 
provocar mal-estar nos alunos que “não vêem a polícia com bons olhos”. De facto raramente encontrei a 
polícia, mesmo a da Escola Segura em frente ao estabelecimento escolar que o mesmo dirige, o que não 
significa que, na sequência de denúncias, não se tenham feito esporadicamente vistorias às mochilas dos 
alunos à procura de armas. Porém, na Quinta da Fonte estamos longe das situações que ocorrem 
noutros espaços da metrópole e de que é exemplo a entrada de agentes da PSP num estabelecimento de 
ensino sedeado no concelho da Amadora (agentes estes não pertencentes à Escola Segura), e que ali se 
deslocam, necessariamente com a conivência das direcções, para ir buscar suspeitos de furtos à sala de 
aula. 
Contrariamente ao que se revela no terreno, em discurso indirecto, para a então governadora civil existia 
um total desconhecimento das tensões entre polícia e população e das discriminações com base na raça 
e no território de residência a que os jovens estão sujeitos. Nas palavras do presidente da Associação 
Mais Cidadania, quando confrontado com relato de uma situação por mim observada279: “Não podemos 
deslegitimar a polícia. A governadora civil ficou chocada com as histórias da polícia.” 
É importante frisar que em 2007, tanto o Director do Agrupamento de Escolas, quanto o então 
responsável pelo projecto Escolhas haviam rejeitado esta ideia de colaboração privilegiada com a PSP, 
através da recusa da presença sistemática de agentes das forças de segurança no portão da Escola e da 

                                                 
279 Na semana que se seguiu ao “tiroteio” um jovem do bairro descia a rua de bicicleta na faixa esquerda da via, mas no sentido 
correcto. Foi literalmente perseguido pela polícia por um grupo de agentes das forças de intervenção especial até à Casa da 
Cultura, onde o interpelaram na frente de muitos outros jovens e crianças exigindo-lhe a apresentação dos documentos. A 
crispação gerada por esta intervenção claramente desproporcionada foi então amenizada pelo meu entrevistado que se 
encontrava nessa semana mais presente no bairro que na escola.  



 309

negação de propostas da PSP para a realização de actividades com os jovens no quadro do programa 
Escolhas.  
Na semana que se seguiu ao “tiroteio” um jovem do bairro descia a rua de bicicleta na faixa esquerda da 
via, mas no sentido correcto. Foi literalmente perseguido por um grupo de agentes das forças de 
intervenção especial até à Casa da Cultura, onde o interpelaram na frente de muitos outros jovens e 
crianças exigindo-lhe a apresentação dos documentos. A crispação gerada por esta intervenção 
claramente desproporcionada foi então amenizada presidente da Associação Mais Cidadania que se 
encontrava nessa semana mais presente no bairro que na escola.  
Em 2008, depois do “tiroteio” permanece a dúvida se estamos perante uma evolução no sentido da 
orientação da parceria Escolas – PSP motivada pelo incidente “tiroteio”. Esta dúvida esclarece-se quando 
se instala a sede do Contrato Local de Segurança (CLS) no bairro em 2008 e em Março de 2009 se 
celebra o Protocolo de Adesão projecto – piloto entre o MAI e a CML, abrangendo as freguesias da 
Apelação, Camarate e Sacavém que posteriormente se estende ao Agrupamento de Escolas da 
Apelação e por via desta ao Escolhas.  
 
 

II. Performances mediáticas: a Quinta da Fonte nos media 
 
A Quinta da Fonte já existia nos media antes do Verão de 2008, ligada a acontecimentos depreciativos 
aos quais os media mainstream dedicam, por vezes, páginas inteiras. Surge em várias notícias como um 
bairro de Loures, evitando-se as designaçãos “Quinta de Fonte” ou “Apelação”. 
A partir das entrevistas realizadas aos participantes neste estudo (quer sejam profissionais, quer sejam 
jovens residentes), foi possível perceber que a imagem mediática do bairro é acompanhada de forma 
tendencialmente exaustiva e rigorosa. Junto dos participantes mais envolvidos na mudança do bairro a 
imagem recepcionada é geradora de um profundo desagrado. O trabalho dos jornalistas é considerado 
superficial e sensacionalista, sendo frequente ouvir-se que os jornalistas só procuram o que é negativo, 
São apresentados exemplos concretos, como o caso em que uma das cadeias de televisão se deslocou 
ao bairro para reportar a festa de angariação de fundos para a Associação de Jovens da Apelação (AJA), 
tendo os jornalistas entrevistado alguns dos jovens presentes à porta da Escola. À noite surge a notícia: 
“Apelação faz festa para comemorar saída de recluso”. Este tipo de notícia contribui para a formulação de 
uma percepção negativa destes profissionais que “só mostram os podres”.  
Uma outra ilustração do pendor depreciativo das produções noticiosas refere-se a uma notícia publicada 
no jornal Público (de 10 Janeiro 2008) onde, a propósito de uma festa ocorrida na Escola Básica 2/3 a 
Apelação, se refere a presença da polícia de intervenção à porta da escola, apresentando-a como uma 
condição para que se “possam festejar alegrias”.  
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A publicitação mediática do último lugar nos rankings nacionais280 para o terceiro ciclo deu lugar a uma 
campanha de “limpeza moral” (Machado da Silva, 2008) que teve lugar no palco mediático, seguindo-se 
de perto um conjunto de iniciativas levadas a cabo pelo Agrupamento de Escolas da Apelação (AEA), 
acontecimento que serviram, precisamente, como isco para a produção noticiosa. Para além das notícias 
difundidas pela televisão e imprensa escrita, a cobertura da visita do Presidente da Republica à Escola, 
ocorrida a 3 de Março de 2008, viria também a ser integrada na reportagem “A última Escola”281, cuja 
conclusão e difusão só ocorreram após o “tiroteio”.  
A imagem da Quinta da Fonte é, no essencial, consentânea com a produzida a propósito dos problemas 
gerados pelos jovens – dos gangues – e dos “bairros perigosos”, metáfora que sobressai da análise do 
corpo noticioso dedicado aos bairros de realojamento durante o ano de 2008, que se expõe na primeira 
parte deste capítulo. 
O facto de a Quinta da Fonte, como tantos outros bairros da AML e da AMP, se apresentar na esfera 
pública a partir da cobertura de “acontecimentos susceptíveis de produzir notícia” (o valor-notícia de que 
nos fala Traquina, 2002) acaba por definir uma presença tendencialmente discreta no tempo. É por isso 
possível considerar os efeitos do agenda-setting (Wolf, 2006 [1987], Traquina, 2002; Bourdieu, 1997) 
sendo possível equacionar a consolidação de uma imagem (Wolf, 2006 [1987]) “típica dos bairros 
problemáticos”. Esta imagem é configurada a partir do processo de selecção dos acontecimentos 
susceptíveis de produzir notícia, ou do que faz os “bairros serem notícia”, onde ganha destaque o perigo, 
o crime/violência, a insegurança e também a personificação, com especial incidência na personagem 
“jovem do bairro”.  
Porque em situações de dominação tendemos as destacar características desvalorizadoras (Etxeberria, 
2004) na apreciação dos grupos que desconhecemos, a imagem exclusivamente centrada no perigo 
acaba por abafar qualquer outra componente da realidade observada. Mesmo quando ausente da notícia 
a imagem dos bairros depreciados permanece.  
Os acontecimentos “típicos dos bairros”, assentes em “factos objectivos”, surgem deficientemente 
contextualizados e tendencialmente sustentados por vozes externas, com particular destaque para a 
polícia e a acção social. A produção de notícias centra-se em acontecimentos seleccionados 
precisamente porque “comprovam” e reiteram a imagem de perigosidade (Hall et al, 1993 [1973], Wolf, 
2006). A deficiente cobertura e a selecção dos acontecimentos constituem um primeiro nível de um 
processo de hiper realização que se dá na comunicação. Neste sentido a performatividade dos media não 
se limita à reiteração de uma imagem de perigosidade, ela é geradora de perigosidade, como 
demonstraremos neste subcapítulo. 
O trabalho de Ana Paula Horta (Horta, 2006, 2007) que analisa a representação mediática dos media 

mainstream no bairro da Cova da Moura durante a década de 1990 e ao longo da década zero deste 

                                                 
280 A esta reportagem seguem-se outras como a “Pior escola do país condena expulsão de alunos violentos”, Quinta, Abril 03 @ 
12:14:58 BST, Tema: Educação;  
http://www.fersap.pt/fersap/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=747 
281 Esta reportagem da autoria Luís Gouveia Monteiro e Vítor Quental (imagem) foi exibida na SIC.  
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século, permite abordar um primeiro nível deste processo de hiper realização. A imagem negativa não é 
estática, detectando a autora uma evolução dos descritores temáticos predominantes. Se, nos anos 1990, 
o bairro surgia como uma “zona degradada com sérios problemas sociais” onde os jovens de “segunda 
geração” e / ou os imigrantes aparecem como parte activa do problema do “gueto” (por via da 
criminalidade), na primeira década do século XXI o discurso passa a reportar-se a uma nova trilogia que 
associa “raça, violência e espaço”. Na imprensa local chega mesmo a responsabilizar-se o bairro pela 
criminalidade e violência do concelho da Amadora (Horta, 2006, 274). O bairro passa a ser associado à 
acção dos gangues de jovens ou de adultos criminosos para o que terá contribuído a forte cobertura 
mediática de homicídios envolvendo residentes e agentes policiais282. O discurso dos media reforça a 
ideia de gueto perigoso - “ninho de gangsters” - e de “pessoas sem esperança” (Horta, 2007).  
Uma outra importante conclusão dos trabalhos de Ana Paula Horta (2006, 2007) está na identificação das 
relações entre a reiteração de uma imagem mediática negativa e as reacções entre os residentes, mais 
evidentes entre os jovens, no masculino (Horta, 2007)283. Esta relação foi também estabelecida em 
numerosos estudos que se dedicam aos “bairros sensíveis” em França, desde Dubet (1987) a Sauvadet 
(2006a) que, no entanto, introduzem nesta equação as reacções geradas pelo abandono institucional e 
pela pressão policial, concretamente pelo que se experiência como “abuso”. 
A imagem da Quinta da Fonte como “bairro perigoso” transcende os media mainstream, penetrando nos 
media locais e em produções noticiosas menos sérias. A título exemplificativo é interessante referir a 
forma como a TVI Loures aborda a questão das “armas na escola da Apelação”. Dando ressonância 
mediática a esta notícia veiculada pela TVI, a TVI Loures selecciona, para tratar o tema, idosos e 
mulheres domésticas da área usualmente designada por Apelação Velha284. Não se interpela qualquer 
habitante do bairro, ainda que tanto este como os “seus jovens” surjam fantasmagorizados, mantendo-se 
presentes, mas invisíveis. Esta reportagem é bem emblemática do tipo de exploração mediática realizada 
em torno da problemática dos bairros e da postura de muitos jornalistas na elaboração da notícia. 
A cobertura noticiosa a propósito da Quinta da Fonte mostra também uma evolução da imagem noticiosa 
do bairro. O “tiroteio” acabaria por contribuir para a definição de novas isotopias temáticas, em grande 
parte decorrentes da inscrição de novos enunciadores no discurso, especialmente especialistas da área 
do urbanismo, da antropologia e da sociologia.   
A cobertura mediática da Quinta da Fonte é ainda interessante no que revela sobre a passagem de 
“análises” elaboradas em cima do acontecimento, assentes em visões demasiado apressadas, para uma 
análise mais reflectida, nomeadamente recorrendo à opinião de especialistas. No caso específico da 
Quinta da Fonte estas opiniões surgem relativamente desligadas do trabalho desenvolvido pelos referidos 

                                                 
282 Os homicídios de dois agentes policiais no bairro de Santa Filomena em 2002 assassinados por Marcos Fernandes, cidadão 
com dupla nacionalidade brasileira e portuguesa procurado em Portugal por crimes cometidos em ambos os países. No mesmo 
ano outro agente é baleado por Pepa, um cabo-verdiano que viria a ser julgado e condenado a uma pena de 16 anos a cumprir 
em Cabo Verde. Em 2005 outro agente é baleado na Cova da Moura.  
283 De facto foi possível perceber no contacto com os jovens deste e doutros bairros uma atenção meticulosa à produção 
noticiosa sobre os seus espaços de residência e sobre si próprios. 
284 http://sic.aeiou.pt/online/noticias/programas/reportagem+sic/Artigos/A+lei+das+armas.htm 
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especialistas. Porém, o facto de não se recorrer ao resultado de estudos realizados para a 
fundamentação das opiniões dadas, nem sempre se relaciona com uma produção noticiosa assente num 
estilo mais generalista. Há de facto um défice de estudos em determinadas áreas. Por exemplo, o estudo 
/ análise dos impactos sociais e urbanísticos do realojamento continua por realizar, o que aliás foi 
reconhecido pelo então Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, professor 
João Ferrão, quando incentiva, no encerramento do Seminário "Ciganos, Territórios e Habitat" (org. CET - 
ISCTE, ACIDI, Cidade de Todos – Coimbra, Gebalis; IHRU), a elaboração de estudos que analisem 
aqueles impactos a partir das experiências das populações.  
Mas não se trata apenas da inexistência de estudos. A ausência de referência a estudos está também 
ligada à falta de profundidade do jornalismo relativamente aos temas em foco. A forma como se 
apresenta no Jornal de Notícias a publicação do “Guia do desenho urbano”, como se de algo de novo se 
tratasse, é emblemática desta falta de acompanhamento e de profundidade da produção noticiosa, mas 
também do aproveitamento político dos media na passagem de uma mensagem veiculadora de uma nova 
atenção política, ou da criação de condições para novas práticas. O “Guia do desenho urbano” surge 
como uma solução “milagrosa” capaz de evitar os guetos, sem se considerar o conjunto de 
recomendações para “evitar os guetos”que Fonseca Ferreira (1994) já havia 14 publicado anos antes. 
A este propósito pode ler-se no Jornal de Notícias, versão on line, consultado a 22/07/2008285:  
Guia urbano para evitar guetos  
O Fórum Português para a Prevenção e Segurança vai fornecer às autarquias um guia do desenho urbano com 
soluções urbanísticas que travem os guetos e potenciais problemas sociais explosivos.  
"Queremos ver se através desse guia podemos balizar as intervenções futuras nesta matéria, criando um conjunto 
de normas sobre como proceder para evitar situações que conduzam a problemas sociais explosivos", afirmou 
Guilherme Pinto,  dirigente da estrutura e presidente da Câmara de Matosinhos.  
Considerando que "o desenho urbano é essencial à sensação de segurança dos cidadãos", Guilherme Pinto 
reconheceu que "no passado foram cometidos alguns erros" que se poderão evitar seguindo as directrizes do guia, 
a executar pelo arquitecto Bernardo Távora.  
Um primeiro conjunto de ideias a integrar no manual-padrão está pronto a ser discutido no seio do Fórum até ao 
final ano. A aprovação do guia ocorrerá em 2009, ano em que também será disponibilizado a todas as autarquias.  
"Nunca podemos eliminar incidentes como o Bairro da Quinta da Fonte, em Loures. Mas podemos e devemos 
contribuir para os evitar", declarou o dirigente.  
Falando aos jornalistas no final da reunião do conselho directivo do FPPSU, o autarca de Matosinhos defendeu que 
verbas dos programas de reabilitação urbana possam ser direccionadas para intervenções "cirúrgicas" em bairros 
onde já existem problemas.  
"Todas as autarquias têm complexos habitacionais que gostariam de transformar e, se houver fundos para isso, será 
mais rápido", alegou.  
Guilherme Pinto anunciou também o lançamento de um portal para partilha de experiências autárquicas em matéria 
de segurança. 
                                                 
285 Jornal de Notícias on line (http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=970505) consultado a 
22- 07- 2008. 
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Uma outra questão que sobressai desta notícia relaciona-se na relação explícita entre urbanismo e 
segurança, associação que nos “bairros de realojamento” é recorrente e à qual acresce uma outra: a 
sistemática associação entre os bairros e um conjunto de temas da agenda política associados aos 
bairros precisamente por se constituírem como ingredientes catalizadores da metáfora dos “bairros 
perigosos”. Os temas inscritos neste padrão associativo que acentua a imagem dos bairros como “zonas 
do crime”, de “geração e de exercício do crime”, vão variando no tempo de acordo com a agenda política 
ou com os acontecimentos no terreno, embora o padrão associativo se mantenha. Retenhamos dois 
exemplos, um anterior e outro posterior ao “tiroteio”:  
Reportagem SIC: “A Lei das Armas” 
Há no mundo, em média, uma arma para cada 10 habitantes. Em Portugal os números são preocupantes: uma 
arma para cada 5 pessoas. A estatística justifica o facto por existirem 500 mil caçadores. Inclui testemunhos de 
portadores de armas legais e ilegais, do governo, da polícia, de vítimas de armas e dos moradores dos bairros onde 
a violência é apenas a face visível de uma indústria planetária. 
(De Luís Gouveia Monteiro, SIC, 6/4/2008, http://thejpl.blog.com/2008/04/07/reportagem-sic-a-lei-das-armas/). 
 
“Há 1,4 milhões de armas ilegais em Portugal”.  
Negócio de armamento prolifera nos bairros mais pobres como a Quinta da Fonte, onde se chegam a vender 
metralhadoras soviéticas. Mas a PSP estima que a maioria são caçadeiras”.  
“[…] espaços com indícios de armamento ligeiro de guerra proveniente dos mercados do Leste da Europa”. 
(Público, 14 de Julho de 2008) 

 
A arquitectura e ourbanismo são deste modo reduzidos ao objectivo da gestão do medo (Bauman, 2005; 
Caldeira, 2000; Mitchell, 2001). Na mesma notícia o tipo de armas comercializadas chega mesmo a ser 
usado como um dos critérios de diferenciação dos bairros:  
“[…] enquanto na Quinta da Fonte a polícia estima que predominem as caçadeiras, o mercado de armas 
transformadas e de armas de guerra como as metralhadoras soviéticas e Uzi - arma israelita – surgem associados 
aos Bairros de Santa Filomena e Cova da Moura.” 
(Público, 14 de Julho de 2008) 

No período considerado, a construção do cenário mediático dos bairros fixada na metáfora “bairros 
problemáticos” ou, numa versão mais radical, dos “bairros perigosos”, surge ligada às alterações 
legislativas da organização e da intervenção policial, com especial destaque para a aposta na visibilidade. 
Em meados da década zero, as alterações verificadas na polícia e em concreto o redesenho dos 
territórios de superintendência da PSP e da GNR a que se associa o surgimento do Comando 
Metropolitano de Lisboa, participam na difusão desta imagem. No mesmo sentido agem as notícias 
ligadas às modificações dos quadros jurídicos de detenção, de porte de armas e a outros diplomas que 
remetem, sistematicamente, para a criminalidade urbana ligada às zonas problemáticas. Este leque de 
associações resulta numa penalização simbólica dos bairros, amplamente performativa.  
Esta tendência não é nova, remontando ao início da década a propósito dos acontecimentos ocorridos na 
Cova da Moura. A preponderância dos discursos das autoridades de segurança em todo o corpus 
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analisado coloca a polícia no papel de “definidor primário” (Hall et al 1973) com implicações na imagem 
mediática dos bairros. Mas esta relação não declina apenas da intencionalidade política e / ou da 
permeabilidade dos media à polícia enquanto “definidor primário”. Na televisão, por exemplo, o uso da 
imagem na composição de notícias sobre a actividade policial, sobre a realização de encontros de 
personalidades europeia ligadas à segurança, sobre a celebração de acordos, ou sobre a criminalidade 
em geral, não é necessariamente motivada pela intenção de imputar aos bairros um carácter 
criminogénico, ainda que participe, igualmente, neste processo associativo. 
Para dar conta do padrão de associações a que acima nos referimos, e da inscrição da questão dos 
jovens de bairro neste discurso, procede-se em seguida à apresentação dos resultados da análise das 
notícias produzidas pela imprensa escrita, durante o ano de 2008, sobre os “jovens que operam em 
grupo” e sobre os bairros problemáticos. Segue-se o modelo analítico proposto por Francisco Cádima e 
Alexandra Figueiredo (2003) concretamente no que se refere às isotopias temáticas, aos papéis 
desempenhados pelos diferentes sujeitos / entidades e às vozes inscritas nas notícias. O corpus noticioso 
em análise integra ainda duas notícias produzidas em 2005 e 2007, onde se apresentam dois estudos 
realizados pela polícia sobre os índices de perigosidade, que em 2005 surgem explicitamente como 
“bairros perigosos” para posteriormente se apresentarem como “bairros problemáticos”.  
Considerando que não se havia previsto o desenvolvimento desta análise no traçado inicial da 
investigação, recorre-se a um conjunto de notícias seleccionadas à posteriori na imprensa online, o que 
justifica o recurso a três fontes diferentes (Portugal Diário – IOL, Lusa Público e Jornal de Notícias). A 
opção pelo desenvolvimento da análise das notícias produzidas ao longo do ano de 2008 decorre de dois 
objectivos específicos: sustentar que as notícias produzidas sobre a Quinta da Fonte antes do “tiroteio” se 
inscrevem em tendências globais da produção de notícia a propósito dos jovens e dos bairros e 
demonstrar que o “tiroteio” deu lugar ao surgimento de novas isotopias temáticas nas notícias sobre os 
bairros, ao mesmo tempo que representou um reforço das tendências já anteriormente evidenciadas 
relativamente aos papéis desempenhados por sujeitos / entidades e às vozes directa e indirectamente 
citadas.  
A segunda parte deste ponto incide mais directamente sobre as performances mediáticas que envolvem 
as notícias sobre a Quinta da Fonte. Realiza-se, num primeiro momento, uma análise similar à descrita 
acima, tomando-se como referência a notícia veiculada através da televisão. O confronto entre os 
resultados desta análise e os resultados da análise anteriormente exposta, dá conta de uma evolução nos 
padrões associativos que sobressaem na cobertura do mega-acontecimento. A ressonância noticiosa que 
fez do “tiroteio” um mega-acontecimento permitiu ainda detectar, nalguns casos, um amadurecimento das 
questões abordadas, ainda que nem sempre acompanhados por uma revisão dos posicionamentos 
expressos “a quente”.  
Finalmente retorna-se à imprensa escrita para equacionar, a partir de um conteúdo noticioso mais 
reflectido, como se equaciona o surgimento e o solucionamento dos problemas que a Quinta da Fonte 
trouxe à esfera pública. 
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Tirando partido do acompanhamento no terreno dos acontecimentos a que se referem as notícias do pós-
“tiroteio”, coloca-se em confronto os conteúdos noticiosos acima descritos com o que se observou no 
terreno. Este confronto permite detectar as relações estabelecidas entre media e poder, mobilizando-se 
os contributos da teoria do newsmaking (Traquina, 2002; Wolf, 2006 [1987]), concretamente no que se 
refere às práticas dos jornalistas inerentes à recolha e selecção do material para a elaboração da notícia, 
na sua relação com a maior ou a menor subordinação ao gatekeeper dentro e fora da redacção.  
A partir das análises realizadas a propósito dos acontecimentos que envolvem jovens, dos bairros em 
geral, e da Quinta da Fonte em particular, evidenciam-se igualmente as questões e as vozes que se 
mantêm ausentes ou incipientemente inscritas na notícia, e que, a partir do terreno, revelam questões 
fundamentais no esclarecimento da conflitualidade vivenciada nos bairros.  
 
 
1. Cenários mediáticos dos bairros  
 
A colagem do perigo aos bairros, no discurso noticioso, é realizada através de duas notícias. A primeira 
(Bairros Perigosos), publicada pelo semanário Expresso, refere-se explicitamente à cartografia dos 
“bairros perigosos” e remonta a 17 de Julho de 2005. Em 2007, numa outra notícia publicada a 6 de Abril, 
pelo jornal Público (Insegurança: negócio de armas prolifera nos bairros mais pobres), é divulgada uma 
nova cartografia, agora relativa aos “bairros problemáticos”. O enfoque nos “bairros problemáticos”, ou na 
versão anterior dos “bairros perigosos”, não pode ser dissociado do processo de reestruturação da 
organização Polícia que se deu precisamente durante o ano de 2005. 
A notícia publicada no semanário Expresso centra-se num conjunto de informações retiradas de um 
estudo levado a cabo pelo Ministério da Administração Interna que referencia na Área Metropolitana de 
Lisboa 57 “bairros de risco”. Fala-se no recrudescimento da criminalidade violenta na grande Lisboa 
apontando-se para esta um aumento de 5,2%, sem se referenciar o período a que se reporta esta 
evolução. A delinquência juvenil (que cresceu 18%) e a criminalidade grupal (com um aumento de cerca 
de 50%) são igualmente associadas aos “bairros de risco”, destacando-se o aumento registado nalguns 
conjuntos de bairros agregados por concelho.  
A este propósito duas conclusões podem extrair-se desta notícia: tal como em França, a delinquência 
juvenil é em grande parte tratada como crime colectivo, e assume-se oficialmente como um problema de 
segurança; entre os meios destinados ao combate ao crime nos “bairros de risco” o policiamento de 
proximidade tem uma importância muito exímia e, apesar da ênfase na necessidade de mais meios de 
combate, não se realiza qualquer referência à necessidade de formação dos agentes policiais para lidar 
com a delinquência juvenil.  
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No artigo do Público de 2007 surgem já os critérios que sustentam a definição dos bairros inscritos na 
geografia do risco, omissos na notícia de 2005, através da explicitação do índice de perigosidade286 
apresentado em caixa. Os critérios destacados são: as condicionantes arquitectónicas dos bairros, a 
densidade populacional, o número de residentes com antecedentes criminais, o número de casos de 
desordem pública, o número de agressões a elementos policiais e o número de casos de crimes 
praticados por residentes (destes bairros) fora do bairro. Consoante estes valores são elevados / 
preocupantes, médios / significativos ou baixos / raros, assim o bairro é classificado como de alto, médio 
ou baixo risco”. É referido um aumento de 50% dos “bairros violentos” sem se referir, mais uma vez, o 
período considerado, apontando-se um total de 80 “bairros problemáticos” na AML.  
Nas duas notícias coloca-se a público a geografia do risco que sofre nesta última uma evolução no 
sentido do maior detalhe. Ou seja, ao invés de uma “simples” denominação dos “bairros de risco” o uso 
do índice de perigosidade associa cada um dos bairros inscritos na geografia do crime a um gradiente de 
perigosidade. Mas a diferenciação geográfica do risco não se limita à diferenciação discreta, sendo 
também expresso em texto uma diferenciação por manchas (seguindo a lógica da organização da própria 
polícia). O “estudo exaustivo sobre a criminalidade associada aos bairros” permite determinar que a zona 
de “alto risco” se desloca da Amadora para a Zona Oriental, onde se registaram 63% dos crimes.  
“A PSP comparou esta zona com a zona que acompanha a linha de Sintra desde Campolide (Benfica, Buraca, 
Damaia, Amadora e) a Alfragide com a zona que se estende das Olaias passando por Chelas, Sacavém, Prior 
Velho, Odivelas e Loures. Na primeira existem 16 bairros problemáticos, na segunda 26 bairros, com a agravante de 
57% serem de alto risco”.  
“A zona oriental de Lisboa passou a ser a área de maior criminalidade, deixando os bairros de risco da Amadora 
para segundo plano.” 

Também a criminalidade é sujeita a uma discriminação, destacando-se “um triângulo, constituído pelos 
concelhos da Amadora, Oeiras e Almada que as polícias têm referenciado como sendo a zona onde mais 
armas são vendidas”. Em Loures, desta vez sem uma gradação de perigosidade, mantêm-se a Quinta do 
Mocho, Bairro da Fonte e o Bairro das Sapateiras, e aparecem como bairros problemáticos o Bairro da 
Serra do Cabreiro, o Bairro de Santo António, o Bairro do Catujal e o Bairro das Pancas, ausentes na 
notícia de 2005.  
Apesar das rivalidades entre bairros não constarem dos critérios explicitados em caixa, estes passam a 
factor de risco. No artigo em análise esta questão é ilustrada a partir da referência a “episódios como o 
sucedido [em] Marvila, onde uma festa acabou num tiroteio entre jovens da Quinta do Mocho e da Zona J 
de Chelas, [episódios] reveladores da tensão e riscos existentes”.  
É interessante verificar também a desactualização na denominação de alguns bairros no discurso da 
polícia o que nos remete para um discurso auto-centrado e de certa forma fechado às dinâmicas 
municipais de re-denominação dos bairros. São exemplos a persistência na denominação de Zona J que, 

                                                 
286 O índice de perigosidade dos bairros foi um dos temas que sobressaiu nas conversas (em situação de entrevista, 
conversas informais e trocas de mails) com a superintendente da Divisão de Loures, constituindo um dos aspectos 
fundamental na escolha das formas de intervenção nos “bairros”. 
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à data, já havia sido denominado Bairro do Condado (de acordo com presidente da Junta de Marvila 
entrevistado pelo programa Nós por Cá de 28 de Janeiro de 2009) ou ainda a denominação em 1999 da 
Quinta do Mocho pela de Terraços da Ponte287. O recurso à denominação de Quinta do Mocho é também 
recorrente nas notícias sobre o bairro durante o ano de 2008, sendo nestes casos essencialmente o 
resultado de uma escolha, consciente ou não, dos jornalistas. 
A análise destas duas notícias dá pertinência à hipótese da utilização dos media como forma de 
conquista de visibilidade por parte da polícia. O facto de o estudo de 2007 ser apresentado em discurso 
directo por um oficial superior nele envolvido, como o resultado de uma aposta “em estudar e analisar os 
bairros” ao invés de seguir as pressões “para contra atacar pela força”, remete para um investimento na 
transmissão da imagem de uma polícia apostada na “criação de vínculos”, mesmo que o discurso sobre a 
“polícia de proximidade” se mantenha essencialmente ao nível do apontamento.  
 
 
1.1. Os bairros nos media em 2008, geografia, isotopias temáticas e vozes 
 
Da análise do discurso mediático sobre os bairros em meados de 2008 sobressaem as seguintes 
isotopias temáticas: a criminalidade (violenta, ligada ao tráfico de armas e de droga), o medo, a 
conflitualidade entre jovens e a delinquência juvenil (agarrada aos gangues). Estas isotopias são sujeitas 
a associações mais ou menos recorrentes que tendem a definir os padrões associativos que destacamos 
neste ponto. 
No corpus noticioso analisado os bairros problemáticos integram a “Quinta do Mocho”, a Cova da Moura, 
a Quinta da Fonte, a Apelação, Camarate, Sacavém, Quinta das Sapateiras, Santo António de 
Cavaleiros, Santa Filomena, estes três últimos referenciados sem o precedente “bairro”, e as freguesias 
de Loures do Prior Velho e de São João da Talha. São também referidos os hospitais, a propósito dos 
feridos, e a prisão associada à reincidência no crime.  
Entre as entidades inscritas no discurso destaca-se a polícia com larga vantagem tanto nos papéis 
desempenhados relatados, como na voz que lhes é atribuída. Para além da polícia surgem, pontualmente 
outras organizações (Ministério Público, Governo Civil…) e os habitantes, estes últimos com uma 
presença muito limitada e frequentemente inscrita na notícia dentro da lógica expositiva imposta pelas 
forças de segurança. 
 
 
 
 
 

                                                 
287 ver em 
http://jn.sapo.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&Concelho=Loures&Option=Interior&content_id=1019157  
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Criminalidade - jovem 
 
O enfoque na delinquência juvenil acentua-se ao longo de 2008 em estreita relação com alguns 
acontecimentos fortemente mediatizados dos quais se destaca, em Janeiro do ano considerado, a morte 
de dois jovens em Rio de Mouro na qual se refere que 
“A grande incidência juvenil está a cimentar a criação de grupos cuja identidade se associa à imagem de bairro, com 
difusão de sentimentos de desafio e rivalidade em relação ao exterior”. 

O enfoque na delinquência juvenil prolonga-se até 2010 seguindo um conjunto de acontecimentos 
abordados a partir da lente da conflitualidade ligada aos jovens e aos bairros. Concretamente, o ajuste de 
contas” na Casa Pia e a morte de um jovem na sua residência nos Terraços da Ponte, em 2009, e já em 
2010 os “conflitos” na praia do Tamariz. 
Mas a insegurança é também ligada à criminalidade violenta e ao negócio das armas “que prolífera nos 
bairros mais pobres“ (Jornal Público, 17 de Julho de 2008). Não se apresentam nas produções noticiosas 
analisadas a definição de crime, relativamente ao qual as declarações da polícia são muito menos 
concretas e precisas que as dedicadas às formas de actuação. O crime mantém-se como categoria 
implícita associado à violência gratuita, quando em discurso directo se afirma que “no modo de actuar dos 
três jovens destaca-se sobretudo a violência gratuita com que efectuavam os crimes”. Em apenas uma 
notícia é abandonado este carácter latente explicitando-se a natureza dos crimes a propósito de um 
jovem que se descreve como afastado do “ensino por excesso de faltas, [e autor de] agressão a colegas, 
assaltos a estabelecimentos comerciais, de restauração e ourivesarias. Quase sempre de arma de fogo 
em punho”. 
Na mesma notícia na caracterização do sujeito acrescenta-se ainda:  
“Tem apenas 17 anos e já foi apanhado pela polícia várias vezes. Só agora vai conhecer a prisão, apesar de em 
processos antigos contar com, pelo menos, 27 assaltos no registo criminal. No princípio do mês de Março este 
rapaz foi detido, juntamente com mais dois «colegas de crime», e desta vez o juiz mandou-o para a prisão” (“Terror» 
de Sintra apanhado, Portugal Diário, 28 de Janeiro de 2008). 

Na isotopia temática do crime a ligação entre territórios “problemáticos” é quase sempre resultante de 
uma escolha do jornalista. 
“O Bairro de Santa Filomena não tem o protagonismo da "Cova da Moura" ou da "Quinta da Princesa". Quem o 
conhece sabe que é dos mais violentos de Lisboa e da margem Sul do Tejo. E mais fechado. E desfavorecido 
também (Gangues armas e violência, Jornal de Notícias, 14 de Dezembro de 2008). 

Cita-se ainda uma moradora da Quinta do Mocho que “afirma ter sido ela própria vítima de um acto 
criminoso”: "o meu marido foi morto há três anos na Cova da Moura, com seis facadas". (Medo e Tensão 
na Quinta do Mocho, Portugal Diário, 25 de Agosto de 2008).  
Veremos que a imagem dos jovens, apesar de fortemente associada aos gangues, surge também ligada 
à perturbação e aos desacatos. Os motivos dos mesmos são frequentemente apresentados de forma 
imprecisa, o que se liga a dois aspectos: à dificuldade de apreender as razões que estão na base dos 
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mesmos e às interpretações simplista elaboradas pelos adultos que descuram as razões efectivamente 
apresentadas. 
 
Jovens - Gangues 
 
A associação entre imigrante, criminalidade e delinquência foi identificada no estudo de Horta (2007) 
sobre o bairro da Cova da Moura. Esta imagem é alimentada por evocações da “segunda geração de 
imigrantes” frequentemente descritos como gangues organizados. O facto de a noção de gangue, ao 
contrário da de gueto claramente evitada nas notícias sobre os bairros, se instalar progressivamente 
como categoria descritiva na esfera pública permite evoluir de uma associação entre criminalidade e 
jovens para uma associação entre criminalidade e gangues.  
Os léxicos “grupos rivais”, “gangues”, “colegas de crime” (Portugal Diário, 28 de Janeiro de 2008) 
generalizam-se para designar os jovens responsáveis pelo conflito. A clarificação das causas do conflito, 
difíceis de aferir também no terreno, tendem a ser substituídas pela ilustração do conflito genericamente 
assente nos problemas de “armas e droga” e “rivalidades”. 
Há uma demonização do jovem (delinquente) como o mostra o Lead “Quem os «controla»?” 288, ou na 
designação de “Terror” com a qual se adjectiva jovem de Sintra apanhado pela PSP (“Terror» de Sintra 
apanhado, Portugal Diário, 28 de Janeiro de 2008). 
Os jovens são descritos pela polícia como “grupos de jovens que se organizam e geram rivalidades”, que 
têm “modos de actuar”, efectuando crimes com violência, e que semeiam “terror” («Terror» de Sintra 
apanhado”, Portugal Diário, 28 de Janeiro de 2008). Estes jovens levam o Ministério Público a reunir para 
“estudar medidas para prevenir a criminalidade” (“Rio de Mouro: MP teme vingança, Portugal Diário, 30 
de Janeiro de 2008). A ênfase na criminalidade organizada surge associada à crença que os dois 
homicídios de Sintra «podem não ter sido esporádicos» e ao temor face a «novos desenvolvimentos» 
(Rio de Mouro: Arguido agiu em “legítima defesa”, Portugal Diário, 29 de Janeiro de 2008). Para a 
população os grupos de jovens são “malta jovem a roubar” (Rio de Mouro: MP teme vingança, Portugal 
Diário, 30 de Janeiro de 2008). 
Em apenas em três das onze notícias analisadas se abandona esta adjectivação criminogénica quando 
se refere que o autor dos disparos na caso de Rio de Mouro agiu em legítima defesa (“Rio de Mouro: 
Arguido agiu em “legítima defesa””, Portugal Diário, 29 de Janeiro de 2008), quando se destaca que nos 
Terraços da Ponte o jovem foi morto “dentro da própria casa por um grupo” (Zona vai ser abrangida por 
contratos locais de segurança, Quinta do Mocho: ordenado reforço do patrulhamento após tiroteio, Jornal 
Publico 17 de Agosto de 2008) ou, ainda, numa forma ainda mais subtil, quando se refere o afastamento 
do suspeito do ensino (“Terror» de Sintra apanhado, Portugal Diário, 28 de Janeiro de 2008). 

                                                 
288 Legenda de imagem de grupo de jovens, entre os quais um atira uma pedra (Rio de Mouro: Arguido agiu em “legítima defesa”, 
Portugal Diário, 29 de Janeiro de 2008). 



 320

A voz dos acusados está omissa em todas as notícias e em apenas uma notícia é dada voz aos pares. 
Os jovens, explicitamente associados aos gangues, são posicionados no plano das causas dos 
problemas da violência intergrupal e da violência típica dos bairros, o que remete para a imagem do 
jovem portador de uma natureza criminosa, que a sociedade tem tratado de forma impune.  
 
Habitantes - medo 
 
É nas notícias em que se dá mais voz à população, que se verifica de modo bastante explícito mais 
referências ao medo. O medo é colocado na voz dos habitantes, essencialmente a partir do discurso 
indirecto, mas também no discurso directo restringido a frases curtas e insuficientemente 
contextualizadas. Vejamos alguns exemplos: 
“Chega-se ao fim do dia e já tenho medo de sair à rua. Esta malta jovem anda por aí só a roubar” (População de Rio 
de Mouro teme criminalidade após morte a tiro de dois jovens, Jornal Público, 28 de Janeiro de 2008).  
“Para Joana, do bairro da Burgueira ir ao café, dez metros abaixo, pode ser perigoso para ela, que não é do Mocho”  
“ "Hoje não deve haver nada, as pessoas têm medo", vaticina o morador”  
“À noite já não saio e o meu filho também não. Não o deixo" 
“ “A partir das nove da noite isto fica perigoso", justifica Maria”. (Medo e Tensão na Quina do Mocho, Portugal Diário, 
25 de Agosto de 2008).  

Mas não é apenas no discurso das populações que domina o “medo” e a “insegurança”. Também os 
discursos das instituições revelam o “medo” das possibilidades de continuidade das situações de conflito 
através da referência ao medo de “uma escalada da criminalidade” (“Dois mortos em tiroteio junto à 
estação da CP de Rio de Mouro”, Jornal Público, 28 de Janeiro de 2008), ou do medo de “vingança” (Rio 
de Mouro: MP teme vingança, Portugal Diário, 30 de Janeiro de 2008).  
Em suma, é generalizada a ideia de que nos bairros se vive com medo, à qual se vem sobrepor a ideia de 
que os jovens pertencentes a gangues vindos dos bairros, são geradores de criminalidade. A imagem de 
espaços de vivência de medo remete sistematicamente, por associação directa ou pela sequência 
narrativa, para uma legitimação da intervenção policial. “No bairro vive-se no medo de um ataque. Só a 
PSP garante a linha de separação entre gangues” (Medo e Tensão na Quinta do Mocho, Portugal Diário, 
25 de Agosto de 2008) 
Verifica-se também uma elaboração discursiva de contextos de insegurança, de que são exemplo a 
referência a “ruas vazias” (Portugal Diário, 28.01.2008; Portugal Diário, 2008/01/30; Portugal Diário, 2008-
08-25), a objectos do perigo; a “gangues” e a “grupos rivais”.   
A figuração mediática dos habitantes dos bairros não se cinge a uma imagem de vítima, surgindo também 
aqueles ligados a uma imagem desqualificante289, enquanto pessoas intrinsecamente conflituosas e 
intencionalmente sub-utilizadoras das suas capacidades. O que explica a “não integração” é a 
incapacidade de seguir regras e comportamentos, de actuar de forma “digna” e as atitudes de auto-
                                                 
289 A notícia de 90% de dependentes de prestações sociais vai no mesmo sentido. Os dados oficiais do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social de Lisboa - Loures para 2009 mostram que esta percentagem se aproximava então dos 50%. 
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exclusão ou de opção pela “carreira do crime”. Com uma especial incidência nos jovens aproximamo-nos 
da perspectiva da underclass, sem se questionarem os pressupostos e as práticas do “mercado de 
trabalho” e da intervenção das políticas sociais, educativas e securitárias em jogo na Quinta da Fonte.  
O “tiroteio” contribuiu para retirar aos jovens a quase exclusividade de que gozam nas notícias 
analisadas. Nestas, a questão central passa então a ser a etnia, ainda que combinada, em alguns textos, 
com os jovens.  
Em suma, no corpus discursivo analisado, aos moradores é atribuído um papel passivo de vítima de um 
contexto, de denúncia da insegurança, ou de alvo de práticas dos jovens, ou dos criminosos. A voz dos 
habitantes não surge ligada às causas do problema, cingindo-se no essencial à expressão de medo, que 
chega a ser referido como um sentimento dominante dos habitantes, inclusive através do discurso da 
polícia (Dois mortos em tiroteio junto à estação da CP de Rio de Mouro, Jornal Público, 28 de Janeiro de 
2008). 
 
Polícia – combate ao crime  
 
Em Abril de 2008 são as mega-operações policiais que fazem notícia. Neste caso, exacerba-se a ligação 
entre “as realidades sociais dos bairros” e a criminalidade de rua, e o tráfego de droga e de armas. Em 
consequência, deixa-se a associação dos bairros aos jovens e centra-se o discurso na criminalidade “de 
peso”, o que tem implicações sobre a figuração mediática dos seus habitantes. 
É notória, nas notícias que “cobrem” as mega-operações, a preocupação em legitimar este tipo de 
intervenção policial, o que se realiza através da apresentação dos resultados no combate ao crime: 
número de detenções e/ou de armas apreendidas. Porém, o recurso recorrente à citação directa de 
fontes policiais permite ir mais longe, veiculando-se, através dos media, a imagem de organização activa 
e credível no combate ao crime, quer através da intervenção pela força, quer através do “policiamento de 
proximidade.” Alguns excertos dos textos analisados permitem ilustrar esta afirmação: 
 “[…] já foi “determinado o reforço da presença policial e do patrulhamento, o que envolveu a Unidade Especial de 
Polícia” para a Quinta do Mocho” 
“a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, referida como enquadradora dos contratos locais de 
segurança que pretende assinar com várias autarquias”  
“o Corpo de Intervenção e o Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP “vão intervir sempre que for necessário””  
(Zona vai ser abrangida por contratos locais de segurança, Quinta do Mocho: ordenado reforço do patrulhamento 
após tiroteio, Jornal Público, 17 de Agosto de 2008).  

Mas, o destaque da polícia através do discurso directo não se cinge à citação directa e indirecta, 
afirmando-se através da personificação dos enunciadores, que são identificados pelos nomes e 
patentes290. Verifica-se uma quase total submersão do carácter não criminal do problema que, entre as 

                                                 
290 No processo de conquista de um espaço na esfera pública por parte da polícia, como grande organização, participam um 
conjunto de reportagens, entre as quais se destacam algumas publicadas entre 2006 e 2009: “Polícias Gays” (Revista Notícias 
Sábado, 27 de Junho de 2009); “O Comando Antidroga, Estivemos com superpolícias europeus que combatem o narcotráfico a 
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onze notícias analisadas, apenas é reconhecido em duas, curiosamente a partir dos discursos da 
polícia291. Finalmente as referencias à polícia de proximidade surgem associadas a uma aproximação dos 
habitantes, sem qualquer referência à componente preventiva da delinquência. Retornaremos a esta 
questão depois de analisar o discurso mediático construído na imprensa a propósito da Quinta da Fonte, 
que nos permitirá sustentar de modo mais consistente que a incorporação da polícia como “definidor 
primário” nas notícias sobre os bairros faz parte de uma estratégia de visibilidade do aparatus policial. 
 
 
2. Antes do “tiroteio”: isotopias temáticas 

 
No essencial existe uma conformidade entre as categorias temáticas e as associações dominantes nos 

discursos produzidos a propósito da Quinta da Fonte, e as categorias e as associações identificadas nos 
discursos do corpus analisado previamente. Porém, a procura das causas dos acontecimentos relatados 
fora do âmbito policial introduz, nas quatro notícias analisadas, outras categorias temáticas, tais como o 
realojamento e a intervenção social. também diferenças no tom dado ao decurso dos acontecimentos, 
concretamente através do reconhecimento da incapacidade de realizar uma política adequada de 
realojamento e do levantamento de questões ligadas aos modos de intervenção da polícia. 
Entre 19 e 20 de Março de 2007 os media noticiam a detenção de um jovem referenciado pela PSP 
alegadamente envolvido nos “tumultos” ocorridos alguns dias antes, quando um carro ardeu e alguns 
carros da polícia e a carrinha dos Bombeiros foram apedrejados e posteriormente, a 15 Abril de 2008, 
noticiam a mega-operação na Quinta da Fonte e em mais três bairros da área metropolitana de Lisboa.  
“Nove agentes deslocaram-se ao local e a entrada do prédio ficou vigiada com armas. Isto para evitar os desacatos 
da noite anterior, em que um agente foi agredido, um carro incendiado e cinco apedrejados. A polícia regressou ao 
local, já com o reforço de outras três esquadras, concentrando no bairro meia centena de agentes. A ordem foi 
reposta e o fogo foi extinto.” (“Jovem da Quinta da Fonte era referenciado pela PSP”, Jornal Diário de Notícias, 19 
de Março de 2007). 

A exploração mediática destes acontecimentos é ligada à imagem de um bairro onde não se deseja viver  
“ "Estar a falar consigo já é muito", diz o vizinho de um morador que ficou com o vidro do carro partido no sábado e 

que também não dá a cara. "Temos medo. Só venho aqui dormir. Trabalho todo o dia e quando chego, por volta das 
22.00 horas, dou um toque do telemóvel ao meu pai para me ir buscar à paragem", justifica a mulher”. 
(in “Moradores têm medo de andar na rua”, Jornal Diário de Notícias, 19 de Março de 2007). 

                                                                                                                                               
partir de Lisboa (Revista Visão, 13 de Abril de 2009); “Com a Polícia na Cova da Moura: seis mil pessoas convivem com o crime 
e o tráfico de droga neste bairro do concelho da Amadora” (Revista Domingo, Correio da Manhã, 25 de Abril de 2009); “Tropa de 
Elite: acompanhamos o dia-a-dia da Unidade Especial da Polícia, a superforça que reúne sob o Comando de Magina da Silva a 
nata da segurança em Portugal” (Notícias Sábado, 31 de Janeiro de 2009); "Segurança: o ano da grande criminalidade” (Revista 
Domingo, Correio da Manhã, 28 de Dezembro de 2008); “Um polícia perto de Si: o policiamento de proximidade chegou a 
Portugal nos anos 1990 e hoje está em vinte e duas cidades do país. Fomos ver como funciona em bairros problemáticos como o 
6 de Maio, a Cova da Moura e Santa Filomena” (Noticias Magazin, 26 de Novembro de 2006).  
291 “Tiroteio esta noite População de Rio de Mouro teme criminalidade após morte a tiro de dois jovens” (Jornal Público, 28 de 
Janeiro de 2008); “Zona vai ser abrangida por contratos locais de segurança, Quinta do Mocho: ordenado reforço do 
patrulhamento após tiroteio” (Jornal Público, 17 de Agosto de 2008). 
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"A mistura de moradores “de diferentes hábitos culturais” tornou-se explosiva”.  
“ "Os ciganos que têm dinheiro já foram embora, mas nós não podemos, não temos dinheiro", dizem duas ciganas”. 

(in “Quinta da Fonte, o paraíso multicultural”, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007). 

 “Ali comprou casa quando se casou. Tem uma filha, que nunca brinca na rua”.  
(in Quinta da Fonte, o paraíso multicultural, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007).  
 

 
Figura 18 – Carro queimado na Quinta da Fonte 
Fonte: Jornal Público, 19 de Março 2008 
 

Nesta última notícia a imagem de um bairro gerador de medo é reforçada pela designação de 
“enganado”, utilizada pela polícia para identificar os residentes nos apartamentos da cooperativa (“Jovem 

da Quinta da Fonte era referenciado pela PSP”, Jornal Diário de Notícias, 19 de Março de 2007; “Quinta da Fonte, o 
paraíso multicultural”, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007).  

Aos jovens do bairro é dado o estatuto de protagonistas da desordem, ao paso que na caracterização do 
bairro projecta-se o crime. Para as patentes policiais:  
“o bairro está referenciado como sendo uma zona associada ao roubo e ao tráfico de drogas […]. Não propriamente 
à venda directa, mas de revenda para outras áreas da capital". 

Porém, para as autoridades policiais a Quinta da Fonte não é das zonas mais problemáticas da Área 
Metropolitana de Lisboa, sendo os motivos que explicam a referenciação do bairro como área de crime 
remetidos para a relação discursiva evidenciada por Horta (2006, 2007) e Cádima et al (2003) quando 
concluem pela relação entre imigração e crime.  
A polícia e a autarquia são as vozes mais citadas nestas notícias, onde se faz referência também aos 
Bombeiros e à Junta de Freguesia, neste último caso personalizada no presidente. O discurso deste 
último é utilizado introduzindo uma conotação sensacionalista na notícia que pode ser ilustrada pela 
retoma de uma afirmação sua para sub-título “Quinta da Fonte é bairro explosivo” (Jornal Diário de 

Notícias, 20 de Março de 2007). Este carácter mais sensacionalista é ainda dado pela citação directa do 
discurso do autarca que, chamado a comentar os incidentes do dia anterior, liga os actos de vandalismo 
às dificuldades de cativar o interesse de alguns jovens, acrescentado que por isso os jovens se orientam 
para “outras actividades lúdicas mais apelativas”, tais como as de sábado, quando   
“os actos de vandalismo começaram logo pela tarde. Partiram vidros de carros estacionados e mataram um cão à 
pedrada” (Quinta da Fonte, o paraíso multicultural, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007). 
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Segundo um responsável municipal o problema dos “desacatos” surge ligado aos constrangimentos 
colocados ao realojamento, admitindo que “a política de realojamento não foi a correcta, mas diz que 
agora a câmara não tem muitas alternativas"; “Temos 1100 famílias que ainda vivem em barracas. Por 
isso, não há grandes soluções para aquelas que já estão integradas" (vereador da Habitação, João Pedro 
Domingues, “Quinta da Fonte é bairro explosivo”, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007). 
No que se refere às soluções do problema são apresentadas duas versões antagónicas. Enquanto para 
as autoridades policiais “qualquer solução terá de passar mais pelo âmbito social do que policial”, para as 
entidades locais, envolvidas na intervenção urbana e social, a Quinta da Fonte é um “caso de polícia”. 
"Há uma grande concentração de famílias etnicamente diferentes e com indicadores criminais. Foi um erro agrupá-
las no mesmo espaço. Por isso, a instalação de um posto de atendimento não irá diminuir os conflitos".   
“Há uma concentração explosiva de três partes que não se misturam” (Fonte policial, “Quinta da Fonte, o paraíso 
multicultural”, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007).  
“O policiamento de proximidade que foi feito na Quinta do Mocho melhorou o bairro, o mesmo podo ser feito na 
Quinta da Fonte. A polícia tem de actuar no sentido da integração e não da repressão. O posto de atendimento é 
essencial." (vereador da Habitação, João Pedro Domingues, Quinta da Fonte é bairro explosivo, Jornal Diário de 

Notícias, 20 de Março de 2007). 
 
 
2.1. Aparatus estatal e discurso noticioso 
A polícia como “definidor primário” 
 

As referências à polícia surgem também colocando a tónica na eficácia da actuação policial expressa 
através de expressões como ”assunto resolvido”, ou em frases como “A ordem foi reposta e o fogo foi 
extinto” (Jovem da Quinta da Fonte era referenciado pela PSP, Jornal Diário de Notícias, 19 de Março de 
2007). Ao destaque do papel da polícia acrescenta-se o recurso sistemático à citação directa de fontes 
policiais,  
“O Bairro está referenciado como sendo uma zona associada ao roubo e ao tráfico de drogas. "Não propriamente à 
venda directa, mas de revenda para outras áreas da capital". A maioria trazia como marca uma vida carenciada 
(cerca de 90% era beneficiária do rendimento mínimo), desestruturada e até com "antecedentes criminais", segundo 
fonte policial (Fonte da PSP Quinta da Fonte é bairro explosivo, Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007). 
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Figura 19 – A mega-operação na Quinta da Fonte (15 de Abril de 2008)292 
Fonte: http://desigualdadedireitos.blogspot.com/2010/08/o-tiroteio-do-bairro-da-quinta-da-fonte.html 
 
A presença da polícia é referida também nestas notícias nas reacções suscitadas pela intervenção 
policial, que dão conta do clima de crispação entre jovens e forças policiais, particularmente manifesta 
neste bairro, o que aliás repete o que já havia sido noticiado na sequência da mega-operação, ocorrida a 
15 de Abril de 2008 na Quinta da Fonte e em outros três bairros do território da AML (Padre Cruz, Horta 
Nova, e Serra da Luz)293. 
"Ele não fez nada, até está aleijado na mão. Estava bêbado e não conseguiu fugir. A polícia é que anda a abusar"; 
“ "Os polícias são uns abusados, mas qualquer dia já nem conseguem entrar", acrescentavam os amigos”. (discurso 
directo não identificado; familiares e amigos, Jovem da Quinta da Fonte era referenciado pela PSP, 19 de Março de 
2007). 

Há ainda espaço para o contra discurso através do qual se pretende rebater a ideia de “bairro 
problemático”, através da mobilização de argumentos com grande significado local, de que é exemplo a 
referência à Quinta do Mocho e aos “mocheiros”, com os quais os jovens e habitantes da Quinta da Fonte 
dizem não se dar.  
“O bairro não é mais problemático que outros. Estamos aqui num jogo de amizade entre as raparigas da Quinta da 
Fonte e da Quinta do Mocho. Esta é a nossa vida, não são as brigas", (Joana – treinadora de futebol, “Jovem da 
Quinta da Fonte era referenciado pela PSP”, Jornal Diário de Notícias, 19 de Março de 2007). 

Finalmente, também na referenciação geográfica se procede a um maior detalhe. Contrariamente ao que 
se verifica na maioria das notícias sobre os bairros da Amadora, onde existe uma espécie de associação 
padrão que liga os bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena a características 
criminogénicas, aqui a referência a outros bairros limita-se à Quinta do Mocho e surge a propósito das 

                                                 
292 Para uma visualização mais completa das operações especiais na Quinta da Fonte ver  
http://www.youtube.com/watch?v=15B4I8G5sLw&feature=related 
293 Ver “PSP realiza mega-operação em Lisboa” (Diário de Notícias, 15 de Abril 2008)  
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soluções: a polícia de proximidade ou do contra discurso acima referido. Porém, o detalhe na 
referenciação geográfica é maior do que o habitual no que se refere aos acontecimentos, quando se 
revela o número de polícia do prédio onde reside o jovem referenciado pela polícia.   
Em suma, a predominância da polícia nos discursos mediáticos contribui para acentuar o cenário de 
bairros “problemáticos” e “perigosos” que se afirma nas notícias sobre outros acontecimentos e que por si 
só tendem a legitimar a intervenção policial em força. A hipótese que se formula a propósito das relações 
preferenciais entre os media e o poder ganha mais sustentação quando se analisam os elementos 
destacados no corpus noticioso directamente ligados à polícia. Esta referência surge em todas as peças 
analisadas, nas quais a polícia é referida a propósito:  
a) do tipo de actuação, que inclui precisões sobre os corpos de intervenção em acção;  
b) do fardamento, designadamente do destaque dos coletes à prova de bala e shot-guns; 
c) das opções e do controlo da decisão da polícia no teatro de operações; 
d) dos comentários proferidos e não proferidos pelas fontes policiais; 
e) da criação dos Contratos Locais de Segurança ligados ao reforço do “policiamento de proximidade”; 
f) dos propósitos das intervenções, centrados nos resultados;  
g) dos resultados das intervenções, e 
h) das relações entre as forças de segurança e os moradores / cidadãos.  
Junto dos jovens, a presença dos media até ao “tiroteio” é remetida para as notícias que retratam os 
acontecimentos ocorridos em Março de 2008, desconhecendo-se as peças referidas a propósito das 
festas na escola referidas no início deste ponto. O que é dito sobre aqueles que provocam “actos de 
vandalismo” não parece suscitar grandes reacções. Argumenta-se que o carro incendiado era um carro 
abandonado e nega-se a acusação do cão morto à pedrada. O que suscita de facto reacções é a 
referência à polícia que gera imediatamente comentários sobre o desequilíbrio de forças evidente nos 
acontecimentos, entre o jovem referenciado pela polícia e a enorme “tropa de homens armados como se 
estivessem em guerra” estacionada em frente à porta do “coitado do […]”. Esquece-se a notícia e 
sobrelevam-se os acontecimentos a partir de uma legendagem baseada na experienciação. Estes 
incidentes e a sua eternização na notícia constituem um factor fundamental na conquista de um estatuto 
de rebeldia e coragem para o jovem implicado e de profundo respeito por esse estatuto por parte dos 
restantes jovens. 
 
 
3. O “tiroteio” como mega-acontecimento noticioso  
 
As imagens do tiroteio foram captadas por dois habitantes do bairro. Num primeiro momento a SIC mostra 
em primeira-mão as imagens compradas a um habitante. A RTP recusou-se a adquirir as imagens ao 
segundo videoamador alegando parcialidade, mas no sábado exibiu os clips transmitidos na véspera pela 
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SIC. No Domingo, a TVI exibe as imagens já públicas às quais acrescenta outras adquiridas a um 
segundo habitante, divulgando uma montagem dos dois vídeos. 
Segundo notícia do jornal Público de 17 de Julho, Alcides Vieira, director de informação da SIC, quando 
questionado sobre a parcialidade das imagens que só mostram o tiroteio do lado da etnia cigana reponde: 
“Quem as fez não teve oportunidade de mostrar a outra parte”. Quem conhece o bairro sabe que é 
verdade. Dos dois ângulos de que foram captadas as imagens seria impossível filmar o local onde se 
posicionava o segundo grupo.  
O facto de o “tiroteio” ter sido captado em imagens e de estas terem chegado à televisão foi determinante 
na construção de um acontecimento com uma ressonância mediática que o coloca na categoria de 
“mega-acontecimento”. Como refere Nuno Brandão (2006) a teledifusão de imagens leva a que estas se 
sobreponham aos seus contextos, a que a imagem espectacular se sobreponha à contextualização dos 
acontecimentos a transformar em notícia. Esta contextualização foi realizada a posteriori e nalgumas 
áreas está ainda por realizar. 
Porém a análise das notícias produzidas a “quente” fornece importantes elementos para perceber a forma 
como o discurso noticioso (dos media audiovisuais e escritos) é constitutivo de uma imagem com o poder 
de se sobrepor à realidade. Trata-se no fundo de produzir “o que os críticos literários chamam efeito de 

real, de poder fazer ver e fazer crer no que se faz ver” (Bourdieu, 1997, p.14) ou, como se referiu no 
segundo capítulo, de um processo de construção do hiper-real (Crozat, 2004; 2006b).  
Neste ponto segue-se a cronologia da produção de notícia em torno deste mega-acontecimento a partir 
dos spots294 televisivos dedicados ao acontecimento. Segue-se uma evolução cronológica com o intuito 
de facilitar a identificação da evolução dos descritores temáticos mobilizados na produção da notícia que, 
na fase da cobertura a quente, tendem a seguir de perto os temas directamente sugeridos pela evolução 
dos acontecimentos. Privilegia-se aqui a notícia na televisão. Na impossibilidade de analisar as notícias 
emitidas por todos os canais de televisão, optou-se por uma centragem na cadeia de televisão pública 
considerando que “a notícia numa visão de interesse público implica que “os media procurem a realidade 
por detrás das aparências” e não que procurem “o desentendimento, o conflito, o drama, o insucesso”, 
dando mais destaque aos problemas do que às soluções” (Brandão, 2006, p. 107). 
Porém, como veremos, a própria “hiper-valorização” do acontecimento, na qual a cobertura instantânea 
se confunde com a sua compreensão (Brandão, 2006), torna difícil assegurar a função pública mesmo 
nesta cadeia televisiva. Isto porque, através da televisão, as notícias sobre o tiroteio continuaram a 
centrar-se num conjunto restrito de descritores temáticos (as “armas” numa primeira fase e a recusa da 
“volta dos ciganos” numa segunda fase). A natureza da visibilidade dada ao acontecimento, a partir do 
bairro e na óptica explicativa, mantém apenas um enfoque nas partes, nos fragmentos, do próprio 
acontecimento, com consequências na definição de “estados de opinião” (Van Dijk, 1997, p.30). 

                                                 
294 Expressão utilizada sobretudo em publicidade que no caso das notícias refere-se às notas de rodapé que acompanham as 
peças que compõe os telejornais. A necessidade de brevidade e de síntese acaba por encaixar a notícia dentro de um modelo de 
instantaneidade e iconização semelhante ao usado na publicidade.  
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Num segundo momento retorna-se à imprensa escrita, mais propícia a um aprofundamento e reflexão 
(Brandão, 2006; Rebelo, 2000; Bourdieu, 1997), procurando extrair-se os valores-notícia privilegiados na 
sua relação com a possibilidade e as limitações dos “definidores primários” na configuração do agenda-

setting (Wolf, 2006 [1987], Traquina, 2002; Bourdieu, 1997).   
Entre os dias 12 e 14 de Julho de 2008 a versão dos acontecimentos é amplamente simplificada, 
“Uma discussão entre um casal, num descontrolo o homem pega no carro e embate sobre outro carro, junta-se um 
grupo de africanos e começa uma discussão, o homem cigano vai buscar a caçadeira a casa, os negros voltam 
armados” (Jornal da Noite, 12 de Julho de 2008). 
 

 
Bairro quinta da fonte cercado...  
2008-07-11 
 

 
 
 
 
 
Figura 20 – Imagens e spots do “tiroteio” da Quinta 
da Fonte 
Fonte: www.rtp.pt/noticias  
 

Nas imagens surge um bairro quase irreconhecível para quem o frequentava com assiduidade. As ruas 
sem moradores, as numerosas carrinhas da polícia de intervenção, agentes armados com shotguns e os 
jornalistas junto à célebre placa de trânsito furada com tiros várias vezes focada em macro. Ao aparatus 

policial segue-se no discurso a actuação da polícia face ao acontecimento: “a polícia está a tentar 
identificar os autores dos disparos ocorridos sexta-feira, na Quinta da Fonte, em Loures” (Jornal da Noite, 
12 de Julho de 2008).  
Insiste-se sobretudo, de forma explícita, no conflito através da utilização de expressões como “tiroteio”, 
“rixa”, “cerco policial”, confrontos que “chocaram o país”, equipas de “intervenção rápida”, “patrulhamento 
policial reforçado”, insistindo deste modo na reposição da ordem através da intervenção policial 
aparatosa. Segue-se a ênfase na detenção de dois indivíduos e na “fuga” daqueles que têm medo. Os 
habitantes não aparecem nas notícias, a não ser a propósito do medo e daqueles que se “puseram em 
fuga”. 
No terreno, no dia 13 de Julho aos agentes das forças especiais juntam-se alguns agentes da polícia 
judiciária à civil. É interessante verificar a forma como estes agentes se percepcionam a si mesmos e 
percepcionam os jornalistas.  
No terreno aproximo-me de um destes agentes, de bloco de notas e caneta em punho. Questiono: “é 
jornalista?” ao que ele me responde “Não, sou dos outros”, “Dos outros?” questiono, “Sim, da polícia 
judiciária”. Os outros aqui são os jornalistas, os “que relatam”, considerados a causa de destabilização da 
investigação policial, a que se opõem “os que não relatam”.  
Seguindo a dinâmica dos acontecimentos vividos fora do bairro, as cadeias de televisão voltam a sua 
atenção para a “comunidade cigana”. Entretanto no bairro, astuciando com o aparatus policial algumas 
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casas de ciganos são vandalizadas, alegadamente por negros, ainda que no terreno se apresentem 
outras versões. Com os negros no bairro e os ciganos “em fuga” o decurso dos acontecimentos é 
centrado na incompatibilidade da co-existência territorial, alimentada pelo anúncio da tentativa de 
ocupação das casas do então recém terminado bairro da Quinta da Mós.  
Inicia-se assim um “braço de ferro” entre as famílias ciganas e o poder autárquico. A abertura do Jornal 
da Noite do dia 13 de Julho não deixa dúvidas sobre a ênfase num contexto gerador de pânico “Famílias 
cansam-se de ameaças de morte e abandonam o bairro”; “A comunidade cigana da Quinta da Fonte diz-
se ameaçada de morte e começou a abandonar o bairro”. Paralelamente, o discurso político nega 
qualquer outra oportunidade de realojamento, questionando-se se a “câmara terá que arranjar uma casa 
a alguém só porque não gosta de morar aqui e ali? Já têm muita sorte que lhes tenha sido atribuída aqui 
há uns anos uma casa onde pagam uma renda social muito baixa e muitos deles até não as pagam”.  
Este posicionamento não é novo, como podemos observar no ponto anterior através da citação do 
vereador da Habitação quando afirmou que “Temos 1100 famílias que ainda vivem em barracas. Por isso, 
não há grandes soluções para aquelas que já estão integradas" (Quinta da Fonte é bairro explosivo, 
Jornal Diário de Notícias, 20 de Março de 2007). Considera o alojamento como equivalente a integração, 
questão já muito debatida e cuja negação é consensual na academia.  
Este posicionamento do município, agora através das declarações do Presidente da Câmara, merece 
ainda duas observações. A primeira refere-se ao facto de se considerar que o realojamento é “uma sorte”, 
o que remete o realojada para uma posição de usurpador de algo a que não tem direito, negando-se 
assim o artigo 13º da constituição295. A segunda observação suscitada por estas declarações prende-se 
com o escamoteamento de uma prática que o município de Loures (à semelhança de outros) adoptou 
durante anos. O apoio pontual é certo, mas amplamente performativo, prestado às famílias ciganas na 
transferência de habitação para outros bairros na sequência de contendos “entre eles” ou com outros 
cidadãos, tal como reconhecido na entrevista realizada em 2005 com a técnica da DMH. Porém, nos dias 
que se seguem ao “tiroteio” o discurso político, e em especial o do presidente da Câmara Municipal e da 
Governadora Distrital, parecem esquecer esta prática, insistindo o primeiro na oportunidade que o 
realojamento representou. 
«O ideal é que todas consigam partilhar conhecimentos e experiências. Não podemos criar guetos, pôr os africanos 
de um lado, os ciganos noutro e os portugueses de origem portuguesa no outro. Nós procuramos integrar as 
comunidades», defendeu ]a Governadora Civil].  
Carlos Teixeira destacou a «limpeza e qualidade» do bairro e as boas infra-estruturas, que incluem, por exemplo, 
uma casa da cultura. (Quinta da Fonte: “o erro foi juntar 2500 pessoas num bairro”, Lusa, Público, 14 de Julho). 

Quem está no terreno questiona-se sobre a limpeza e sobre o bom estado dos equipamentos sobretudo 
quando o autarca em Abril de 2008 havia prometido a recuperação do polidesportivo do bairro que ainda 

                                                 
295 Artigo 13.º- Princípio da igualdade 
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.  
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual. 
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está por fazer. É também interessante notar que nas boas infra-estruturas, que incluem a casa da 
Cultura, os ciganos simplesmente não entram. 
Retomando a narrativa noticiosa, a 14 de Julho as atenções dos media continuam divididas entre o bairro 
tornado cenário de um conjunto de directos que se limitam a constatar o aparatos policial sem conseguir 
(ou querer?) chegar aos habitantes. Entretanto iniciam-se os questionamentos em torno dos excessos na 
intervenção pública, em especial da intervenção policial. A oposição pede explicações e força o Ministro 
da Administração Interna a dar esclarecimento. As ideias centrais então transmitidas por Rui Pereira são 
as de que a actuação policial em força foi necessária e bem sucedida. 
Porém face ao posicionamento do município e perante a fixação de parte destas famílias na praça dos 
Paços do Conselho em Loures e o anúncio de que a comunidade cigana se estava a organizar para uma 
manifestação nacional, a Câmara Municipal decide realojar as cerca de 50 famílias (200 pessoas) em 
contentores e pensões. Contudo, só uma pequena parte das famílias é alojada do modo anunciado. A 15 
de Julho a maioria das famílias é levada para o Pavilhão Cidade de Loures a que se juntam a Cruz 
Vermelha e técnicos da Segurança Social, chamados porque “esta é uma situação de crise”. 
 

 
Câmara de Loures aloja família ... 
2008-07-14 
 

 
Ciganos realojados num pavilhão ... 
2008-07-15 

Figura 21 – Imagens e spots do “tiroteio”  da Quinta da Fonte 
Fonte: www.rtp.pt/noticias  
 
A 16 de Julho os sucessivos acontecimentos são ligados numa narrativa que os encadeia na direcção da 
explicitação de uma tomada de posição política anti-gueto. A situação do bairro começa a ser olhada com 
mais pormenor, designadamente através da incorporação na notícia do discurso de outros actores que 
vêm mostrar que a situação no bairro, apresentada como um acontecimento “extemporâneo”, surge 
dentro de um contexto onde eram já múltiplos os sinais de mal-estar.  
”Depois da troca de tiros de quinta e sexta-feira nas ruas da Quinta da Fonte, onde vivem 2500 pessoas, houve 
casas destruídas e muitos dos seus moradores não se sentem seguros e recusam voltar a habitá-las. Na noite de 
sábado, tentaram ocupar um edifício na Quinta da Mós, em Fetais, onde as casas destinadas a realojamentos se 
encontram concluídas mas desabitadas. A PSP interveio para impedir a ocupação das casas, que o presidente da 
junta diz estarem "praticamente todas distribuídas” a outros candidatos ao realojamento. O autarca confirma que a 
vontade dos habitantes em sair do bairro não é desta semana. “Nos últimos anos têm solicitado à Câmara 
alternativas noutros locais. Os moradores de etnia cigana são os que mais pedem, mas a Câmara não pode, porque 
não tem casas para lhes dar”, afirmou José Henriques Alves, eleito pelo PS. (www.rtp.pt/noticias, 16 de Julho de 
2008). 
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A 17 de Julho o tema é debatido na Assembleia da Republica, onde não são os bairros nem as 
insuficiências do realojamento ou da acção social, o alvo da discussão mas sim a violência nos bairros. O 
debate foi levado pelo PSD que acusa o governo de “desvalorizar a violência no bairro da Quinta de 
Fonte”, a “saída para as ruas de verdadeiros bandos armados” que afecta “o dia-a-dia destes bairros 
perigosos em que vivem”. Apesar do forte aparato policial o executivo nega que tenha aumentado a 
insegurança e responde que “não deseja um país securitário”. No mesmo debate a partir da ala esquerda 
da oposição questionam-se as políticas sociais do governo e dos governos anteriores e contesta-se a 
opção não securitária chamando para o debate a Lei, então recentemente, aprovada que prevê a criação 
do cargo de “super polícia” (o Secretário Geral da Segurança Interna) que na dependência directa do 
Primeiro Ministro tem por missão a articulação entre as diferentes forças policiais. Na perspectiva dos 
oponentes esta Lei revela uma política de governamentalização da polícia.  
 

 
Violência em debate na Assembleia 
... 2008-07-17 

  
Tiros voltaram a ouvir-se em Loures 
... 2008-07-17 

 
Comunidade cigana de Quinta 
Fonte ... 2008-07-17 

Figura 22 – Imagens e spots do “tiroteio” da Quinta da Fonte 
Fonte: www.rtp.pt/noticias  
 
No mesmo dia as atenções voltam-se novamente para Loures, desta vez para a referência aos tiros no 
bairro das Sapateiras, alegadamente disparados por um grupo de Santo António dos Cavaleiros 
(www.rtp.pt/noticias, 17 de Julho de 2008). Porém, nos jornais, a violência é desta vez essencialmente 
reportada a Loures, evitando-se a referência repetida a estes lugares.  
A permanência da “comunidade cigana”, que recusa retornar ao bairro, no jardim dos Paços do Concelho 
em Loures mantém-se no centro das atenções dos media. Os directos do bairro permanecem 
dominantemente vagos, ainda que alguns jornalistas, nomeadamente da TVI, cheguem a entrevistar 
alguns moradores. Abro aqui outro parêntese para relatar uma das abordagens jornalísticas que observei 
durante as curtas permanências dos jornalistas no bairro, preferencialmente ao longo da transmissão 
televisiva dos jornais televisivos, claramente na procura do directo. 
A minha presença no terreno orienta-me para as produções noticiosas de outras cadeias de televisão, em 
função das observações. Preparando a matéria para as notícias do horário nobre da noite, o jornalista da 
TVI aborda um dos jovens do bairro na procura de fundamentos para a sua “percepção” dos factos 
indicando-lhe passo a passo o que procurava: que falasse da sua maneira de ver as cosas, se não havia 
conflitualidade e de que os ciganos seriam bem-vindos ao bairro. A abordagem foi rápida na passagem 
da instrução à filmagem e o entrevistado, sob o olhar das câmaras, responde ajustando-se ao que se 
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esperava dele, concluindo que “não há conflito étnico”. Posteriormente, já longe do olhar das câmaras e 
cerca de duas horas depois da retirada dos jornalistas, a conversa que se estabelecia no café, sem a 
minha intervenção, contradizia o anteriormente anunciado. Há conflitualidade, mas também há inter-
ajuda. Os ciganos e os negros, de acordo com as pessoas e as necessidades, tomam posicionamentos 
opostos.  
P: o […] já levou o meu filho ao hospital. E também saímos juntos à noite, à discoteca, mas esse é o mesmo que 
uma vez, quando estava na paragem do autocarro com o meu filho e a minha mulher passou na carrinha, saca da 
caçadeira e atira dois tiros para o ar. Nem parou, só olhou para mim. E uma pessoa está ali à espera do autocarro e 
vê uma coisa destas… não sei, fica toda revoltada… 
D: e depois feirantes como são, vêem para aqui para o café exibir o dinheiro. Para pagar um simples café sacam de 
um maço de notas e nem pagam uma cerveja a um gajo… 

P: eles sabem muito bem que é melhor não voltarem, que aqui ninguém os quer aqui, o […] que nem se atreva a 

voltar, lelo d’um caralho. 
D: não se vai atrever 

E não se atreveu, até hoje não voltou ao bairro.  
Este acontecimento vem corroborar o que havia expresso e captado a partir da observação que 
apresento no Jornal Público a 16 de Julho, respondendo a quatro questões sobre os incidentes na Quinta 
da Fonte, questões estas já de si formuladas a partir do conflito e profundamente direccionadas para a 
grande questão do agenda setting: o retorno ou não dos ciganos296.  
O facto de ter prestado declarações e de posteriormente me ver na posição de as ler permitiu-me 
observar alguns aspectos da produção noticiosa que merecem ser destacados. Em primeiro lugar o 
“desvio” entre o que se diz e o que surge escrito. Havia fechado o trabalho empírico em Santo António 
dos Cavaleiros e pretendia então orientar-me para um confronto sistemático sobre a importância do 
território na construção identitária. Este plano de pesquisa levou-me a referir-me à freguesia de Santo 
António dos Cavaleiros como um dos territórios em estudo. Apesar de ter sublinhado mais de uma vez 
que não se trata de um “bairro”, mas de uma freguesia, o que surgirá, para minha surpresa, é a referência 
a um estudo que põe em confronto “dois bairros da Área Metropolitana de Lisboa (Santo António dos 
Cavaleiros e Quinta da Fonte)”. Um outro aspecto que mereceu a minha atenção foi o pedido de 
explicitação da noção de apriori’s que esclareço como pré-conceito, querendo aproximar-me do que Thrift 
(2004a, 2004b) vê como “tomado acriticamente”, naturalizada, da qual não temos necessariamente 
consciência, mas que surgirá na notícia simplificada na forma de preconceito.  
A mensagem não passou. O que pretendi transmitir foi a dificuldade de viver com o outro, com aquele 
que se afirma como diferente e que, mesmo em co-presença, em muitos casos se continua a 

                                                 
296 As questões colocadas foram: 
- Ficou surpreendida com os conflitos da Quinta da Fonte? 
- Quais foram os principais erros? 
- As suas [das comunidades] características impedem o convívio?  
- É possível o regresso das famílias ciganas à Quinta da Fonte?  
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desconhecer, ou seja, a ausência de um o trabalho explicitamente orientado para a interculturalidade, foi 
deslocada para o preconceito e, deste modo, colocado no plano dos valores culturais fixados.   
Importa ainda dizer que, apesar da centragem nas “comunidades”, ou no que mais tarde viria a 
conceptualizar como “colectivos” (na acepção de Latour (2005 [1999])), a dicotomia negro – cigano não 
foi construída por mim, nem pelos media, foi antes exercida pelos protagonistas do “tiroteio” e por quem o 
divulgou. Esta dicotomia expressa a noção de processos de diferenciação que não passam em exclusivo 
pelo distanciamento, mas que tendem a manifestar-se na apropriação do espaço público e na 
organização das práticas quotidianas. Decorre igualmente de posicionamentos de um e outro lado cujas 
armaduras se sustentam em episódios pontuais e circunscritos em cadeias de acção onde participam 
pessoas e objectos (as carrinhas e a falta delas, o dinheiro e a falta dele que força posicionamentos de 
vassalagem…). Faz sentido introduzir nesta reflexão a questão levantada por José Pereira Bastos, 
coordenador do Centro de Estudos de Migrações e Minorias Étnicas da Universidade Nova de Lisboa, 
quando defende que uma das causas da conflitualidade está na precariedade e no isolamento face à 
restante sociedade a que estes habitantes estão votados. 
Mas a presença no terreno permite levantar outras questões. A participação da intervenção pública no 
processo de distanciamento, quando aceita o distanciamento como o resultado de uma herança e, 
promovendo projectos centrados numa e noutras etnias (sobretudo nas africanas), acaba por o acentuar. 
É também possível defender que parte da raiz do problema está na forma como os negros em situações 
de maior precariedade, designadamente com o acesso à nacionalidade vedado, vêem os ciganos, 
considerados arrogantes, ostentadores e beneficiários de impunidade perante a polícia “que tem medo 
deles”.  
A resistência ao reconhecimento da questão étnica passa também pela academia o que leva a que se 
instale uma lacuna no conhecimento sobre a natureza das relações inter-étnicas. Não se pretende dizer 
que o problema dos bairros é um problema étnico, pois como defende Jorge Malheiros a questão central 
no processo de degradação da sociabilidade não passa pela concentração de minorias. Porém, 
considera-se que quanto mais fechados são os bairros e menos contextos de experienciação do “outro” 
se proporcionam, mais se exacerbam os processos de diferenciação e / ou de estigmatização inter-étnica 
que continuam a atravessar tanto a sociedade portuguesa, como a francesa. O direito à igualdade e 
equidade que o modelo republicano inspira leva à confusão entre o que “é” e o que “deveria ser” o mundo 

banal. Deste modo se negligencia a necessidade de apostar numa “pedagogia da diferença” (Haymes, 
1995). 
Negar este eixo de pesquisa é manter um posicionamento epistemológico auto-centrado na classe média 
branca, porque no terreno, entre negros e ciganos, como porventura entre “outros”, o grupo continua a 
funcionar como base de inscrição para a protecção e para a negociação quotidiana. A raça e / ou a etnia 
participa como elemento diferenciador e por conseguinte de discriminação e de descrença, tanto mais 
quanto os contextos mais amplos em que se inscrevem os bairros ajudam a reiterar essas diferenças e 
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perpetuam essas discriminações. É preciso reconhecermos que sobre as performances discursivas de 
negros e ciganos sabemos muito pouco, nós os investigadores brancos e abastados. 
Há também sinais de hibridação de identidades baseadas na experiência, é certo - na linguagem, na 
indumentária, na partilha de práticas (o sair à noite ou partilhar o café entre homens, por exemplo) - mas 
estes sinais são ténues e parecem passar mais do que por um projecto identitário, por acções isoladas 
que não encontram, no contexto, condições de iteração.  
Até que ponto o Escolhas na Quinta da Fonte trabalhando preferencialmente com negros e, mais 
recentemente, o Contrato Local de Segurança, integrando exclusivamente mediadores ciganos, não 
estão a acentuar o distanciamento e a prolongar uma economia de poder na qual o português não cigano 
prevalece como o “necessário” mediador socio-cultural? É aqui que as políticas sociais e urbanas podem 
intervir apostando na criação de contextos experienciais de interculturalidade. Não o fazendo, contribuem 
para acentuar o distanciamento e a conflitualidade que decorre do desconhecimento e da humilhação 
recíproca sentida por via do outro. Ou de outro modo, como defende São José de Almeida297 ao afirmar 
que “o racismo disfarçado leva ao racismo ao quadrado”, quando não se considera a diferença e 
distanciamento conduz-se uma intervenção social autista e amplamente performativa dessa mesma 
diferença e distanciamento.  
Os contextos de isolamento e de precariedade que são os bairros segregados de pobres são, neste 
sentido, modelos expressivos que promovem a conflitualidade. 
Prosseguindo a cronologia dos acontecimentos através da leitura dos jornaos e da televisão, no dia 18 de 
Julho o acampamento cigano em Loures volta a ser notícia desta feita para se garantir a segurança. As 
famílias ciganas continuam a recusar-se a voltar ao bairro.  
 
 

 
Estado garante segurança ... 
2008-07-19 
 

 
Comunidade cigana continua a dormir 
... 2008-07-19 
 

 
Famílias ciganas podem 
regressar ... 2008-07-19 
 

Figura 23 – Imagens e spots do “tiroteio” da Quinta da Fonte 
Fonte:http://ww1.rtp.pt/noticias/php/pesquisa/geraPagResultadosFromMenu.php?palavra=quinta%20da%
20fonte 
 
Entretanto a 19 e 20 de Julho sai-se do período de rescaldo e iniciam-se as operações de marketing 
político com a visita de Rui Pereira ao Bairro da Cova da Moura, ou com a ênfase na garantia de 
segurança, ao mesmo tempo que o bairro continua pleno de corpos de intervenção especial da PSP.  
                                                 
297 Declarações da jornalista comentadora da rubrica semanal do Jornal Público “Espaço Público” no sábado dia 19 de Julho de 
2008. 
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Ministro visita Cova da Moura 
2008-07-20 
 

 
Comunidade cigana recusa regressar 
2008-07-20 
 

 

Figura 24 – Imagens e spots do “tiroteio” da Quinta da Fonte 
Fonte:http://ww1.rtp.pt/noticias/php/pesquisa/geraPagResultadosFromMenu.php?palavra=quinta%20da%
20fonte 
 
Nos dias 21 e 22 de Julho ampliam-se os temas inscritos na notícia e, como é comum após os incidentes 
que envolvem a polícia, multiplicam-se as notícias em torno da actuação policial. Na notícia televisiva 
esta diversificação de temas mantém-se, porém, muito ligada ao triângulo bairro - violência – crime 
fortemente centrado no porte de armas e na falta de controlo sobre o mercado das armas, seguindo-se 
aqui de perto a tendência da imprensa escrita que coloca o “tiroteio” da Quinta da Fonte dentro dos 
descritores temáticos que enfatizam o comércio de armas. 
 

 
Rui Pereira diz "não" a ameaça ... 
2008-07-21 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 - Imagens e spots do “tiroteio”  da Quinta da Fonte 
Fonte:http://ww1.rtp.pt/noticias/php/pesquisa/geraPagResultados 
           FromMenu.php?palavra=quinta%20da%20fonte 

 
A partir do dia 21 começa a olhar-se de outro modo para dentro do bairro, numa perspectiva ancorada 
num conjunto de iniciativas locais que, através da presença de personalidades com forte projecção 
pública visam, sobretudo, produzir notícia. Inicia-se um processo de visibilização de um “bairro 
pacificado”. Os descritores temáticos modificam-se com a queda de peso da etnia e da polícia e com a 
chegada à frente da acção social e, através de reflexões mais ponderadas, da re-emergência das 
questões mais reflectidas e relativamente consensuais entre investigadores.  
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4. Como se conserta o mal feito? 
 
A imprensa escrita permite dar um tratamento mais reflexivo ao acontecimento apelando à opinião de um 
conjunto de especialistas, maioritariamente cientistas sociais, sobre os acontecimentos e deixa-se 
permeabilizar mais pelas questões políticas que atravessam a realidade dos bairros. Assim por exemplo, 
na televisão e também nalguma imprensa realiza-se um aprofundamento dos mesmos, a partir da 
inquirição de especialistas. Sigamos a este propósito as notícias do Jornal Público onde se podem 
identificar três leituras na associação entre processos de realojamento e segurança. 
A primeira é defendida por aqueles que remetem a raiz do problema para os erros cometidos no 
realojamento. Encontramos aqui o eco do célebre artigo de Isabel Guerra “As pessoas não são coisas 
que se ponham em gavetas” (Guerra, 1994), assim como as orientações para a construção de bairros 
sociais de Fonseca Ferreira avançadas um ano após a criação do PER (Fonseca Ferreira, 1994). Estas 
conclusões da ciência social portuguesa são trazidas para a esfera pública pelo Jornal Público de 17 de 
Julho, onde se “identificam erros cometidos no passado”. No conjunto das opiniões reunidas neste artigo 
sobressai uma crítica ao realojamento concentrado por se “pensar que ele respeita hipotéticos laços 
sociais”.  
Na mesma linha Isabel Guerra também considera que “ideal é “diluir” quem é realojado na cidade” 
evitando o problema da homogeneização social. Ambos os autores apontam para uma diluição em 
“pequenos bairros”, em lotes adquiridos ou alugados pelos municípios. Como erros do passado 
acrescentam-se ainda a persistência de situações de subdotação de equipamentos e o facto de os 
bairros estarem inscritos no “fogo cruzado políticos – media”. Não é possível detectar a partir desta peça 
noticiosa as bases da argumentação de uma posição pela mixidade, apesar de se verificar que, não 
sendo uma estratégia das políticas urbanas nacionais de habitação (Menezes et al, 2006), acaba por 
ressurgir aqui e ali como uma solução desejável.  
Por seu lado Helena Roseta, ao lado de Maria João Freitas e de Alexandra Castro, salvaguardam a 
necessidade de respeitar no realojamento o que “as pessoas querem”. São ainda apontadas a 
insuficiência das medidas destinadas a envolver as pessoas na apropriação e futura gestão do bairro, 
levando-as a conhecer as casas e a participar na gestão do bairro. Apesar de a ênfase da notícia ser 
colocada nos “erros do passado”, designadamente na arquitectura diferenciada e destoante das 
envolventes, na transferência de bairros inteiros e na homogeneização social, a tónica é colocada na boa 
prática de realojamento (dando-se como exemplo a Alta de Lisboa, baseado a argumentação na 
volumetria, no acompanhamento dos processos de realojamento e finalmente, no facto de o poder político 
assumir que “a casa não resolve tudo”).  
Ou seja, todos os especialistas a que é dada voz neste artigo são unânimes em considerar que os 
“bairros devem ser mais pequenos”, mas os primeiros colocam explicitamente a tónica na não 
homogeneização social.  
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Não se fala porém das condições degradantes do edificado de muitos bairros sociais, da falta de 
adequação dos equipamentos e das práticas dos serviços de proximidade, em especial daqueles que se 
pretendem aproximar de populações com especificidades académica e politicamente reconhecidas, como 
as populações imigrantes e seus descendentes, as populações afastadas do mercado de trabalho, ou 
daquelas que combinam os dois posicionamentos. Ou seja, a etnia desaparece do debate. Não se focam 
igualmente as questões ligadas à discriminação institucional de que são alvo as populações residentes 
nestes territórios. Sem conseguir inverter o ciclo de negativização social e simbólica, acabam por 
acentuar os efeitos que pretendem ver solucionados. 
Estamos longe de uma reflexão sobre as questões centrais deste trabalho que se prendem com o modo 
como a gestão municipal e central destes espaços, formuladas sob o princípio da territorialização, acaba 
por revelar e construir as transformações mais recentes do Estado.  
Uma terceira leitura segue o posicionamento de alguns especialistas, mas também implementadores no 
terreno e pode ser ilustrada a partir da entrevista dada à RTP2 por Félix Bolaño (20 de Julho 2008), 
posteriormente comentada por Helena Roseta. Nesta entrevista, o Presidente do Agrupamento de 
Escolas da Apelação volta a centrar-se nas “comunidades” destacando quatro caminhos para “concertar 
o mal feito”. O primeiro é desfazer dos estereótipos que os próprios media ajudaram a criar, em torno do 
conflito étnico entre duas comunidades. Afinal, há famílias ciganas que nunca saíram do bairro e não terá 
havido tiroteio entre “gangues”, mas sim “uma descarga de revolta acumulada por incidentes sucessivos”. 
O segundo ponto é a constatação do erro que foi desfazer a rede social que existia nos bairros de 
barracas desalojados. “Num bairro de barracas, diz o professor, ao meu lado está um amigo, criam-se 
comunidades onde os membros se entre ajudam (…) Mas, quando se passa para a verticalidade, as 
relações de vizinhança desfazem-se e as famílias são colocadas junto de vizinhos que não conhecem, 
muitas vezes com formas de vida diferentes.” (Helena Roseta, 21 de Julho de 2008, em 
www.plataforma65.pt).  
O terceiro caminho apontado por Félix Bolaño e, segundo o mesmo, o ponto de partida para resolver o 
mal feito é a resiliência, a capacidade de enfrentar dificuldades e não desistir. Essa resiliência está a 
permitir que a comunidade esteja a reagir e a organizar-se para uma vida melhor. Na sua opinião não se 
trata de um caminho fácil, acrescentando que não se trata sequer de um problema de dinheiro: é de 
participação, de rede social e de liderança. Finalmente considera o professor, “com conhecimento de 
causa” que se trata de “conseguirmos que venham para o lado da comunidade, e não para o da 
criminalidade” 
Esta última perspectiva merece também uma reflexão. Há uma visão mistificada dos residentes dos 
bairros de lata, que constituiriam uma comunidade espontaneamente pacífica. Quem conhece os bairros 
de lata sabe que esta harmonia não pode ser generalizada. Por outro lado, configura-se a ideia de que as 
populações terão que ser capazes de resistir e de se recompor perante a adversidade, quando os bairros 
e as situações laborais os colocam perante a necessidade de sobreviver, ao invés de viver. Encontramos 
aqui as bases argumentativas que caracterizam o individualismo neoliberal, já que apesar de se 
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reconhecer que o bairro da Quinta da Fonte é um produto das opções políticas298  não se articulam na 
argumentação os constrangimentos reais a que os habitantes deste e doutros bairros se vêem votados. 
Finalmente fala-se de rede social, mas parece haver uma confusão entre a rede das entidades e a rede 
das pessoas. Será esta última possível sem um efectivo cruzamento entre uma e outra? 
Finalmente a última afirmação pressupõe que não se trata afinal apenas da possibilidade de “resiliência”, 
mas de uma escolha entre a recepção acrítica do pouco que se oferece – porque insuficiente e 
descontínua e, porque baseado em lógicas próprias da escola, do município, da polícia e não dos 
residentes – seguindo “lideranças com um potencial fantástico” e a recusa das migalhas de uma 
intervenção que se percebe explicitamente voltada para “aguentar o bairro”. Esta recusa é colocada no 
plano da “marginalidade” que, deste modo, se confunde com uma contestação mais silenciosa ou 
ostentatória. Estão criados os ingredientes para instalar o discurso que acentua a distância entre os 
“decentes” e os “marginais”, sem sequer se ter efectivamente percebido o porquê da “revolta acumulada 
por incidentes sucessivos”.  
No mesmo dia Délcio Martins (presidente da AJA), o Presidente da Câmara Municipal de Loures e Helena 
Roseta participaram num debate promovido pela RTP/Público onde não pude estar presente por ter sido 
convidada em cima da hora299. Em directo, são apresentadas as iniciativas para trazer a “paz” novamente 
ao bairro, iniciativas estas abertas a todos os que vivem no bairro, assim como a “outros jovens 
voluntários que queiram aderir, a todas as empresas e a todas as pessoas que queiram estar connosco 
nesta causa”. “Estamos todos muito saturados com tudo o que tem acontecido”, desabafou Délcio 
Martins, que sublinhou: “não são todos os ciganos que estão envolvidos nisto, não são todos os 
africanos, mas apenas uma pequena parte”. 
 
Marcha pela Paz e uma mega-operação policial continuada 
 
Estas operações são apresentadas como resultantes da iniciativa de “um grupo de jovens da freguesia”. 
A primeira correspondeu ao “desfile pacífico [que] pretendeu mostrar às famílias ciganas que podem 
voltar em segurança para as suas casas”. Na marcha estiveram presentes a banda da Igreja 
Quibanguista sedeada na Quinta da Fonte e diversas personalidades públicas com um trabalho realizado 
na acção social cuja presença no bairro suscita a criação do valor-notícia centrado na “personalidade” (no 
caso Maria Barroso pela Fundação Pró-Dignidade e no Padre Vítor Melícias, presidente da Confederação 
Internacional das Misericórdias). Do mesmo modo na Operação “todos juntos”, o momento protocolar 
realizado durante cerca de meia hora, e que trouxe ao bairro em carro oficial os “representantes” da 
autarquia e do programa Escolhas, realizou o contexto para a imprensa. Já a mega-operação policial que 
se manteve no bairro durante mais de quatro meses e que retornou mais discretamente nalguns 

                                                 
298  “O Bairro da Quinta da Fonte é um produto gerado pela sociedade, só existe porque por ela o criou” (entrevista, 20 Julho de 
2008). 
299 Considerando os impactos das minhas declarações ao Jornal Público sobre a relação estabelecida com os diferentes 
interventores locais, julgo que me sentiria inclinada para recusar este convite, caso tivesse disponibilidade.  
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momentos (passagem de ano e Natal), essa saiu da cobertura mediática, contrariando a tendência que se 
regista noutras situações.  
 

 
Marcha pela paz na Quinta da 
Fonte... 2008-07-21 

 

Por iniciativa de três associações juvenis locais - A Associação de Jovens da 
Apelação (AJA), a Vitamina C e o Clube Cidadania - organizações juvenis da 
freguesia da Apelação que querem mudar o clima de insegurança no bairro da 
Quinta da Fonte. Inciativa insere-se na “Operação Juntos construímos mais”, 
constituída por três iniciativas, a realizar na próxima semana: a Marcha pela Paz, 
a realizar no dia 21 de Julho, com início às 20.00 horas com início no Largo da 
Igreja da Apelação; a pintura de um mural, a iniciar quarta-feira e onde vão 
colaborar profissionais do ‘grafiti’ (mural que deverá estar concluído no dia 26, 
pelas 11h, hora em que os jovens vão iniciar a pintura das paredes de prédios do 
Bairro) e a pintura de prédios da principal rua do bairro é a tendo sido designada 
“Vamos dar uma pincelada nisto tudo…” 

 
Figura 26 - Imagens e spots do “tiroteio” da Quinta da Fonte 
Fonte:http://ww1.rtp.pt/noticias/php/pesquisa/geraPagResultadosFromMenu.php?palavra=quinta%20da%
20fonte 
 
Encontrava-me ainda no carro a caminho do bairro quando a procissão saiu do adro, pelo que não 
acompanhei a Marcha desde o centro da Apelação Velha. Liguei o rádio e ouvi, com a banda em som de 
fundo, as declarações de Maria Barroso, o presidente da Associação Vitamina C e o presidente da 
representante da AJA para a TSF300. Para este último esta iniciativa explica-se porque os jovens estão 
empenhados em “fazer o bem”301. O espírito da pacificação de matriz judaico cristã aparece noutras 
declarações tais como as de Maria Barroso que declara que a Marcha serve para: “Dizer a todos, de 
todos os quadrantes étnicos (...) que nós queremos que eles se entendam uns com os outros, porque 
sem paz não conseguimos nada” ou, ainda, na celebração ecuménica realizada no final da marcha, no 
átrio da Casa da Cultura. 
Por seu lado a Alta Comissário para a Integração Diálogo Intercultural, Rosário Farmhouse, também 
presente na marcha defende que é preciso “ultrapassar os medos que existem”, para que a comunidade 
cigana possa regressar às suas casas, acrescentando que “[é] uma situação complexa que estamos a 
acompanhar passo a passo. Já foram dadas as alternativas possíveis para o regresso da comunidade 
cigana, ainda não conseguimos encontrar a alternativa que a comunidade cigana procura, que são novas 
casas, isso está fora de questão” (Rosário Farmhouse, em declarações à reportagem da Renascença, 21 
de Julho de 2008). 
A mesma mensagem é retomada no final da Marcha na casa da cultura onde a comunidade é convidada 
a rezar pela “Paz e bem de todas as criaturas de Deus” (Padre Vítor Melícias). Outras personalidades 
enfatizam a necessidade de trabalhar para “ultrapassar os medos que existem”, para que a comunidade 
cigana possa regressar às suas casas (Alta Comissário para a Integração Diálogo Intercultural, Rosário 

                                                 
300 http://tsf.sapo.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=970233. 
301 As gravações emitidas no site acima descrito não incluem esta declaração do presidente da AJA. 
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Farmhouse) e trabalhar no sentido da segurança uma vez que “os medos demoram a passar” (Helena 
Roseta)302. 
No terreno, o bairro surge dividido. A “polícia de proximidade” de carro encabeçando a marcha é recebida 
com assobios por alguns jovens e, em pano de fundo, mantém-se o aparatus dos corpos de intervenção. 
Há os que participam na marcha e os que não participam, que incluem para além da comunidade cigana 
muitos negros. Na marcha domina a participação das mulheres e dos jovens “mais próximos das 
instituições”, não estando presente a “câmara” (políticos ou técnicos), ao contrário do que se viria a 
verificar na operação “Juntos Construímos Mais”. O tom do discurso é notoriamente religioso o que me 
levaria a questionar posteriormente os organizadores desta iniciativa no sentido de perceber onde cabe o 
protesto por um bairro melhor no tom dado ao discurso produzido e em torno na marcha. A resposta foi 
evasiva a uma pergunta que parece tê-los tomado de surpresa. 
 
A operação “Juntos Construímos Mais” 
 
Tal como a Marcha pela Paz, a operação Todos Juntos fez parte de um conjunto de iniciativas “abertas a 
todos” os que vivem no bairro, assim como “outros jovens voluntários que queiram aderir, a todas as 
empresas e a todas as pessoas que queiram estar connosco nesta causa” (Délcio Martins, presidente da 
AJA).  
 

 
Figura 27 – Graffiti na Quinta da Fonte, Operação “Juntos Construímos Mais”  
Fonte: Lusa – Público 
 
A 29 de Julho o Jornal Público publica a notícia sobre a operação “Todos Juntos” sob o Lead “Jovens 
inauguram mural pela integração dos moradores na Quinta da Fonte”. Esta notícia coloca a ênfase na 
mobilização de residentes por melhorias no bairro, “depois de tiroteio há cerca de duas semanas”. 
A notícia incide sobretudo sobre os esforços da acção social, a iniciativa da Marcha, na reconstituição das 
actividades desenvolvidas ao longo do dia e na apresentação da AJA, desta vez através de Paulino Zola.  

                                                 
302 RTP Vídeo País, 22 de Julho de 2008.  
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Esta iniciativa foi desenvolvida num dia em que estavam presentes no bairro menos jovens do que 
habitualmente, uma vez que os finalistas do nono ano estavam em viagem a Barcelona, viagem 
patrocinada pela Câmara Municipal (entrevista com responsável da associação Mais Cidadania). 
Questionava-me então sobre o grafitti que se havia pensado. Tinha aprendido em “sair para a rua” (Vieira, 
2004) e com Miguel um writer de Loures que entrevistei na primeira fase da pesquisa que não se partia 
para a parede sem um esquema de pintura. Também Gabriel o “profissional do hip hop” trazido pelo 
Escolhas para empreender esta iniciativa me havia ensinado alguns dias antes o mesmo. 
Olhemos, em primeiro lugar o registo do caderno de campo: 
Estou aqui desde as nove da manhã, comecei o dia no bairro junto dos jovens na arcada. Já se observavam a essa 
hora movimentações no topo da avenida. De manhã é raro ver aqui estes jovens, hoje acordaram cedo. “Para 
participar?”, “Não! Para ver.” De cerveja na mão fala-me da noite anterior. Concentro-me na movimentação no 
bairro. Chega uma carrinha da Câmara Municipal com t-shirts com inscrições alusivas ao evento. Trazem também 
tinta branca e amarela para apagar os manifestos de parede. Alguns jovens da AJA ajudam a descarregar. As latas 
de tinta não ficam todas na primeira paragem da carrinha, que entretanto se desloca na direcção do Apelarte. 
Começam a vestir-se as ti-shits que não chegam para todos, o que percebo quando me desloco ao topo da Avenida, 
seguindo Dy e as suas crianças. Para eles não há t-shirts, nem em número, nem em tamanho. Ambos notamos, 
mas não comentamos. Não se vêem a esta hora os responsáveis pelo Escolhas local. A meio da manhã passa no 
bairro o Professor Félix, distribuindo apertos de mão. Fez lembrar um político em campanha, distribuindo sorrisos e 
poucas palavras a muitos, mas conversando pouco. Passou e foi, não ficou para pintar. (Caderno de campo, café do 
Paulo, 14.30) 

Ao longo da manhã e até cerca das três da tarde, à medida que se iam apagando da parede os 
manifestos contra a polícia, oficialmente pela população do bairro mas na prática por um grupo de cerca 
de dez jovens da AJA acompanhados por meia dúzia de habitantes mulheres, no topo da avenida ia-se 
desenhando um negro e um cigano. Procurei conhecer o centro da decisão. Junto do Escolhas orientam-
me para “os miúdos”. Junto dos miúdos o que observava era uma grande relutância à presença dos 
ciganos e uma grande vontade de graffitar. Junto dos “profissionais do graffiti” consigo apurar que nunca 
haviam visto um cigano e que foi “o pessoal do Escolhas” que lhes mostrou fotografias. Junto da AJA, a 
promotora da iniciativa, tomo conhecimento de que as latas de tinta haviam sido pagas e colocadas no 
bairro pelo ACIDI.  
O produto desta iniciativa (ver figura 27) curiosamente é uma resposta etnicizada, a um discurso que se 
quer negar. E imputa-se à população uma decisão preparada politicamente, sem o consenso de miúdos e 
não miúdos.  
O início da tarde é marcado pela passagem da “comitiva” da Associação de Moradores da Quinta da 
Fonte constituída na semana passada. Em diálogo gravado com o seu representante pude compreender 
outras frentes de acção no bairro para além das encabeçadas pelos jovens da AJA.  
I: Quem compõe a associação de moradores?  
RAM: Já temos representante das cooperativas, da comunidade branca, guineense e angolana. Falta a comunidade 
cabo-verdiana e a comunidade cigana.  
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I: Como se deu o processo de constituição da associação? 
RAM: Reunimos duas vezes, no dia 17 e 18 [de Julho]. Os moradores tiveram conhecimento pela comunicação 
social da reunião com a Governadora Civil que veio reunir com os representantes das igrejas e com os jovens. 
Nessa altura aparecemos nós. Depois, no domingo, reunimos com os representantes das comunidades. Fizemos a 
nossa proposta, falámos com o pastor, a comunidade cigana ficou com o conhecimento da nossa pretensão. Mas 
houve logo uma contraproposta. Os [ciganos] que tavam em Loures desautorizaram-no.  
I: Foi a associação que reuniu com a Governadora Civil? 
RAM: Não, no dia 17 de Julho fomos nós, os moradores da cooperativa, a 18 de Julho a cooperativa mais a 
Governadora Civil e a 20 de Julho, domingo, todos para a apresentação dos representantes de cada etnia.  
I: E onde se reuniram?  
RMA: A 17 e a 20 no jardim, a 18 de Julho na Casa da Cultura.  
I: Qual a sua opinião de tudo o que se passou recentemente no bairro? 
RAM: A situação é excessiva, há muita insegurança, mal-estar, assaltos, não podíamos ir ao jardim, não saíamos, 
as casas começaram a desvalorizar. Essa voz já começou a falar ontem para a TSF 
(apresenta-se como trabalhador da Câmara Municipal na Quinta do Mocho) 
I: O que é que a Associação propõe para a Quinta da Fonte? 
RAM: São várias as propostas. Em primeiro lugar policiamento com vídeo-vigilância 
I: No bairro? 
RAM: Sim.Depois a limpeza do bairro, isto que se passou hoje, a pintura geral do amarelo pelos moradores é só 
uma amostra. Mas o que se fez hoje já é um começo. Depois é preciso trabalho com o Centro de Formação das 
Novas Oportunidades para fazer um fórum para a captação dos jovens que queiram melhorar na profissão ou 
concluir os estudos. É preciso reunir com o professor Félix que é quem tem o projecto da Escola daqui da Apelação. 
Para ver o que é que ele faz e o que é que podemos de apoio ao trabalho dele, que ele já começou. Pretendemos 
adquirir todos os conhecimentos sobre o bairro, porque nós não saímos de casa. Eu nem sabia que havia ali uma 
mercearia. Conhecer os problemas do bairro para quando nos reunirmos levarmos pontos concretos do que é 
necessário efectuar no bairro. Vamos reunindo, trabalhando. Mas antes de tomarmos estas iniciativas é preciso 
legalizar a associação, já temos estatutos, é preciso legalizar os estatutos.  

A meio da tarde dá-se o momento protocolar com a visita de políticos e técnicos camarários, chegados 
em carro preto oficial. Foi às três da tarde, os homens de fato e gravata, as mulheres bem arranjadas. O 
coordenador Nacional do Escolhas também marcou presença e os jornalistas também. Na rua dominam 
as crianças, há poucos adultos e mesmo nas janelas as espreitadelas são fugazes.  
No artigo do Público do dia 29 de Julho de 2008 as declarações mostram o empenho numa mudança, 
centrada na abertura, no acolhimento, na harmonização. Para o presidente da AJA o “mural transmite a 
abertura do bairro para receber aqueles que saíram do bairro”. Para o coordenador nacional do Programa 
Escolhas “o mural é para todos os que gostam de viver no bairro de forma harmoniosa”. Por seu lado o 
vereador apela à unidade dos moradores com a câmara, que estará com os moradores para os apoiar a 
conservar este espaço que é de todos. “Para o mantermos bem arranjado convosco. Para o bem do 
bairro e da sua harmonia”. Refere-se ainda a ausência de membros da comunidade cigana o que se 
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explica porque “A participação deles não é fácil, é uma comunidade muito difícil de integrar, mas não 
desistimos”.  
 
E depois do “tiroteio”? 
 
Seis meses depois, um ano depois, dois anos depois303, a ressonância deste mega-acontecimento na 
imprensa e televisão não tem limites. Muito haveria a expor e analisar desta produção noticiosa que dá 
conta de um bairro que lentamente se transforma sob o olhar e a presença dos Agentes e dos 
representantes políticos da resposta-chave dos poderes públicos: o Contrato Local de Segurança. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 – Outdoor do Contrato Local de 
Segurança (Quinta da Fonte) 

 
Dois anos depois, o bairro está mais calmo, mais controlado a partir do exterior, existindo grandes 
hipóteses de se tornar um caso equiparável a uma “boa prática” participativa ao estilo francês  
Decide-se contratar um “mediador cigano” (Alta comissária, Jornal Público 10 de Janeiro de 2009) num 
conflito que não tem raízes étnicas? Mas no terreno percebe-se que os mediadores ciganos afinal não 
são do Escolhas, mas do Contrato Local de Segurança304. 
Fizeram-se obras mas “ninguém pode garantir que amanhã não há um problema. Uma rixa entre vizinhos 
pode acontecer em qualquer lugar, se bem que nestes bairros pode, de facto, assumir outras 
proporções… porque atrás do vizinho vem o grupo” (Presidente da Câmara, “O que aconteceu depois dos 
tiros?”, Jornal Público, 10 de Janeiro de 2009). Não se refere porém que quem fez estas obras não foram 
os desempregados do bairro305, os mesmos que frequentemente continuam a viver em sobrelotação, mas 
uma empresa de fora. Não será o assalto da carrinha do empreiteiro que vem fazer as obras, para além 

                                                 
303 Veja-se a este propósito entre outras, “Quinta da Fonte: Seis Meses depois dos confrontos, o ambiente está mais calmo; 
Alguns ciganos não voltaram, mas o bairro está no bom caminho” (Público, 10 de Janeiro de 2009); “O que aconteceu depois dos 
tiros?”  
304 São os mesmos que iram prestar serviço num estabelecimento de ensino da Quinta do Mocho, porque o TEIP 
não tem dinheiro para contratar mediadores, segundo informação de membro da direcção do mesmo TEIP. 
305 Merece referência a operação de reabilitação urbana levada a cabo na commune de Bégles (CUB) na qual 50% dos 
trabalhadores foram “desempregados do bairro”.  
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de um crime, uma expressão de revolta pelo silenciamento a que muitos habitantes se vêem votados 
quando já ninguém dentro e fora os representa?  
Para Délcio Martins, presidente da AJA “[o] bairro tem mais visibilidade. A Associação de Jovens da 
Apelação passou a ter mais atenção da Câmara de Loures e, às vezes a governadora civil liga-me para o 
telemóvel, falamos sobre o bairro. Recebemos muitas promessas depois daquilo [o tiroteio] … apoios 
concretos não. Mas este ano temos uma bolsa da câmara [já tínhamos concorrido antes]. É pouco mas o 
dinheiro vai valer muito”. As referências por parte do responsável pela AJA à dificuldade de integrar a 
comunidade cigana desaparecem do discurso (Público do dia 29 de Julho de 2008). 
A associação (ou o Escolhas?) continua a promover ateliers de graffiti e, em conjunto com a Vitamina C, 
acabará por terminar as obras no “polidesportivo”, apenas parcialmente recuperado ao longo de 2009, 
apesar da promessa de recuperação do presidente da Câmara ser de Abril de 2008.  
Dá-se ainda visibilidade a uma “comunidade” cigana que, sem “grande entusiasmo” tem um pé dentro e 
outro fora das iniciativas da Associação de Moradores desafiadas pela Câmara. As cisões internas à 
“comunidade” não lhe permitem responder livremente à “participação por convite”.  
No terreno, pouco a pouco o bairro vai mudando à superfície. Há novamente mais gente na rua. 
Retomam-se as festas sob a vigilância de corpos de intervenção, nuns casos, noutros não. Os “assaltos 
diminuíram”, mas continuarão a existir, mesmo com a presença do CLS. O comércio ambulante retornou. 
Mas nesta notícia a visibilidade dos jovens visíveis surge pela negativa e, tal como em França, parece ser 
a génese dos problemas: 
“um dos principais problemas da Quinta da Fonte, dizem muitos, [sem se explicitar quem] passa por alguns jovens 
entre os 14 e os 20 anos que não fazem nada, bebem muito, juntam-se à noite, cometem assaltos na zona, 
espalham a insegurança. Não tem a ver com etnias” (Jornal Público, 10 de Janeiro de 2009).  

Um ano depois a mesma ideia apareceria expressamente na voz do coordenador do Escolhas. O bode 
expiatório está cristalizado.  
“[…] a introdução do Contrato Local de Segurança (CLS), trouxe mais condições para intervir junto dos jovens mais  
problemáticos. “Graças a esta parceria a nossa intervenção no terreno tornou-se mais efectiva o que nos permitiu 
melhorar a formação pessoal destes jovens, e alargar o leque de actividades que eles têm à sua disposição”, referiu.  
O coordenador [do Escolhas] sublinha ainda que o CLS, através das actividades que promoveu, e que ainda vai 
promover, contribuiu para recuperar e reforçar a comunicação entre toda a comunidade, apesar de entender que 
nunca houve qualquer tipo de guerra ou conflito étnico, mas apenas um desentendimento entre jovens. “As pessoas 
sempre se deram bem umas com as outras, apesar de não negar que este episódio deixou marcas profundas, ainda 
para mais havendo imagens espalhadas por todo lado. No entanto, as feridas podem e devem ser curadas, apesar 
de tudo levar o seu tempo”, ressalva.” (Quinta da Fonte: Um ano depois dos confrontos moradores querem enterrar 
ressentimentos, Semanário Gratuito O Meu Jornal – Notícias de Loures e Odivelas – 23 de Julho de 2009 – Ed. 3).  

Em Setembro de 2009 promove-se “A festa anual da urbanização da Quinta da Fonte”, uma festa onde se 
contemplam espectáculos de música e dança com a participação dos seguintes intervenientes: 
- Tambores de Percussão do Centro ATL Verdini (Pastoral dos Ciganos) 
- Danças ciganas e africanas (Centro ATL Verdini) 
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- Animação Musical do Grupo CURPI (Comissão Reformados, Pensionistas e Idosos da Apelação) 
- Grupo Tambores de Água 
- Príncipes do KUDURO 
- Grupo de dança – “Misturas Africanas” 
- Capoeira 
- Grupo da Igreja Kimbanguista da Apelação 

Prevê-se ainda a partilha de pratos tradicionais das cozinhas cigana, africana, brasileira e portuguesa. 
Dez anos depois, através de espectáculos ou da gastronomia, as organizações envolvidas na intervenção 
pública e associativa no bairro retomam a receita deixada pela Etnia, primeira associação a intervir no 
bairro, colocando no centro da intervenção a interculturalidade.  
Como em França, o território e os jovens sobrepõem-se. Nos discursos surgem ligados a questões da 
relação interpessoal, da qual se procura retirar a diferença inter-étnica. Nos mesmos discursos as 
relações entre entidades e populações estão também ausentes. Estas últimas, totalmente ausentes no 
discurso mediático, só muito raramente aparecem na racionalização da experiência de implementador da 
intervenção pública. Entretanto, como em França, mas sob um enquadramento social muito mais parco, 
os jovens “mais problemáticos” a quem se imputa explicitamente os problemas do bairro, um ano depois 
seguem essencialmente três / quatro caminhos: na continuidade da tendência ante-Escolhas, a 
externalização da acção social e educativa e a prisão como resultado não de crimes praticados 
recentemente, mas como o desfecho de processos que se arrastam há anos; o reforço do controlo por 
parte das entidades ligadas à acção social e à segurança e o prolongamento de processos de retenção 

baseados na promessa de ajudas; e, finalmente, o aprisionamento territorial conseguido através da 
retenção no bairro dos não documentados e / ou com antecedentes criminais. Todas estas tendências se 
acentuam desde o “tiroteio”, com a entrada do CLS na micro política.  
Dois anos depois algumas lojas abrem, mas não como resultado de qualquer iniciativa de apoio ao 
emprego. São negócios privados que encontram condições de segurança para sobreviver. As iniciativas 
contra a violência passam a ser comemoradas anualmente, na presença do ministro e de altas 
personalidades. 
 
 
5. Chegar à frente “social” na visibilidade e para o controlo 
 
Na Quinta da Fonte a forma como a questão étnica tem sido tratada sofreu uma evolução. Inicialmente o 
município empenha-se no diálogo intercultural através do projecto Apelarte, que tem continuidade no 
Escolhas. Num segundo momento, a escola toma as rédeas do trabalho com os jovens do bairro e o 
universalismo emerge através do investimento em mais cidadania. Neste segundo momento a 
“convivência” ou a diversidade étnica emergem nos discursos oficiais registados em diagnósticos, sempre 
ligados à precariedade laboral. Mais recentemente, emergem nos discursos questões ligadas à 
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especificidade de certos “grupos”, seja por via 1) das formações ministradas no TEIP sobre a cultura 
cigana, 2) do interesse em ter todos os “grupos” representados na associação de moradores, 3) da 
visibilidade dada através do espectáculo, ou ainda 4) das “sinalizações de situações de emergência” que 
o município (via serviço de acção social da CML) continua a enviar ao Centro Distrital de Solidariedade 
Social de Lisboa – Loures (ofício de 24-02-2010) alegando a existência de “contrários”306.  
“No início do presente mês, a autarquia procedeu à demolição de algumas barracas no referido Bairro [Bairro da 
Torre em Camarate], entre as quais aquela onde residia esta família, ficando nesta a viver na viatura que possuíam, 
uma vez que afirmam não lhe é possível regressar ao fogo onde foram realojados, devido à existência de 
“contrários” na urb. Qta. Da Fonte e por este se encontrar vandalizado (sem portas e janelas).  

Há assim uma série de marcos de uma gestão particular que representa um entendimento específico do 
discurso oficial sobre a negação do município em atender às especificidades sobre um prisma 
particularista. Mas em conformidade com a falta de explicitação de directivas políticas nesta matéria 
(Leitão, 2005), com a “naturalização” da pobreza e as insuficiências dos meios de intervenção, 
sistematicamente legitimados pelas lacunas do “sistema herdado”, colocam-se em causa as efectivas 
possibilidade de transformação do contexto, para além da superfície.  
A persistência de um quadro de abandono do edificado no interior dos lotes, a presença de casa vazias 
no bairro, os atrasos na intervenção no polidesportivo, a incapacidade de empreender uma intervenção 
que integre habitat e ocupação laboral, a alternância entre o cuidado e o abandono que caracteriza o 
espaço público no topo do bairro (o “largo do graffiti”, no topo da Av. José Afonso) são alguns sinais da 
falta de consistência política do princípio do particularismo. Acresce que a gestão do parque habitacional 
belisca também o princípio democrático, como demonstraremos no último ponto deste capítulo dedicado 
ao processo de realojamento da população do bairro do Talude. 
 
A Mais Cidadania  
 
Articulado com o Escolhas, que é efectivamente na Quinta da Fonte um programa para os negros e 
levado a cabo por negros, o TEIP assume uma perspectiva mais universalista e orienta-se para a 
transmissão de um modelo de cidadania, ancorado na transmissão de competências sociais e pessoais 
que permitam a integração. Esta prende-se, porém, mais com a possibilidade de ajustar comportamentos 
do que com a criação de efectivas possibilidades de re-posicionamento social. Esta perspectiva tem na 
base a ideia de que a integração ainda está por fazer, ou seja de que é preciso integrar a “juventude não 
integrada”, considerada marginal,  
I: Qual o balanço que se pode fazer do projecto [Escolhas]? 
N.A.: O projecto funcionou da letra à acção, tudo correu como previsto. A necessidade dos clubes funcionarem 
implicava apoios, dinheiro. Procuramos apoios, em 2006 tivemos o projecto do IPJ, o ”youth in action”307. 
I: Quais os objectivos? 
                                                 
306 Estes “contrários” não são apenas inter-étnicos. O terreno mostra fissuras mesmo dentro da população cigana.  
307 O ”youth in action” é um projecto de apoio é mobilidade promovido pelo Instituto Português da Juventude. 
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N.A.: Pretende-se desenvolver competências - democratizar ferramentas para a participação, partimos do princípio 
que: um, faltam competências para se integrar; dois, faltam competências para incluir. Há um excesso de 
paternalismo. É preciso reconhecer que, por exemplo o tempo vivido em S. Tomé, se calhar foi uma coisa óptima... 
mas podem criar-se desajustes de linguagem. Estes desajustes de linguagem não são má criação, é a linguagem 
dos pais, dos pares... quando dizes “és mal criado” estás a chamar mal criado ao pai... É difícil, porque os 
professores às vezes não estão sensibilizados… De um ponto de vista que valoriza a honestidade, tenta-se 
perceber as limitações, explorar os potenciais, acreditar, motivar. Lançamo-nos em projectos-piloto que são 
desenhados por um conjunto de pessoas: o clube de cidadania, a AJA. Passado um ano e meio alguns membros 
deste clube fizeram-se sócios da associação, muitos estão em França ou Inglaterra. Eu tinha visto no diagnóstico da 
rede social a necessidade de fazer a AJA. Eu já não conseguia fazer as coisas sozinho, fui buscar voluntários. 
Fizemos um ano de formação, tivemos aqui um estagiário do ISPA, o André, actualmente responsável pelo 
“Acompanhamento”, são os voluntários do projecto de Apoio Escolar que é subsidiado pela [nome da empresa] para 
as deslocações. Há uma ideia de espiral na formação, à medida que se cresce alarga-se. Na formação não se toca 
só o associativismo. Transmitem-se competências de gestão de conflitos, de criação de projectos.  
I: como decorreu o processo de criação da AJA? 
N.A.:A discussão dos estatutos foi relativamente rápida... os jovens já estavam preparados. 
I: de quando são os estatutos? 
N.A.: São de 30 de Agosto de 2007 
I: E como se envolve noutras lógicas de actuação ou noutras acções que não as da associação [Mais Cidadania]?  
N.A.: Basicamente é o Félix e eu, no TEIP encontramo-nos em termos de trabalho. Havia um problema da 
multiculturalidade. A questão que se colocou foi: se o facto de a cultura ser diferente dificulta a integração, como é 
que eu actuo? 
I: e como actuam? 
N.A.: Ajudou-me muito ler o livro o Homem Plural de Bernard Lahire. Os reportórios de acção… com os miúdos sou 
de uma maneira e com o presidente [da reoública] sou de outra e os miúdos percebem isso. A única coisa que fazia 
sentido era trabalhar lideranças, que pudéssemos reintroduzir novos reportórios. Novos reportórios de acção, de 
acordo com os contextos, que aprendo a conhecer.  

O paradigma educativo ou a abordagem pedagógica do projecto de cidadania posto em marcha não foi 
explicitado em entrevista, mas percebe-se que se distancia do trabalho para uma cidadania “activa, crítica 
e criativa” (LBS Educativo). Fui à procura da fonte de inspiração do Mais Cidadania, um projecto 
“descoberto na net ” que num questionamento directo consegui saber tratar-se do “Ready to vote”. Trata-
se de uma iniciativa de Hillary Clinton no estado da Carolina do Sul voltada para a democratização de 
ferramentas para a participação que pode culminar na conquista do direito de voto que visa: 
“to encourage soon-to-be-voters to become engaged in the electoral process. In other words, we want you to know 
your rights as an American citizen and exercise them!” (http://www.readytovote.org/learnmore/).  
“Too many students leave high school with a limited understanding of what civic engagement and participation in our 
democracy entail. We encourage the use of curricula like our Learning Democracy resources that teach about the 
workings of democracy and the history of voting rights. Such civic education should ideally entail things like mock 
voting to demystify the voting process and make it less intimidating for democratic newbies. A civic education 
curriculum also provides an opportune moment to encourage pre-registration. Learning Democracy, FairVote's 
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comprehensive civic education curriculum, is available at http://www.fairvote.org/learningdemocracy. (Our prototype 
state-based edition is available at http://www.rhodeislandsuffrage.org)”308 

Naquele país o “Ready to vote” é desenvolvido em parceria com professores dos liceus que ministram 
aulas para a transmissão destas competências e envolveu em 2008 mais de 100 liceus 
(http://www.readytovote.org/learnmore/). 
No Mais Cidadania a democratização de competências de participação, que se faz com base em criação 
de contextos de exercício de democracia, corresponde a um trabalho para a aquisição de competências 
de participação cívica (incluindo a associativa). Mas não se lida com a especificidade étnica e o trabalho 
faz-se muito mais pela via do ajustamento de comportamentos, fortemente potenciado pela liderança do 
que com a promoção de uma cidadania (alinhada) que se tende a distanciar de uma efectiva preparação 
para um cidadão “activo, crítico e criativo” que o próprio modelo de ensino coloca como linha de 
orientação.  
Ou seja, a intervenção do Mais Cidadania orienta-nos noutros sentidos que secundarizam a conquista de 
direitos, incluindo o direito ao voto, e se orientam para a conquista de competências. Eis uma outra 
manifestação do princípio individualista na acção social do bairro de um projecto específico que se quer 
“[…] laico, porque só assim terá condições de vingar” e, posteriormente, exportar-se como modelo de 
intervenção. A excessiva confiança numa forma de intervenção vista como inovadora e a difundir, acaba 
por ter efeitos de alisamento e de supressão do “outro”, aspecto que carece de atenção na investigação 
social contemporânea.  
A perspectiva assimilacionista revela-se a partir da análise de dois eixos centrais: o primeiro diz respeito à 
continuidade entre o projecto de Escola – Escolhas enquadrado num paradigma educativo 
manifestamente normalizador (as lideranças); o segundo prende-se com a progressiva lateralização, por 
via da folclorização (Haymes, 1995), das especificidades próprias do que usualmente se designa culturas 
juvenis, sobre as quais pouco ou nada se conhece, e cuja manifestação tende a ser usada como 
instrumento de visibilidade política.  
Para o ilustrar pode colocar-se a seguinte questão: como se explica que o estúdio de música existente na 
Casa da Cultura seja utilizado por um número muito reduzido de jovens de forma intermitente e em 
profunda relação com a produção de materiais sonoros para “aparecerem” em eventos promovidos pelo 
município?  
A etnia / raça pode funcionar para os jovens como um refúgio estratégico (Dubet, 1997, in Kokoreff, 2003, 
Sauvadet, 2006a; Carvalheiro, 2008). Mas não parece ser um recurso estratégico exclusivo dos jovens. A 
ambivalência na mobilização do etnicidade nos discursos oficiais, onde aparece e desaparece, ou por via 
de uma argumentação contraditória pode corresponder a mais do que uma adaptação à micro-escala de 
directivas explícitas. Revela porém a indefinição ideológica (Leitão, 2005) que tem caracterizado esta 
questão em Portugal.  
 
                                                 
308 Envolve mais de 100 liceus  
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A AJA 
 
Mesmo que a lógica panóptica, cujo quadro base já está montado em França, não atravesse, 
explicitamente, na formulação política o trabalho social, as práticas informais permitem veicular 
modalidades de controlo semelhantes. Depois do “tiroteio” observei jovens da AJA em conversas com 
agentes policiais nas margens do bairro, trocam-se telemóveis para situações de “emergência” e a acção 
social integrada na Escola faz a ponte com a segurança. Como noutros locais, indirectamente por via da 
CPCJ e da Reinserção Social e, mais recentemente, no quadro do CLS, directamente por via do 
Protocolo que sustenta o CLS, entre o Ministério da Administração Interna e o TEIP. A perspectiva é 
preventiva mas a sua eficácia está ainda por demonstrar. Por via do TEIP o CLS pode acabar por ter 
pouco impacto, já que deste protocolo pouco ou quase nada surge de novo em termos de competências e 
de actividades. Uma vez que a esmagadora maioria das actividades propostas no quadro deste 
dispositivo já se encontravam previstas, quer no projecto TEIP, quer no seu eixo Escolhas.  
Mas esta evolução mostra uma atenuação das fronteiras entre a prevenção e a protecção de menores e a 
vigilância e o controlo policial das famílias. Não é uma característica da Quinta da Fonte, por todo o lado, 
o social e o educativo participam na vigilância das famílias pobres e não pobres.  
Esta tendência está bem patente na forma como a se apresenta a AJA na newsletter do TEIP 
A Associação de Jovens da Apelação, criada e formalizada durante o ano de 2007, é fruto de várias vontades quer 
por parte dos jovens da Apelação como de vários actores locais como é o caso da Associação Mais Cidadania, da 
Câmara Municipal de Loures, do Projecto do Progride, da Junta de Freguesia da Apelação e, claro está, do projecto 
“Juntos Construímos Mais”. Participámos e promovemos com todos as acções de formação que estiveram na 
génese desta associação, realizámos várias actividades em parceria já depois da constituição legal da associação e 
temos três elementos da equipa operacional (só sobra o coordenador, que não vive na Apelação) na lista de 
associados [este nós refere-se ao Escolhas].  
Colaboramos com os Conselhos de turma dos CEF´s, 2º e 3º ciclos e EFA´s do Agrupamento de Escolas da 
Apelação, ao nível do acompanhamento de casos problemáticos de absentismo, abandono e insucesso escolar e 
introduzimos um módulo de formação parental no programa dos EFA´s. Dialogamos com a PSP de Sacavém no 
sentido de procurar caminhos para criar uma relação funcional entre esta força de autoridade e o bairro Quinta da 
Fonte. Estão já várias acções delineadas, para o segundo ano de execução do projecto, nas quais grupos da 
população deste bairro em conjunto com a PSP de Sacavém irão colaborar.  

O protagonismo que a AJA veio a conquistar após os incidentes do verão de 2008 justifica que 
aprofundemos esta questão. Prossigamos ainda com a apresentação da AJA: 
Evidenciamos, igualmente, o Clube de Cidadania do Agrupamento de Escolas da Apelação. Promovemos várias 
acções de formação e apostamos neste grupo para, numa lógica de intervenção inter-pares, criar lógicas de 
intervenção ao nível da consciencialização para a cidadania dentro e fora da escola. O apoio ao grupo Vitamina C, 
de cariz mais religioso, tem a mesma lógica. Com a Segurança Social (e com a CPCJ) temos tido uma colaboração 
importante, essencialmente com a assistente social que está sedeada no Agrupamento de Escolas da Apelação, 
com a qual trocamos, muitas vezes, informações e elaboramos relatórios sobre casos problemáticos. Para lá destas 
parcerias informais existe ainda a Rede Social, promovida pela Câmara Municipal de Loures e dinamizada pela 
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Junta de Freguesia da Apelação, a qual através da Comissão Social Inter-Freguesias [Frielas, Unhos e Apelação] 
procura integrar todas as dinâmicas criadas e dar-lhes um carácter mais formal. Por último, sublinhamos que já 
recebemos várias visitas e que as sempre encarámos como momentos oportunos para dar a conhecer a intervenção 
e divulgar a mesma. 

Esta descrição sobre a actuação da AJA permite colocar um conjunto de questões que o decurso dos 
acontecimentos no pós-tiroteio foi tornando cada vez mais pertinentes. Como pode uma associação de 
Jovens estabelecer parcerias com a PSP sem aumentar a crispação nas relações entre uns e outros, 
crispação que eles próprios reconhecem? Como pode uma associação de Jovens tratar de casos 
problemáticos com a CPCJ quando muitos destes casos carecem de um tratamento sigiloso? Quem 
assegura o sigilo? Quem regula a transferência destas competências? Ou estaremos afinal a falar da 
Escola ao invés da AJA?  
Existe, nesta forma de apresentação numa newsletter assinada pelo TEIP, uma espécie de 
consentimento tácito na transferência dos propósitos do Agrupamento de Escolas para a AJA. 
Aparentemente estamos perante uma associação com o estatuto de utilidade pública, tão difícil de 
adquirir, com legitimidade para instalar “naturalmente” sob a sua tutela outros actores como a Escola, o 
Escolhas, a CPPJ, a PSP, e, claro está a Câmara Municipal, transparecendo que estas entidades o 
aceitam “naturalmente”, quando na realidade nem a AJA possui qualquer estatuto de utilidade pública 
nem as entidades referidas possuem juridicamente o poder de reconhecimento de tal liderança. A 
parceria na intervenção pública territorializada configura novas possibilidades de controlo, colocando no 
centro do processo a Escola e a AJA, actantes fundamentais do controlo exercido através da intervenção 
pública territorializada. 
A AJA não apenas um participante na ordem das coisas pela via da operacionalização da acção social e 
de controlo. A constituição da AJA veio criar uma plataforma de intervenção intermédia que é 
apresentada como sendo “autóctone” e autónoma, quando na realidade diversos indicadores apontam 
para uma actuação sob a liderança, não tanto de projectos ou de entidades, mas de pessoas. Deste 
modo, a AJA é também um instrumento político ao serviço da autarquia, do ACIDI, via Escolhas e do 
Ministério da Administração Interna, via CLS.  
A tendência para o aumento do controlo e da vigilância não ocorre apenas nos enclaves territoriais, mas 
tende a atravessar e a acentuar-se em todos os territórios e particularmente os urbanos. As pressões 
para a evolução no sentido do aumento do controlo e da vigilância chegam de outros contextos. Na 
Escola Secundária José Cardoso Pires, na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, desde há quase 
uma década funciona um sistema de videovigilância colocado sem a autorização da Comissão Nacional 
de Protecção de Dados, como pude constatar junto do seu director. O móbil, segundo este, é evitar os 
assaltos aos equipamentos, tendo-se tido o cuidado de não apontar as câmaras de vigilância para os 
espaços de recreio. Porém o que se observa na sala da referida direcção não deixa margem para 
dúvidas. O sistema permite o controlo de comportamentos e / ou a sua deslocalização no caso de se 
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conhecer o desenho do sistema. Quando um estabelecimento de ensino cede à tentação da vigilância e 
do controlo é caso para se questionar: qual a função da educação?  

 

 
6. Cidadania por convite 
 
Já havia ouvido rumores sobre a possibilidade de ocupação das casas vagas por pessoas vindas de 
outros bairros. Foi um tema que me chamou a atenção uma vez que diversos moradores, sobretudo 
jovens, lamentavam com alguma mágoa o facto de a câmara não ter procedido à actualização das 
necessidades de realojamento das famílias recenseadas no PER, que, entretanto, se haviam constituído 
em mais do que um núcleo familiar309.  
No caso da Quinta a Fonte, o facto de o realojamento se ter dado apenas 4 anos após o arranque do 
PER, projecta este défice, não tanto para os desfasamentos entre as necessidades levantadas e as 
casas atribuídas em 1997 / 1998, mas antes para o período subsequente. Ou seja, apesar da 
sobrelotação (motivada pela partilha de um alojamento por mais do que uma família) não se trata apenas 
de não puder aceder a um alojamento, mas de uma impossibilidade de mudar de bairro, ligada à situação 
de grave privação económica e à necessidade de se contar com os laços familiares e colectivos (avós, 
tios, vizinhos…) para resolverem questões do quotidiano.  
A expressão de descontentamento face à incapacidade de resposta da câmara, que não chega a 
formular-se como uma reivindicação colectiva, apresentando-se fundamentalmente sob duas vertentes: 
em primeiro lugar no próprio funcionamento dos serviços de “proximidade” que não são capazes de dar 
respostas e, em segundo lugar, na constatação de que, mesmo perante a existência de fogos 
desocupados, a câmara insiste em não contemplar o problema dos moradores que vivem em situação de 
sobrelotação.  
A propósito do primeiro é comum ouvir-se no bairro que no GIL, serviço desconcentrado da DMH que 
funciona na casa da cultura com segurança privada à porta, não sabem dizer nada. É ainda importante 
referir que mesmo esta proximidade não impede que uma pequena parte dos moradores vendam chaves 
entre si, ou simplesmente ocupem as casas vazias, das quais são subsequentemente despejados.  
Mas não são apenas as famílias residentes nos fogos que solicitam à câmara municipal os chamados 
desdobramentos. A situação coloca-se também nas chamadas unidades residenciais que são 
apartamentos com um elevado número de quartos (no caso concreto seis ou sete) nas quais apenas 
podem viver solteiros. Acontece, porém, que nos “prédios dos solteiros” acabam por viver famílias. O que 
se acredita ser uma resposta provisória para um projecto de vida que passará pelo arrendamento a 
custos controlados, acaba, perante as grandes dificuldades financeiras e a falta de resposta das 

                                                 
309 Pude detectar o mesmo problema noutros bairros, em concreto na Quinta das Sapateiras (Loures) ou em Casal de Cambra 
(Sintra). Trata-se de uma questão reconhecida no Plano Nacional de Habitação (s/d) que ainda não mereceu a atenção do poder 
político.  
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entidades competentes, por se tornar uma situação mais permanente, geradora de fortes tensões, não 
apenas devido às dificuldades de compartilhar cozinhas e casas de banho (sempre imundas, como 
referem as mulheres), mas também pela situação de clandestinidade para a qual as pessoas são 
atiradas.  
A “detenção” de uma casa é abraçada como uma estratégia de sobrevivência. Encontrei casos em que as 
mulheres, tendo relacionamentos com homens de outros bairros, sobretudo os de habitação precária, 
passam os fins-de-semana com os respectivos companheiros, mas mantêm a sua residência na Quinta 
da Fonte. A estratégia é naturalizada e desligada de uma qualquer dependência face à acção social do 
Estado, como revela o discurso de uma mulher de 29 anos com uma filha adolescente e dois filhos com 
idades inferiores a quatro anos. 
C: Eu não peço o rendimento mínimo. Sou contra isso porque o meu companheiro me sustenta e porque não 
preciso. Tenho um apoio por receber e aqui com o Prenha [a morar], a Segurança Social dá-me um apoio para isso. 
E eu faço-o porque acredito nele e quero ajudá-lo, mas o rendimento mínimo não acho bem. Há para aí muitas 
pessoas que podem trabalhar e que estão no rendimento mínimo.  
I: uhm, uhm 
C: Tenho esta casa, também tenho aqui uma jovem que está cá e que paga qualquer coisinha, também ajuda e de 
tempos a tempos também trabalho. 
I: uhm, uhm… 
(silêncio) 
C: E a casa foi-te atribuída a ti? 
I: Sim e agora não quero perdê-la. Eu poderia ir viver para a Cova da Moura, eu gosto de lá estar, mas vou viver 
aqui mais uns anos para poder deixar a casa para a minha filha. E depois, mesmo neste bairro, este bairro que não 
interessa a ninguém, há muita confusão, mas eu não a deixo ir para a rua e sou uma pessoa respeitada. Mesmo 
neste bairro eu quero manter a casa para um dia ficar para a minha filha.  

É neste contexto que faz sentido introduzir a questão do realojamento da população do Talude na Quinta 
da Fonte. Segundo as Fontes consultadas que vão desde os responsáveis pela Associação de 
Melhoramentos e Recreativa do Talude (AMRT), a agentes policiais no terreno, até à fundadora da 
Plataforma 65, Arquitecta Helena Roseta, o processo de realojamento das famílias do Talude começa 
ainda em 1993, quando a associação solicita à DMH uma reunião para esclarecimento e arranque da 
preparação do realojamento.  
Há um hiato no tempo, marcado por falta de disponibilidade para reunir e, consequentemente, pela 
ausência de respostas. No final de 2007, em estreita relação com a necessidade de libertar os terrenos 
do Talude para assegurar a passagem subterrânea da Travessia de Alta Velocidade, incompatível com a 
existência de habitações em relevos de grande instabilidade, a Câmara Municipal inicia contactos e 
negociações com algumas famílias, revelando que dispunha já de um plano de realojamento, mas não 
informa a AMRT. “As pessoas vinham perguntar e nós não sabíamos de nada. Diziam de forma muito 
explícita que se não aceitassem as soluções dadas eram excluídos do PER”. Perante esta nova 
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estratégia, a associação local solicita uma reunião que é agendada para três meses depois do pedido, 
apesar de durante este hiato se continuarem a tentar negociações.   
O processo é complexo e de certa forma ainda incompleto como estudo de caso, porque só se ouviu a 
outra parte, concretamente a Câmara. Porém é indiscutivelmente possível extrair deste processo alguns 
dos traços que marcam a tão famigerada e até premiada actuação municipal junto das comunidades 
imigrantes.  
Vejamos em primeiro lugar a sequência dos procedimentos institucionais. Em Fevereiro de 2008 dá-se 
uma primeira reunião com a DMH na sequência da qual a AMRT promove uma assembleia no bairro para 
a qual foi convidada a DMH e associações de moradores de outros bairros. Segundo a fonte entrevistada, 
o facto de se ter alargado a reunião a outras associações explica que os responsáveis da Câmara 
Municipal não tenham comparecido. “Disseram que só viriam sem outras entidades presentes”. A 
resposta (verbal) da Câmara a esta sequência de acções da AMRT foi a de que “não haveria explicações 
sociológicas, antropológicas, rede, que levasse a alterar o plano estabelecido: iam todos para a Quinta da 
Fonte”. Cento e quarenta famílias.  
Em Abril de 2008 a Câmara convoca uma reunião na Quinta da Fonte, apelando à presença dos 
representantes da AMRT e das entidades que trabalham na Quinta da Fonte: Escolhas, Progride / 
Pastoral dos Ciganos, Agrupamento de Escolas, Médicos do Mundo, Junta de Freguesia e a PSP. Todos 
estavam de acordo de que não se deveria fazer o realojamento, sublinhando-se em particular a 
predominância de uma população jovem, questões de bairrismo e mais importante, que os jovens 
também não queriam este realojamento, ao que não era indiferente a história de uma morte ligada, 
precisamente, a “desentendimentos” entre jovens de dois bairros.  
No que se refere ao posicionamento das entidades presentes, foi de facto possível corroborar a 
resistência de algumas entidades locais ao plano de realojamento proposto pelo município junto de 
algumas entidades operantes na Quinta da Fonte. 
A presença da polícia destinou-se como já se referiu atrás, à declaração da segurança no bairro. 
“Chamam-nos lá, mas a polícia não pode fazer nada, não pode sequer garantir a segurança, apenas pode dizer que 
trabalha para isso. Eles querem ouvir que o bairro é seguro… nós podemos informar as pessoas de como devem 
proceder em caso de litígio” (agente Ferreira).  

A presença da polícia, nestes moldes, nesta reunião antecipa o CLS que visa a “responsabilização da 
população pela segurança”.  
Por seu lado, a presença de algumas personalidades locais, designadamente do professor Nuno “pelo 
Escolhas”, revela o empenhamento em promover um modelo participativo do tipo utilitarista que não está 
livre de gerar os efeitos laterais de controlo de que nos fala Hyatt (1997). Deste modo se fortalece uma 
estratégia de “cidadania por convite”, não entre a população que se quer envolver na segurança, mas 
entre entidades locais convocadas para uma participação (invisível) em nome a população.  
Junto da AMRT questiono: 
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I: Apresentou-se o plano de realojamento no Bairro da Quinta da Fonte? Porquê no bairro da Quinta da Fonte e não 
no Talude, à população? 
AMRT: Porque era lá que se ia fazer o realojamento, foi também nesta reunião que se propôs o Espaço para a 
associação [AMRT] trabalhar.  

A disponibilização deste espaço pretendia responder a um dos argumentos apresentados pela AMRT 
para repensar o realojamento das populações do Talude. 
“Aqui há um hábito de trabalhar em conjunto, trouxemos a energia eléctrica, a água, agora carregam-se aqui os 
telemóveis, foi inventado pela população. Há uma relação de proximidade e de confiança que nos dá autoridade e 
confiança para tomar decisões pela população. Aqui há um historial de construção em conjunto”. 

Contornado o “problema” das instalações para a associação continuar a trabalhar no “novo” bairro, o 
argumento de peso mantinha-se o de sempre: “Há casas a mais, por isso não vão fazer mais nada”.  
Ao mesmo tempo a AMRT, associação de moradores legitimada para o trabalho pelo colectivo e que, de 
acordo com o artigo 214º da Constituição da República Portuguesa tem que ser ouvida no processo, é 
afastada do mesmo, optando-se por uma negociação família a família. Na Quinta da Fonte, o Escolhas, a 
PSP e as restantes entidades presentes são colocados no centro do processo. O centro desloca-se, o 
que e define novas possibilidades de acção mobilizando novos actantes (Latour, 2005), ainda que os 
participantes centrais neste processo, a DHM, encontra novas tecnologias para levar a cabo a sua 
estratégia de derrube do Talude.  
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Conclusão 
 
Nesta tese analisaram-se os processos de governação dos territórios da pobreza em dois contextos 
distintos: o bairro da Quinta da Fonte, na metrópole de Lisboa, e Bacalan, na metrópole de Bordéus. 
Demonstrámos que as cadeias de acção múltipla de natureza transescalar, através das quais se 
implementam as políticas públicas para os enclaves territoriais podem revelar-se excludentes, acabando 
por acentuar o que pretendem combater.  
A identificação dos diversos actantes envolvidos na governação destes territórios, e suas populações 
(Foucault, 2004), declinam da análise de três discursivos que se entrelaçam entre si. O primeiro diz 
respeito aos discursos da formulação política e das práticas da intervenção pública sobre os enclaves 

territoriais, captados através de diagnósticos, de entrevistas orientadas para a reflexão sobre as 
formulações políticas e práticas, assim como da observação de performances discursivas, com recurso 
ao método etnográfico. Este eixo discursivo revela-se, deste modo, a partir de diferentes registos que 
nem sempre reflectem interna e externamente um alinhamento dos conteúdos discursivos, de onde surge 
a necessidade de repensar a organização do Estado.  
Paralelamente interrogou-se o discurso mediático, atendendo aos processos de selecção dos 
acontecimentos susceptíveis de se tornar notícia, às isotopias temáticas, observando em especial as co-
ocorrências e expressões valorativas e às fontes e vozes citadas. Esta análise permitiu identificar 
mecanismos menos explícitos da produção do discurso noticioso e seus efeitos na reiteração dos 
discursos estigmatizadores cristalizados na metáfora dos “bairros problemáticos”. Da análise deste 
segundo eixo discursivo sobressai a estreito intersecção entre o discurso noticioso e os discursos da 
formulação política e as práticas da intervenção pública sobre os enclaves territoriais. 
Por fim, tendo em vista o aprofundamento dos efeitos das dissonâncias discursivas encontradas na 
análise do primeiro eixo, assim como dos efeitos dos discursos desqualificantes e criminalizadores dos 
territórios enclave, segue-se, a partir do terreno, as performances discursivas dos jovens, sujeito em torno 
dos quais se delimitou o objecto de estudo desta tese.  
A abordagem sustentada nas performances discursivas que se propõe neste trabalho apresenta inúmeras 
vantagens para o aprofundamento do que conhecemos sobre a intervenção pública nos enclaves 

territoriais, ao mesmo tempo que permite perspectivar uma ampliação da performance da Geografia como 
ciência. Desde logo a possibilidade de abordar o mundo banal como algo que não é dado (Latour, 2005) 
e, desse modo, levar mais longe o questionamento do que o terreno comporta. Sob esta premissa, o 
cerco das entidades comprometidas na intervenção pública territorializada gera questionamentos distintos 
dos que estamos habituados a colocar, quando inquirimos: porque que é que, apesar de toda a panóplia 
de entidades e de procedimentos pensados para a integração dos jovens, estes permanecem em 
situação de exclusão?  
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A intervenção pública sustentada nas metáforas mobilizadoras orienta-se, como vimos no primeiro 
capítulo, para a perspectiva individualista-meritocrática, a que se juntam os discursos criminogénicos e a 
tese das classes perigosas. Até que ponto poderemos encontrar no terreno marcas desta 
perspectivação? Quais os seus efeitos e qual a melhor forma de os captar? 
O confronto entre o que se encontrou no terreno, português e francês, mostrou processos de 
implementação da governação da vida pós-social (Thrift, 2004a) amplamente convergentes, apesar dos 
caminhos diferenciados de construção do Estado social percorridos por cada um dos países. Nos dois 
contextos analisados a forma como se fala e se intervém nos enclaves territoriais participa no devir dos 
bairros. 
A viabilização do discurso depreciador e criminogénico dos bairros e dos jovens dos bairros não é ditada 
a partir “de cima” ou “de fora”. Assim se explica que, apesar da valorização política dos princípios da 
igualdade de oportunidades e da não discriminação, as práticas da intervenção pública nos diferentes 
quadrantes que a constituem, participem de modo não necessariamente racional na condução daquele 
discurso. Estas práticas não se cingem porém aos processos comunicativos. Foucault permitiu pensar a 
performatividade, para além dos processos comunicativos, através da noção de tecnologias de 
governabilidade que, de modo difuso e transescalar, penetram paulatinamente na governação liberal.  
As respostas encontradas para o solucionamento dos “problemas dos bairros” nos casos estudados dão 
sentido à tese de Foucault que anuncia a configuração de um regime de governação de cariz securitário, 
sustentado na visibilidade do aparelho estatal e no controlo biopolítico das populações. As cadeias de 
acção que permitem afirmá-lo podem ser perspectivadas a partir de três tendências que atravessam, 
ainda que de modos distintos, os dois Estados: a coexistência de processos de normalização e de 
particularização, associados à deslocação manipulada dos centros de poder; o investimento no aparato 
do aparelho estatal nas suas diferentes escalas amplamente suportado nos media; o reforço do controle 
sobre as famílias pobres que se sustenta na diluição da pobreza como problema de governação no plano 
da política de Estado, para passar a ser gerida no plano local.  
O enfoque sobre as práticas permite desvelar mecanismos explícitos e subtis de negociação e de 
ocultação ideológica (e da reivindicação ideológica), ou ainda da falta de explicitação ideológica e política, 
que coexistem e alimentam as três tendências acima expostas.  
 
Esta tese sustenta-se em cinco eixos argumentativos. O primeiro, declina directamente do confronto entre 
Portugal e França, que põe em evidência a ausência de uma formulação política explicitamente voltada 
para os enclaves territoriais, o que aliás explica que ainda hoje existam milhares de famílias a residir em 
barracas no nosso país.  
O combate, ou melhor, a gestão da pobreza tende a diferenciar-se na forma de aplicação do princípio da 
territorialização. Enquanto em França, desde os finais dos anos 1970, a política de cidade se mantém 
como política de Estado para a intervenção territorializada em áreas deprimidas, em Portugal só em 
2005, com a Intervenção “Bairros Críticos”, o Estado central assume uma política voluntarista 
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expressamente dirigida à componente socio-urbanística nos enclaves territoriais, mas ainda com um 
carácter experimental.  
No nosso país a política de realojamento continua a não ser uma prioridade e a ser realizada com um 
fraco investimento em programas integrados que põem em relação as diferentes dimensões da vida dos 
pobres e excluídos. No entanto, a aplicação dos critérios estatísticos da política de cidade francesa ao 
bairro da Quinta da Fonte coloca-o claramente dentro do conjunto de territórios prioritários. A existência 
de uma política de Estado que coloque os enclaves territoriais dentro dos objectivos prioritários da 
intervenção estatal é incontornável. O caso da Quinta da Fonte demonstra que, mesmo em situações em 
que os bairros estão munidos de alguns recursos para a intervenção pública, esta política falha, pela 
ineficácia dos processos de supervisão (mantida à distância), da qual resulta falta de coordenação, de 
sentido de oportunidade e de continuidade das iniciativas postas em marcha.  
Mas o caso francês mostra-nos que a existência de uma política de cidade não é suficiente para 
descentralizar e articular meios e objectivos. Se o bairro de Bacalan é o resultado de uma intervenção 
continuada desta política que levou à demolição de uma cité e à construção de outra, ao desenvolvimento 
dos serviços de proximidade, à chegada do tramway e da sala polivalente, ele mostra também que os 
processos segregativos não se resolvem estritamente pela via urbanística e que se torna necessário 
reavaliar a intervenção social contemporânea. É necessário reflectir sobre as ausências discursivas, os 
silenciamentos e os mecanismos de obscurecimento dos modelos de intervenção pública, o que significa 
repensar os territórios e a igualdade de oportunidades.  
Esta questão leva-nos ao segundo eixo argumentativo desta tese que se inspira nas teses, apresentadas 
no primeiro capítulo, e que explicam que as conceptualizações formuladas sobre os pobres e os 
excluídos tendam a posicioná-los como sujeitos com défice cultural e moral.  
Enquanto a primeira conceptualização tende a sustentar intervenções no domínio do social de cariz 
assistencialista, a desqualificação moral tende a viabilizar os discursos criminalizadores, ou pelo menos a 
abrir caminhos para a sua aceitação, com evidentes reflexos na multiplicação de tecnologias de 
intervenção social focalizadas no controlo. Paralelamente, o princípio da responsabilização dos sujeitos e 
entidades locais pelos processos de saída da pobreza e da exclusão (politicamente articulados com o 
fortalecimento das parcerias locais para a transformação dos contextos), perante a impossibilidade ou a 
insuficiência dos meios e das vontades para a transformação destes últimos, acaba por sobrelevar a 
responsabilização dos sujeitos pela sua condição de pobre e excluído. Como consequência, na prática 
estes deixam de ser olhados como agentes da mudança convidados a participar na intervenção pública, 
passando a ser responsabilizados pela situação de precariedade em que se encontram, num discurso 
frequentemente fluído e pouco fundamentado, mas amplamente performativo.  
As incoerências políticas, os vazios institucionais e os públicos externalizados na montagem do novo 
Estado Social concorrem a par dos discursos criminalizadores, para a aceitação acrítica da perspectiva 
da responsabilidade social, que o próprio Estado, agora territorializado dentro de uma lógica policentrada 
e heterárquica, pretende implementar. 
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Também aqui se encontram diferenças substantivas entre os dois países. Em França os processos 
excludentes revelam-se através de processos de erosão da participação cívica politicamente esclarecida 
por via da aposta na constituição de uma cidadania alinhada, silenciadora do protesto, que se socorre da 
deslocação dos centros de poder no interior dos bairros.  
Por seu lado, em Portugal, o facto da intervenção pública dirigida para a “juventude em exclusão” orbitar 
em torno das populações (de que se ocupa o ACIDI) deixa de fora uma grande parte de jovens, ao 
mesmo tempo que acentua a ideia de que os contextos territoriais dos imigrantes são aqueles em que se 
geram / revelam os problemas. Porém, a análise do caso da Quinta da Fonte permite detectar 
mecanismos de incremento da cidadania alinhada próximos dos observados em Bacalan, com a 
particularidade de que os que se mantêm excluídos dos processos participativos revelam uma menor 
consciência dos posicionamentos que lhes são atribuídos, bem como dos seus efeitos.  
Este modelo participativo tem efeitos que se prolongam até aos jovens. Tal como em França, o notório 
descrédito destes pelo social (que não pode ser desligado na municipalização da questão da segurança 
agora centrada no maire), é também já uma realidade em Portugal, aventuada aqui pela conservação do 
bairro dentro da alçada da polícia, na lógica “polícia de proximidade”.  
Em suma, na impossibilidade de alterar contextos, aumenta-se o controlo das populações por duas vias 
distintas: utilizando tecnologias que sustentam o controlo mútuo e facilitam a participação de uns e o 
silenciamento de outros; e através da intervenção social e policial e / ou das entidades que representam 
prolongamentos específicos da polícia, e que ganham cada vez mais protagonismo na gestão dos 
bairros.  
Fica no entanto a questão: porque é que o que não se consegue através da acção social se conseguirá 
por via da segurança? A entrega à polícia da gestão dos “territórios do perigo”, encapuçada na inscrição 
dos habitantes na questão da segurança do seu próprio bairro, é uma fonte acrescida de tensões. Mais 
uma vez a intervenção pública orienta-se para os sintomas e não para as causas. 
A intervenção para o controlo e repressão dos pobres encontra mecanismos de legitimação que 
ultrapassam a esfera da intervenção estatal, o que nos conduz ao terceiro eixo argumentativo centrado 
na produção noticiosa. A produção da notícia sobre os bairros é realizada com base numa cobertura de 
fraca penetração nos contextos. A informação colectada é muito limitada. A notícia é construída ao sabor 
da intermitência dos acontecimentos (Carvalheiro, 2008) e de incidentes e citações fracamente 
contextualizados. Paralelamente, o facto de se privilegiarem as vozes mais interessadas, não na 
resolução dos problemas, mas na afirmação das formas de os gerir, acaba por contribuir para a 
naturalização dos acontecimentos “típicos dos bairros”.  
A disponibilidade da polícia enquanto grande organização do Estado para entrar na notícia e o facto de a 
voz da polícia ser incorporada como critério de “credibilidade”, acentua um estilo e um conteúdo noticioso 
e contribui para configurar um modelo expressivo de criminalidade. Ou seja, o tratamento noticioso dos 
problemas dos bairros como um “problema de polícia”; o uso da imagem dos “bairros perigosos” nos 
discursos políticos como elemento de legitimação da repressão; o recurso às imagens dos bairros como 
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imagem de fundo nas notícias sobre o reforço dos meios policiais e / ou sobre as novas estratégias de 
intervenção das forças especiais de combate ao crime violento, são acontecimentos que acabam por 
“funcionar” como elemento construtor da perigosidade. Por seu lado, a polícia conquista um espaço de 
afirmação na esfera pública que lhe permite contornar e obscurecer as limitações e as desadequações da 
própria organização policial.  
Este trabalho mostra que há um longo trabalho a fazer sobre a relação entre a polícia e os jovens dos 
bairros, que aqui apenas foi começado.  
Tudo isto se tem passado retirando as populações da cena pública. Os processos de “limpeza moral” 
(Machado da Silva, 2006) que marcaram a dinâmica da intervenção pública no período pós-tiroteio (a 
Marcha pela Paz, a operação Juntos Construímos Mais), apressadamente formulados à l’écart da 
população, são percepcionados no bairro como fórmulas externas de solucionamento, de extrema 
visibilidade mas de grande fragilidade. A “paz podre” é frágil como diria um habitante numa notícia 
publicada pouco mais de um ano depois (Jornal de Notícias, 30 de Agosto de 2010).  
As simbioses estabelecidas entre media e organizações do Estado não envolvem, porém, só a polícia. Se 
inicialmente a Quinta da Fonte foi motivo de notícia pelos “desacatos” e actos de “vandalismo gratuito” 
por parte dos jovens, a partir do “tiroteio” surgem notoriamente novos elementos discursivos que se 
prefiguram como isotopias temáticas. No caso específico da Quinta da Fonte, as dificuldades de actuar 
sobre as condições de desfavorecimento de raiz estrutural, de submeter as diferentes etnias presentes às 
regras do jogo da educação formal e informal e a necessidade urgente de se intervir sobre a ameaça da 
cristalização da imagem de um bairro violento, contribuíram para atirar a Quinta da Fonte para as 
notícias, a partir de eventos realizados “dentro do bairro”. Contudo, o terreno mostra que estas iniciativas 
não são geradas dentro do bairro. As notícias analisadas revelam que em torno do “tiroteio” se constroem 
discursos de visibilização da acção social no(s) bairro(s), o que nos projecta para um quarto eixo 
argumentativo. 
Ao pretender desmanchar estereótipos sem se resolver as causas que os alimentam, investindo em 
contra discursos de positividade gerados em espelho, ou seja, encerrados nas mesmas lógicas 
discursivas em que assentam os estereótipos, reforçam-se localmente as lógicas psicologizantes e 
criminalizadoras do excluído imigrante. O caso francês orientou a desmontagem dos discursos e, por via 
destes, das “boas práticas” de intervenção, revelando contra discursos de positividade desencontrados 
das práticas, que por esse motivo perdem eficácia na resolução do problema da exclusão, e em particular 
da exclusão dos imigrantes. O estudo de Bacalan mostra também que a produção noticiosa baseada em 
acontecimentos “típicos”, e em acontecimentos “criados para a notícia”, pode conviver e sobrepor-se. É 
este padrão de visibilidade que prevalece nas notícias do diário Sud-Ouest sobre o bairro.  
Porém, em Bacalan, a interferência na produção noticiosa não se faz apenas através dos media. A 
produção da notícia através do jornal do bairro é uma estratégia integrante da política de cidade que 
modifica a economia política local. O jornal torna-se um implementador de um modelo participativo 
conciliador, politicamente neutralizador, constituindo-se como um actante, a par de outros, de 



 360

silenciamento do “outro”. Esta tendência começa a afirmar-se em Portugal, como mostra o investimento 
na Newsletter do TEIP da Apelação. É no processo de comunicação que se encontra o sentido e se 
busca a coerência da intervenção, processo que posiciona a acção social na frente e remete os 
habitantes dos bairros para segundo plano. 
Como notam os mais críticos analistas da política de cidade francesa, a ênfase nas “oportunidades” numa 
vertente universalista orienta a intervenção para a promoção da capacitação do excluído, em moldes 
duvidosos. E isto porque o modelo participativo seguido define a montante as oportunidades em défice. A 
este propósito é importante debater a questão étnica. Contrariamente ao que sugere a forma como se 
aborda esta questão, a “convivência” inter-étnica não se constrói espontaneamente. São necessários 
catalizadores de interculturalidade ainda por explorar em Portugal e já quase banidos em França.  
Todavia, integrar a etnicidade na equação da exclusão não representa atribuir os problemas dos enclaves 

territoriais à etnia. Mais importante do que esta, são as associações que a partir dela se constroem e que 
têm sido desvirtuadas através do enfoque na criminalidade, delinquência e violência gratuita. Como refere 
José Falcão, do SOS Racismo, reconhecer que a sociedade portuguesa (assim como qualquer outra), 
não está livre deste estereótipo, não pode constituir um “ruído que impeça o debate que se impõe”. Urge 
então, um debate que possa conduzir a uma responsabilização e a uma alteração da relegação para os 
enclaves territoriais desqualificados das minorias étnicas e imigrantes.  
A questão étnica não está ausente tanto da racionalidade política, como da racionalidade das práticas de 
intervenção local. A grande questão reside na forma como se conceptualiza a etnicidade e se actua (ou 
não actua) sobre as realidades locais, salvaguardando a possibilidade de dar expressão à diferença, 
segundo as aspirações do “outro” ao invés da sua folclorização.  
O espaço, e a sua gestão, é fundamental no trabalho contra a mixofobia instalada (Bauman, 2005). É 
urgente criar reais contextos de experienciação da alteridade, tendo presente que no jogo de forças entre 
dominadores e dominados a hetero designação tende a destacar características desvalorizadoras 
(Etxeberria, 2004), que não são dissociáveis dos fenómenos de violência. 
Finalmente, um quinto e último eixo argumentativo centra-se na intervenção mais directamente voltada 
para os jovens. A formalização de parcerias locais, hoje enquadradas pelas “redes sociais”, deixa ao 
critério das entidades locais uma significativa parte da responsabilidade de inserção social. A atribuição 
de competências executivas a estas parcerias locais, constituindo uma inovação política e abrindo a 
possibilidade teórica de assegurar localmente a desejada transversalidade das políticas públicas no 
sentido de uma maior eficácia nos resultados e acções, não garante por si só a superação da lógica auto 
centrada (Inneratiry, 2002), que marca a gestão social territorializada, sobretudo em Portugal. Esta 
questão é da máxima importância, sobretudo quando a voz das populações está pouco ou nada presente 
nos diagnósticos. 
Verifica-se que os posicionamentos relativos entre jovens e interventores sociais são semelhantes nos 
dois contextos. É comum nos dois países a figuração da exclusão e do perigo nos jovens o que justifica 
que quanto mais na margem está o jovem, mais externalizado esteja da intervenção. Esta externalização 
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é, por sua vez, aceite e legitimada, tanto pelos jovens, como pelos trabalhadores sociais no terreno e 
pelos decisores da intervenção posicionados a diferentes escalas. Verifica-se porém que na Quinta da 
Fonte a problemática dos jovens e da intervenção para os jovens (efectivada através da parceria Escola – 
Escolhas e mais recentemente pela entrada do CLS) é mais frequente nos discursos. Por seu lado, em 
Bacalan só aqueles que expressamente negam a tese da responsabilidade individual pela pobreza (JOC, 
Vie et travallle, e educadores especializados) evocam os problemas dos jovens do bairro. Para a maioria 
dos interventores sociais os jovens visíveis, apesar de estarem no cerne do debate nacional, surgem 
secundarizados na narrativa sobre o bairro, como se se tivessem esgotado todas as possibilidades de 
trabalho para a inclusão, ou mais grave, como se se tivesse esgotado a crença na possibilidade de 
intervir sobre o problema.  
As relações estabelecidas nos diferentes discursos entre os bairros estigmatizados e os jovens 
inintegraveis apresentavam-se como uma amálgama circular, um círculo vicioso que se retro alimenta. A 
argumentação sustenta-se num conjunto, não de argumentos, mas de opiniões, que nada demonstram 
sobre os processos constitutivos de cada um dos objectos. Em consequência, as chaves para a 
“resolução” do problema dos jovens tendem a permanecer dentro das balizas conceptuais e formais da 
intervenção localizada que se revela incapaz de resolver os “problemas” diagnosticados. 
É necessário ter em conta que, como concluem diversos estudos (mencionados no capítulo III), os 
fenómenos da delinquência e da marginalidade não são fixos, não apenas no tempo e no espaço, mas na 
geografia dos sujeitos. As possibilidades transformadoras do ser não se conciliam e são amplamente 
amputadas pelos discursos alicerçados na tese das classes perigosas. Mas esta maleabilidade está 
precisamente ligada à possibilidade de experienciar (de se tornar num outro pela experiência) e aí 
permanecer. Neste sentido, os jovens são tanto perigosos como estão em perigo (Sauvadet, 2006b) e 
não podemos escapar ao abandono dos modelos clássicos se queremos pensar a educação e em 
concreto a educação informal.  
Em suma, esta tese mostra que é necessário ir além da antinomia entre agência e estrutura quando se 
considera a intervenção social, educativa e policial para debater a questão dos bairros e dos jovens dos 
bairros. Esta questão é também transversal aos dois países. Porém, em Portugal torna-se mais 
premente, devido à falta de explicitação política sobre o presente e o futuro dos bairros.  
É ainda importante considerar os efeitos associados à descentralização da acção social, educativa e 
securitária que o exemplo francês revela. Há o risco da cristalização de situações de exclusão política dos 
habitantes remetidos para a condição de populações-pessoa (Foucault, 2004) conotadas como 
“indiferentes”, “incapazes” de partilhar códigos e projectos, “delinquentes”. Este risco acarreta outros que 
conduzirão ao desajustamento e ao esgotamento das possibilidades de mudança: o risco de uma 
inadequada identificação e reconhecimento das necessidades das populações envolvidas; o risco de que 
a inserção se baseie em recursos disponibilizados, reiterando critérios de injustiça social; e, finalmente, o 
risco de atribuir uma suposta tecnicidade a critérios que não são mais do que produto de opções políticas. 
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