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Os novos bairros que surgem como cogumelos um 
Pouco por toda a Luanda, com a descaracterização 
Urbanísticas que isso provoca, mereceram uma aturada 
Abordagem de três eminentes docentes universitários. 
O Jornal de Angola conversou, sobre o assunto, com o 
Sociólogo Artur Pestana "Pepetela"e, também, com o 
Arquitecto António Gameiro, presidente da Associação 
Angolana de Arquitectos. Os dois, grosso modo, 
Concordam que a descaracterização urbanística de 
Luanda é deveras preocupante, mas tem solução. 
Basta, para tanto, que se comece a desencorajar, já, o 
Surgimento de novos bairros sem planos urbanísticos e 
Requalificar os musseques, que, em muitos casos, são 
Erguidos com materiais de construção nobres (ferro e 
Cimento). Artur Pestana "Pepetela, docente da cadeira de 
Sociologia Urbana na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Agostinho Neto, acredita que o grande 
Problema da cidade de Luanda, particularmente dos 
Seus bairros, está no elevado grau de segregação social, 
Pois quanto mais as pessoas são desmunidas de 
Possibilidades, mais são atiradas para fora do centro da 
Cidade, que é o lugar onde está instalado o poder 
Político, religioso, social, cultural e, acima de tudo, o 
Económico. De acordo com Pepetela, o fenómeno da 
Marginalização social existe desde o tempo colonial, 
Desde o nascimento da cidade de Luanda, mas a guerra 
Que se seguiu à independência veio agravar ainda mais 
A situação. Milhares de camponeses, para sua própria 
Protecção e sobrevivência, viram-se forçados a 
Abandonar as suas aldeias e quimbos e refugiar-se nas 
Grandes cidades. "Então, os bairros foram crescendo 
De forma desordenada, aliás esta é uma característica 
De Luanda, que desde sempre cresceu de forma 
Desordenada, embora não a este ritmo. 
Sociólogo fez lembrar, todavia, que o êxodo rural fuga 
De pessoas do campo para a cidade é uma tendência 
Que se verifica em quase todo o mundo, sobretudo nos 
Países em vias de desenvolvimento. 
Para travar o fenómeno, que é global, Artur Pestana 
Diz que é preciso descentralizar os serviços e fazer 
Desenvolver outras cidades, e até as pequenas cidades 
Intermédias, de modo a que atraiam uma parte da 
População atolada na grande cidade e ela possa 
Compreender que ali se vive melhor. Pepetela 
Reconhece, todavia que esta não é uma tarefa fácil. "E 
Muito difícil desconcentrar Luanda, porque Luanda é 
Algo como um íman, que atrai quase tudo, sobretudo o 
Capital financeiro. Todos os investimentos ficam aqui". 
Angola não é caso único 



O também escritor acha que este é um processo que 
vai levar o seu tempo. Até porque só nos países 
nórdicos é que não se verificam coisas dessas. "Nos 
Estados Unidos da América, considerado um país das 
maravilhas, há uma parte da sua população que vive e 
dorme nas ruas". 
O sociólogo, apontou ainda que a Africa do Sul, apesar 
de ser considerada um país com bons índices de 
desenvolvimento, herdou do regime do apartheid 
vários bairros de lata. 
"Embora a segregação racial fosse o pior dos males, 
devido à separação das pessoas pela cor da pele, 
também havia separação na classe branca entre p9bres 
e ricos. E muito cedo para a Africa do Sul livrar-se da 
febre dos bairros pobres, embora estejam a trabalhar 
para isso". 
Pepetela explicou que nas décadas de 50 e 60 havia 
bairros externamente pobres nos arredores de Lisboa. 
Eram bem visíveis construções antigas, com as 
populações mais pobres a residir nelas, mas que estão 
agora a desaparecer com a edificação de bairros sociais 
para melhorar a condição de vida das pessoas. 
Em Luanda, segundo Pepetela, está a acontecer algo 
similar, com a construção de bairros novos, só que 
estes apresentam duas faces da realidade. Alguns são 
para a classe média ou alta, e outros são para os 
marginalizados. As duas realidades, afirma Artur 
Pestana, estão muito próximas. Quase que coexistem, 
como acontece em Luanda Sul e no Morro Bento. 
"Esta é uma discussão que nunca mais termina, porque 
há pessoas a defender que é útil manter classes sociais 
diferentes próximas, para que uma aprenda com a 
outra, e hajam menos preconceitos, e as relações 
sociais não sejam muito divididas pela capacidade 
económica, mas há os que defendem o contrário". 
(…) Quanto ao tráfico automóvel, Pepetela defende a 
necessidade de abertura de mais vias, o que implicará o 
derrube de milhares de casas. "E um problema tremendo 
que o Governo deve resolver". O docente acha 
que a par das várias semicirculares em construção no 
eixo viário da capital, o problema posterior serão as, 
radiais para se entrar no centro da cidade. 


