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Muito recente, foram removidas mais de 15 mil pessoas 
Dos bairros Iraque e Bagdad. Estas tentaram levar o seu 
Agravo ao Palácio Presidencial, mas foi lhes cortado o 
Caminho pela policia montada e a brigada canina. 
Essa é a democracia em que vivemos, quando os 
Cidadãos não se podem manifestar, ou quando as leis 
Põem tantos entraves à manifestação, o melhor é não 
Sair à rua. Estas pessoas que perderam as suas casas 
Foram forçadas a sofrer caladas. 
Ao contrário do que se tem escrito em muitos sítios, 
Eram mesmo casas que foram demolidas e não simples 
Casebres. Foram pagas licenças, e foram investidas 
Grandes Somas de dinheiro na construção das mesmas. 
E isso contra a teoria dominante que explica a 
Proliferação dos bairros de lata do seguinte modo: os 
Construtores são pessoas industriosas que invadem 
Terrenos quando à noite cai, armadas de chapas e 
Pregos e martelos, e que, como formigas, laboram pela 
Noite adentro, e aos primeiros raios do dia têm as casas 
Feitas, e estão prontos a negociar as indemnizações. 
A base legal para a demolição e das casas é terem sido 
Construídas nas reservas fundiárias do n Estado. Porém, 
Foram órgãos do Estado que passaram estes terrenos 
Aos cidadãos. 
E foram assinados diplomas legais, segundo os quais os 
Cidadãos podem requerer o usufruto do direito de 
Superfície em documento que caso não seja respondida 
Em prazo de 45 dias passa a diferimento tácito. 
Se muitas destas pessoas chegaram a fazer isso, é bem 
Provável que o Estado perca legitimidade na demolição 
Das casas A nestes bairros. E isso constitui também 
Material suficiente para que quer a Assembleia Nacional 
Quer a Procuradoria Geral da República, lançarem-se ao 
Trabalho de investigar a legalidade das demolições. 
Porque o que faz falta é saber quando é que estas zonas 
Foram declaradas reservas fundiárias do Estado. Ou 
Isso quer simplesmente dizer que todos os terrenos do 
País, quando não são de privados, constituem reserva 
Do Estado, e que podem ser apropriados a bel prazer? 
Se assim for, é bem provável que existam neste momento 
Funcionários do estado a transformar terrenos 
Baldios em reservas do Estado. 
Sabe-se qual é o fim último destas demolições 
Reordenamento da cidade de Luanda. Muito poucas 
Pessoas não estariam ao lado do governo neste 
Objectivo. O problema reside apenas nos meios. A vontade em 
Expandir e modernizar a rede de infra-estruturas não se 
Pode sobrepor ao básico direito de as pessoas terem 
Casa. Ou passar-se-á a ideia de que o investimento em 
Infra-estruturas é mais importante que o bem-estar das 
Pessoas. Esta foi a via seguida pelo colonialismo na sua avidez 



Em trazer a civilização para a África. Luandino Vieira 
Fala disso em "A Cidade e a Infância". 
A destruição dos casebres do Kinaxixi, a perda dos seus 
Amigos negros empurrados para outros bairros, a 
Construção de prédios nos sítios onde Luandino caçava 
Rolas e perdizes, foi um trauma maior na sua infância, 
Que o levou primeiro para a escrita. E mais tarde para o 
Nacionalismo. 
A apologia da modernidade e da civilização faz-se sob a 
Total ignorância dos efeitos das infra-estruturas na vida 
Das pessoas. Não me parece que existam estudos sobre 
Isso. Mas que efeitos têm as estradas que não levam a lado 
Nenhum? Estradas que cortam caminhos para o pasto, 
Ou caminhos para a água, e que para muitas aldeias 
Espalhadas pelo mato só trazem acidentes, por causas 
Dos condutores embriagados ao volante de carros 
Rápidos? Aos destituídos, subjugados neste caso pela 
Necessidade da construção de infra-estruturas, só resta 
Apelar aos direitos humanos. 
Ironia, quase, que angolanos tenham de fazer uso dos 
Direitos humanos quando existem leis em Angola. Ou 
Será talvez por isso os direitos humanos como o último 
Refúgio daqueles para os quais a lei não se aplica. 
Porque nos países em que as leis nacionais funcionam, 
Em que as pessoas não podem ser torturadas, ou mesmo 
Fuziladas, sem julgamento, em que as pessoas não 
Podem ser expulsas das suas próprias casas, ninguém 
Tem de recorrer aos direitos humanos. 
Apelar aos direitos humanos é dizer, pois, que em 
Angola só existe uma lei. A lei do Estado, da força em 
Toda a sua abstracção, que pode apropriar-se indevidamente 
Do terreno onde as pessoas têm as suas 
Casas. Dentro deste esquema jurídico não há lugar para 
O cidadão. Em última instância, é como se a lei 
Expulsasse o indivíduo do próprio ordenamento 
Jurídico. 
É uma pena que o estado das nossas ciências sociais 
Não permite ainda fazer a ligação entre vários 
Fenómenos sociais. Se isso fosse feito ver-se-ia, por 
Exemplo, que a crescente violência urbana é menos a 
Consequência da guerra e mais o resultado dos altos 
Índices de consumo de bebidas alcoólicas e as 
Miseráveis condições de habitualidade. E remover cidadãos 
Sem que se lhes ofereçam condições dignas, em 
Nada melhora o Quadro. 


