
Memória e contestação
na ocupação
do espaço urbano no Alto Crim

Maira da Costa1

Este artigo pretendeu documentar a memória social da ocu-
pação de espaços sagrados e agrícolas ligados ao uso consue-
tudinário pepel no Alto Crim, assim como os processos de
contestação face às estratégias de urbanização estatais no
presente contexto de expansão urbana. Para tal, foram entre-
vistados representantes do poder tradicional do Alto Crim e
atores ligados às estratégias urbanísticas camarárias. Os
espaços tradicionais sagrados e agrícolas ocupam um lugar
marginal relativamente às prioridades estatais para a cidade.
A marginalização destes espaços representa também a margi-
nalização de visões do mundo e modos de vida, incluindo a
governação e o direito tradicional pepel. Compara-se o caso
do Alto Crim com exemplos de outras cidades africanas que
também experienciam processos de rápida urbanização. Será
urgente definir uma estratégia de gestão urbana participativa
de modo a construir uma cidade inclusiva.
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Rikordason ku djunda-djunda
na okupason
di parti di sidadi di Alto Crim

Maira da Costa

Es tarbadju misti mostra ke ki djintis ta lembra sobri kaus di
darma ku kaus di labra na us di Pepel di Alto Crim na Bisau. I
misti tan papia di djunda-djunda ki ta ten entri metadi di pu-
bis ku Stadu na manera ki sidadi ta kirsi. N’ intrivista dunus
di tchon, tambi ku djintis ki ta fasi planu di sidadi. N’ odja
kuma Stadu ka ta da balobas ku bulanhas atenson. E kaus ta
ndjutidu suma si kontra e ka tene nan balur o e ka tene nan
diritu na sidadi. Es ta pui tambi pa utrus manera di vivi ku di
odja mundu ta ndjuditu tan, suma kil ki na odja regulundadi
ku lei di tera na us di pepel. Es testu ta kompara tambi ke ki
pasa na Alto Crim ku ke ki pasa na utrus sidadi afrikanu ki na
kirsi tan rapidu. I prisis pa pensa na un manera pa djintis pudi
djunta kabesa pa toma disizons sobri sidadi, pa i pudi sedu un
sidadi di tudu djintis.

Nomi-tchabi Alto Crim; Sidadi di Bisau; baloba; bulanha; Stadu;

otridadi di tera; kriason di sidadi.
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2 Nota de edição: A ortografia do kriol segue o modelo proposto em Scantamburlo, L., Di-
cionário do Guineense, Vol. 2 (FASPEBI, Bubaque, 2002) e em Scantamburlo, L., O Léxico do
Crioulo Guineense e as suas Relações com o Português (Universidade Nova de Lisboa, Lisboa,
2013).
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A tradição oral aponta os Pepel como os primeiros habitantes de Bissau. Mecau,

filho do rei de Quínara, terá saído desta região para caçar e chegou à ilha de Bissau.

Ficando encantado com a terra, decidiu habitá-la. De seguida, trouxe consigo seis

mulheres e a irmã mais velha, grávida do futuro sucessor ao trono. No costume

pepel, o filho da irmã mais velha do rei é quem detém o direito de herdar o trono.

Mecau teria sido o primeiro rei de Bissau e dele descenderam os clãs da etnia Pepel

provenientes das seis mulheres e da sua irmã (Campos, 2016). A etnia Pepel é repre-

sentada por sete clãs: Bitsó, Bissassu, Bitsafinte, Iga, Bitsutu, Bitsale, Bidjokomo.

É de interesse para este artigo o clã Bidjokomo, gerado pela Instsoma, também

conhecida tradicionalmente como a esposa de Mecau, a que povoou o Alto Crim.

Seus descendentes têm apelido Cá e possuem a hiena como totem, o que se justifica

por serem guerreiros com estratégia de ataque semelhante à utilizada por esse ani-

mal. A ligação totémica faz com que certos animais sejam sagrados para certo grupo

social. Esses animais totémicos assumem um carácter divino e participam nas ce-

rimónias de culto. Além disso, o totem representa uma marca que caracteriza a

personalidade dos clãs.

O Alto Crim, território que hoje é parte da cidade de Bissau, é o bairro em que

nasci e passei uma boa parte da minha adolescência. Em djumbai (crioulo guineense,

convívio) com o meu avô, sempre o ouvia descrever o arranjo desse espaço, conta-

va-me sobretudo das balobas (altares), muitas das quais já não existem ou foram

mudadas de sítio devido à forma como se está a desenrolar o processo de urbani-

zação.

Em 2016, ao realizar um trabalho de pesquisa sobre a memória social do Parque

N’Batonha (parque urbano situado no Alto Crim), as informações que fui reco-

lhendo despertaram em mim a memória das conversas que tinha com o avô e com

outras pessoas mais velhas sobre o Alto Crim.

Neste artigo propus-me compreender a memória social e os processos de

contestação que se desenrolaram com a expansão urbana no Alto Crim. Assim, o

trabalho que deu lugar a este artigo pretendeu estudar: a) a memória social da ocu-

pação dos espaços sagrados e agrícolas ligados ao uso consuetudinário pepel, e b) os

processos de contestação e tensão entre os usos consuetudinários e o Estado no

contexto da expansão urbana.

Para tal, foi necessário fazer recolhas de história oral da paisagem urbana relati-

vamente a lugares de usufruto coletivo como as balobas e as bolanhas de arroz, as-

sim como compreender a posição, o papel e o projeto do Estado face à

(des)ocupação destes espaços.

Este artigo vem contribuir para o debate acerca da representacão dos usos con-

suetudinários em termos de direito ao espaço urbano e advoga a necessidade de

promover processos de gestão participativa na cidade de Bissau.
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A secção inicial deste artigo nomeia diferentes aspetos da expansão urbana e da

relação entre autoridades tradicionais e Estado para diferentes contextos africanos.

Segue-se uma apresentação da abordagem metodológica utilizada e depois uma

exposição das fontes documentais e narrativas que reuni para analisar os processos

de ocupação e contestação em três casos no Alto Crim.

Urbanização contemporânea em África

Em África, a expansão urbana tornou-se realidade e tema de debate pois, em

vários contextos, este processo está a decorrer de forma acelerada e irreversível. O

fluxo de migração da população rural para os centros urbanos levou ao crescimento

da população nas cidades. Em particular, entre 1950 e 1980, o crescimento popula-

cional urbano terá sido excepcional (Acioly Jr., 1993) e, como consequência disso,

ter-se-á acelerado o fenómeno da expansão urbana. Muacuveia (2019) descreveu-a

como um processo em que a cidade cresce com maior ou menor intensidade e que se

traduz no aumento da área edificada visto que “o crescimento urbano e o aumento

populacional são elementos relevantes incorporados no processo de urbanização”

(Muacuveia, 2019, p. 51). Sublinhou que o crescimento urbano é o resultado da re-

lação entre a sociedade e o espaço que ela ocupa, sendo esta relação a responsável

pela sua criação.

Cidades como Lagos, Kinshasa, Lusaka e Dar es Salaam, que já teriam crescido

sete vezes durante 1950-1980, terão assistido ao aumento de aproximadamente 108%

na população urbana da região durante a década de 1980. As cidades da África Oci-

dental são as que apresentam a maior taxa de urbanização e, ao mesmo tempo, têm

unicamente à disposição estratégias de planeamento urbano débeis, incapazes de

fornecer às populações locais e instituições municipais instrumentos eficazes de

gestão urbana das cidades e bairros (Acioly Jr., 1993).

Em Moçambique, a expansão urbana entrou numa fase acelerada na década de

1990 e está enraizada na estratégia colonial de segregação racial que teve lugar em

1930-1970. Essa estratégia de urbanização ficou conhecida como assente na dualida-

de “cidade do cimento” versus “cidade do caniço”, vivenciadas respetivamente por

colonos e colonizados. A partir da década de 1990, a expansão urbana reproduziu a

estrutura de segregação socioespacial prévia, dividindo agora a cidade em áreas ur-

banas e periferias urbanas. Após a independência moçambicana em 1975, a estrutu-

ra dual colonial urbana foi herdada pelo Estado através de um decreto presidencial

que intensificou a divisão administrativa urbana do país, produzindo ainda mais zo-

nas urbanas periféricas sem infraestruturas e serviços sanitários (Maloa, 2019).

Nestas áreas periféricas, as estruturas rural e urbana estão incorporadas numa só

paisagem. Para Maloa (2019), a urbanização contemporânea moçambicana carece de
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programas de habitação e de reabilitação, programas de desenvolvimento para o

município de Maputo e estratégias de promoção do desenvolvimento autárquico.

Assim, segundo este autor, é urgente uma política nacional de desenvolvimento ur-

bano, que possa auxiliar o Estado moçambicano a colmatar os problemas verificados

no processo de urbanização.

Na Guiné-Bissau, país da costa ocidental africana, verifica-se um elevado nível de

pobreza, o que se vem refletindo na qualidade de vida dos moradores das cidades. A

cidade de Bissau, atualmente a capital do país, é banhada pelo Rio Geba e possui

pequenas planícies pantanosas que entremeiam a cidade em expansão. A Câmara

Municipal de Bissau (CMB) é a estrutura administrativa estatal responsável pelo

espaço urbano no sector autónomo de Bissau. Assim como em Moçambique, certos

aspetos no planeamento urbano, de pretensões colonizadoras, foram herdados pelo

Estado guineense após a independência em 1974 (Silva, 2009). Entretanto, à medida

que as áreas urbanas vão sendo contornadas por zonas suburbanas, verificam-se

conflitos sociais resultantes da concessão de terrenos para a construção privada

(Silva, 2009). A concessão de terrenos para construção privada, sobretudo nas áreas

até então reservadas aos usos tradicionais, é um dos problemas que Bissau enfrenta

enquanto cidade em processo de urbanização.

Autoridades tradicionais e Estado face ao espaço urbano

O espaço urbano é descrito por Ferreira e Freitas (2011 , p. 2) como o “território

da vida no lugar”, em que bairros, ruas, e praças participam na vida diária da popu-

lação permitindo-lhe construir a sua identidade, sua história, sua cultura e desen-

volver as suas atividades. Há uma interação entre os aspetos sociais e económicos

do território urbano, associados aos saberes coletivos, e estes coexistem num pro-

cesso histórico de relação com o sítio. Para entender a dinâmica do espaco urbano é

necessário, primeiro, situar os atores sociais da sua produção, pois seus interesses e

práticas envolvem-se no processo de materialização e configuracão da cidade (Fer-

reira & Freitas, 2011).

Variadíssimos países africanos apresentam sistemas híbridos de governação

compostos por autoridade tradicional e Estado constitucional. Marrenganea et al.

(2021) chamam a atenção para a dualidade das estruturas de governação tradicional

e as instituições formais do Estado não existirem de modo paralelo, mas sim entre-

laçadas e tendo-se co-constituído no decorrer da história urbana.

A história oral aponta as autoridades tradicionais como as primeiras ocupantes e

detentoras da terra. Estas autoridades apresentam um modelo próprio de gestão do

espaço baseado nos usos e costumes. Com a independência e a implementação do

Estado constitucional, em alguns países africanos, como a Guiné-Bissau (Boletim
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Oficial, 1998), Moçambique e Burkina Faso, todo o território passou a pertencer ao

Estado, assim como a gestão do espaço urbano. O Estado reserva o direito de uso da

terra às comunidades a fim de praticarem suas atividades culturais e agrícolas,

contudo, certas interpretações da Lei da Terra, associadas a planos urbanos frágeis,

podem estar na base das tensões entre Estado e autoridades tradicionais no espaço

urbano. Para colmatar esses conflitos é importante a elaboração de leis explícitas

que sustentem e representem a legitimidade das autoridades tradicionais no proces-

so de urbanização. As autoridades tradicionais continuam a ser “forças poderosas na

urbanização contemporânea” e constituem a maior parte do tecido urbano, mesmo

que não sejam contempladas nas narrativas oficiais, análises académicas ou políticas

de gestão urbana (Marrenganea et al. , 2021 , p. 6).

Breve retrato do processo de urbanização de Bissau

A paisagem urbanística de Bissau na época pré-colonial era marcada por habi-

tações construídas com argila e cobertas de palha que se agrupavam em moransas

(casas pertencentes à mesma unidade familiar). A estrutura e organização espacial

das moransas obedeciam a certas regras determinadas pelos grupos familiares (Silva,

2010). Segundo Acioly Jr. (1993), a cidade de Bissau, como tal, foi fundada em mea-

dos do século XVII, contudo em 1897 passou a assumir um lugar secundário, visto

que a capital foi mudada para Bolama. Só em 1940 recuperou o seu estatuto de capi-

tal, ainda durante o regime colonial.

Em Bissau, a instalação da administração colonial acarretou alguns investimen-

tos em infraestrutura, e o mesmo aconteceu em cidades como Canchungo, Cacheu,

Bafatá e Gabu, onde estava formalmente representada (Silva, 2010). Relativamente a

Bissau, um dos investimentos a destacar foi a construção do porto de Bissau em

1692, que marcou o início de uma nova fase de ocupação. O cenário urbanístico de

Bissau começou a alterar-se, nomeadamente após a construção da primeira fortaleza

em 1687 e que não foi concluída. Seguiu-se um novo projeto liderado por José Pi-

nheiro para construção da segunda fortaleza de Bissau em 1696. Esta fortaleza teria

sido construída com pedra e conchas de ostra (Campos, 2016) mas também não foi

finalizada. Assim, sucessivamente, outros processos de construção da fortaleza nun-

ca chegaram ao fim, exceto em 1766 quando finalmente a construção da fortaleza da

Amura viu término. Embora seja difícil definir o momento de viragem, Bissau terá

começado então a incluir aspetos de urbanização moderna na sua matriz tradicional.

A nova forma de urbanização trazida pelos colonizadores surgiu como forma de

incorporação dos costumes europeus, o que consistia também na tentativa de insta-

lar a base ideológica colonial de superioridade cultural (Baia, 2011). Em 1919, terá

sido José Guedes Quinhones a desenhar o projeto da nova cidade de Bissau (Silveira,

1949, citado em Milheiro, 2012). Em 1944, foi criado o Gabinete de Urbanização Co-
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lonial (Milheiro & Dias, 2009) e a 15 de junho de 1948 é aprovado o Plano Geral de

Urbanização da Cidade (Mendy, 2006). A partir da década de 1960, verifica-se um

processo de urbanização espontânea que originou o que atualmente se denomina

bairros populares. Acioly Jr. (1993) indica que, em 1973, Bissau possuiría 13 destes

bairros. Também nesta década, o programa Guiné Melhor estimulou projetos de ha-

bitação, por exemplo o do Bairro da Ajuda, que veio a constituir-se naquele tempo

como periferia suburbana.

Após a independência, em 1974, foram surgindo mais bairros, como o Bairro Mi-

litar, Bôr, Cuntum Madina, Quelelé, e todos eles com ausência de políticas urbanas

básicas que pudessem acompanhar a sua expansão. O Plano Geral Urbanístico,

aprovado na década de 1990, como afirma Acioly Jr. (1993, p. 58), “preocupa-se de-

masiadamente com os aspectos de zoneamento e regulamentação urbanística e aca-

ba negligenciando aspectos mais pragmáticos e programáticos que um plano para a

cidade deve possuir”.

Narrativas sobre a ocupação
do espaço urbano em Bissau

O estudo da memória social de uma comunidade é uma área da investigação

científica recente em ciências sociais visto que só no século XX começou a haver

alguma atenção virada para a memória social (Peralta, 2007). Na resenha crítica feita

por Peralta (2007), ela evoca a ideia de Halbwachs acerca da “memória coletiva” em

que este a define como uma imagem partilhada do passado. Essa imagem tem como

função manter o laço entre as gerações com base no seu passado coletivo, fomen-

tando por vezes uma ideia de imutabilidade (Peralta, 2007). Para Pecora e Sá (2008,

p. 8) “a memória não restitui o passado, não o reproduz e nem o estabelece, mas

tenta compreender o presente do passado”. À medida que se altera o espaço e o

contexto, constroem-se novas histórias que acabam por ser representadas como a

versão única do passado no presente (Pecora & Sá, 2008).

Quando decidi escrever sobre o Alto Crim e documentar o encontro entre a tra-

dição e a urbanidade, achei pertinente evocar as minhas memórias, documentar

outras, cruzá-las com narrativas orais e fontes documentais sobre a ocupação do

espaço urbano e contextualizá-las nos aspetos já documentados do fenómeno de

expansão urbana que se vive atualmente. Na cidade de Bissau, os espaços sagrados

(balobas) e os espaços agrícolas (arrozais) são materializações dos lugares ocupados

pelo espaço tradicional e popular. Os três casos particulares analisados são a As-

sembleia Nacional Popular, a baloba N’Toma e o Parque Europa Lagoa N’Batonha.

O estudo da memória social e das contestações contemporâneas relativamente

aos processos de ocupação do Alto Crim apresentado neste artigo seguiu uma abor-



Memória e contestação no Alto Crim

Sintidus · 2021 · número 4 · 21-4728 |

dagem qualitativa. As informações foram recolhidas através de entrevistas semies-

truturadas. Fiz dez entrevistas, todas elas acompanhadas por um roteiro de tópicos e

exemplos de questões em crioulo, que serviram de orientação durante as entrevistas.

Os atores sociais selecionados para participar no estudo foram os donos do Chão de

Alto Crim, entre os quais o filho e o neto do régulo, e balobeiros3.

Para perceber a delimitação desse território recorri a descrições acerca da juris-

dição tradicional junto de um membro da linhagem dos donos do Chão de Alto

Crim. Foi-me dito que o Alto Crim inclui o Bairro Tchon di Pepel e abrange uma

parte de Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, isto é, do Mercado de Bandim

ao Prédio dos Correios. Entrevistei também um arquiteto ligado ao processo de pla-

neamento da cidade e um jurista próximo à Câmara Municipal de Bissau para ace-

der à perspetiva jurídica acerca do estatuto dos donos do chão e do Estado

relativamente à ocupação do espaço urbano.

Todos os guiões de entrevista incluíram questões comuns e relacionadas com a

evolução da cidade de Bissau. Produzi depois secções específicas para três guiões de

entrevista que usei com diferentes entrevistados. O guião destinado a entrevistar os

donos do chão apresentava conteúdos como a história das balobas e bolanhas do

Alto Crim e linhagens da etnia Pepel. Na entrevista com o arquiteto foram aborda-

dos temas como o sistema de gestão territorial moderno, transação e propriedade.

Por último, o guião elaborado para entrevistar o jurista incluía conteúdos específi-

cos como o direito ao espaço urbano, regime jurídico de gestão territorial, âmbito do

poder tradicional e do poder estatal, propriedade e transações de terra.

As entrevistas foram individuais e a escolha da língua usada dependeu da pre-

ferência dos entrevistados. Usei tanto o crioulo guineense como o português duran-

te as entrevistas.

Para a transcrição das gravações de entrevistas recorri ao software Express Scri-

be. Passei o material transcrito por um teste de fidedignidade.

Agrupei as informações recolhidas nas entrevistas e dividi as informações dos

vários entrevistados em três eixos temáticos: a) análise da urbanização e o espaço

tradicional, b) perspetivas dos donos do chão e do Estado sobre a ocupação do

espaço sagrado e agrícola na cidade, e c) apresentação de várias opiniões acerca da

cidade de Bissau no futuro. A discussão dos resultados foi feita através da análise

crítica da perspetiva de cada entrevistado face a um mesmo tópico. A próxima

secção apresenta o confronto de perspetivas partilhadas pelos entrevistados acerca

dos três eixos nomeados acima.

Tive em consideração os seguintes procedimentos éticos: apresentei-me, apre-

sentei o meu trabalho e perguntei se o/a entrevistado(a) desejava participar no estu-

3 Responsáveis por estabelecer a ligação aos espíritos nos altares (balobas).
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do através de uma entrevista. Antes de gravar as conversas pedi autorização e

expliquei o motivo da gravação (simplesmente assegurar o rigor da transcrição).

O mágico-religioso e os espaços sagrados

A dimensão mágico-religiosa tradicional guineense é referida na Guiné-Bissau

como “animista”. Para o contexto de Cacheu, Crowley (1990, p. 5) nomeou a religião

tradicional guineense de espiritismo (spiritism), distinguindo-a do espiritismo brasi-

leiro e caribenho e definindo-a da seguinte forma: “Espiritismo […] pode ser defini-

do como a crença num rol de entidades sobrenaturais que influenciam

acontecimentos e relações no mundo natural, social e sobrenatural através de con-

tratos recíprocos iniciados por clientes. […] Distingue-se pela pluralidade de altares

fixos em territórios e associados a categorias e grupos sociais”.4

Os espaços sagrados são aqueles onde a pessoa material mantém ligação com os

espíritos dos seus ancestrais e/ou outros espíritos. Segundo Ferreira (2016), os

espaços sagrados são lugares geridos, construídos, e organizados de acordo com

dogmas de uma religião, e cobertos de símbolos que os diferenciam dos demais

espaços. Estes símbolos podem ser associados a elementos naturais tais como matas,

árvores, rios, lagos, montanhas, pedras e cavernas, considerados por uma comuni-

dade como espaços sagrados possuidores de energia imaterial que os envolve em

mistério e magia (Fernandes-Pinto & Irving, 2015). Os elementos naturais referidos

acima aproximam-se da definição de Wild e McLeod (2008) sobre os sítios sagrados,

que se descrevem como áreas em terra ou na água que têm um significado e espiri-

tualidade especial para um povo.

Os Pepel estabelecem ligações com os espíritos dos seus ancestrais através das

balobas e dos matos sagrados. Nas balobas existem pessoas que atuam como inter-

mediários entre o mundo material e o imaterial, designados balobeiros (baloberu) e

que transmitem às pessoas a fala ou o recado dos espíritos. Essa ligação é estabele-

cida através de libações e/ou animais sacrificados nesses espaços sagrados. A baloba

é um espaço sagrado onde moram o iran e os dufuntus5.

Na minha experiência como guineense, tive contacto com diversas formas de

representar o iran. Em alguns casos, são criaturas que se visualizam com forma hu-

4 “Spiritism […] maybe defined as the beliefthat a wide range ofsupernatural entities influen-
ce events and relations in the natural, social and supernatural worlds by way of reciprocal
contracts initiated by clients. […] [It] is distinguished by a plurality ofterritorially-fixed shrines
associated with social categories and groups.”
5 Este termo tem várias interpretações, às vezes é designado como a alma de uma pessoa,
outras vezes é o corpo da pessoa morta. No caso referido neste texto, dufuntu é a alma que se
comporta como espírito.
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mana, donos de certos lugares e detentores de poderes sobrenaturais. Noutros casos,

denominam-se irans objetos incorporados de poder, entre eles paus amarrados com

pano vermelho, chifres de animais, estatuetas de madeira. A cerimónia ao iran, isto

é, o sacrifício de um animal e/ou a libação ao iran é feita como forma de retribuição

de ajuda concedida ou para assinalar um pacto entre um iran e uma pessoa.

Por vezes, as cerimónias são realizadas debaixo de um poilão (Ceiba pentandra)

ou de uma cabaceira (Adansonia digitata), árvores sagradas onde moram os iran.

Numa das conversas que tive com um baloberu pepel, ele explicou-me a sua visão

acerca da relação destas árvores com o sagrado:

O poilão e a cabaceira são árvores que nós sabemos serem grandes, le-
vam muito tempo para crescer. O iran não é brincadeira, iran é uma
coisa poderosa. O poilão e a cabaceira dão-nos sombra e livram-nos do
vento forte, assim também o iran nos protege e nos ajuda quando pre-
cisamos. O poilão é sagrado.6

Os Pepel colocam puti7 à volta do poilão ou da cabaceira com um pano verme-

lho acompanhado de comida e bebida como oferenda ao iran e aos dufuntus – este

lugar é a baloba. Estes lugares sagrados têm um papel na transmissão de valores e

normas às futuras gerações de forma a garantir continuidade social.

A continuidade de práticas cerimoniais na sociedade tradicional envolve um

consentimento cultural que estabelece uma ligação sólida de autoridade necessária

para acreditar no passado (Appadurai, 1981). Em suma, os espíritos têm uma in-

fluência forte na sociedade tradicional pepel e na sua continuidade. Além do mais, é

através deles que se determina o ordenamento dos espaços sagrados, mesmo na ci-

dade. Dada a importância das balobas na cultura guineense e na cultura de Bissau,

admite-se perguntar: O plano urbanístico estatal considera a existência de espaços

sagrados animistas na cidade? As secções seguintes vão servir-se de diferentes casos

para elaborar uma resposta a esta pergunta.

O Alto Crim

O Chão de Alto Crim é um território tradicionalmente reconhecido como per-

tencente à etnia Pepel, e tinha como régulo N’Batonha Có. Natural de Prábis, região

de Biombo, filho de Adune Nanque e de Badjuda Cá. Morreu a 10 de março de 1963,

em Bissau, vítima de ataque cardiorrespiratório. N’Batonha é uma expressão da lín-

6 Polon ku kabasera e pos ku bu sibi di kuma e garandi, e ta leba tchiu tempu pa kirsi. Asin
tambi ku iran i ka kusa di brinkadera, iran i kusa garandi. Suma manera ki polon ku kabasera
ta danu sombra, e ta libranu utrora di bentu garandi asin tambi ku iran ta prutijinu, i ta dju-
danu ora ki no pirsisa. Polon i sagradu.
7 Puti (em crioulo) são vasos tradicionais guineenses feitos de argila.
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gua pepel que se traduz em crioulo para “Ami ka ninguin” (“Eu não sou ninguém”).

Referindo-se ao nome do chão “Alto Crim”, o entrevistado, membro da autoridade

tradicional pepel, revelou que o nome Crim foi posto pela administração colonial e

que derivou da expressão “alto crime”. Segundo o mesmo entrevistado, esta apeli-

dação foi consequência de o régulo N’Batonha dar abrigo aos Pepel perseguidos pela

administração colonial (Figura 1).

Figura 1 - Retrato de N’Batonha Có, régulo do Chão de Alto Crim. Fotografia de Orlando
Gomes Nanque.

Segundo os relatos de um entrevistado do Chão de Crim, no Alto Crim a nome-

ação para a sucessão do trono dependia da aceitação pelo mundo imaterial. Era o
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iran que fazia a escolha do sucessor do Chão. Assim foi, tanto que o régulo N’Bato-

nha já tinha estabelecido uma morança grande no Chão de Antula mas “tchon pa-

nhal”8 (crioulo guineense) em 1948 para ser régulo do Chão de Crim.

De baloba sagrada pepel a Assembleia Nacional Popular

O entrevistado, filho da djorson (linhagem) Bidjokomo, destacou duas balobas

sagradas pertencentes aos Pepel do Alto Crim. A primeira, chamada baloba de

N’Batonha, situava-se na atual Assembleia Nacional Popular (ANP). Lá havia três

poilões enormes nos quais os Pepel realizavam cerimónias e mantinham contactos

com os espíritos. Anos depois, já no período colonial, essa baloba foi substituída por

um reservatório de água, conhecido popularmente em Bissau como Mãe d’Água ou

Mai d’Iagu.

Para a retirada da baloba desse espaço houve um confronto entre o governo

colonial e os Pepel do Crim, o que resultou na morte de dois tratoristas. Estes trato-

ristas estavam em exercício a cargo da administração colonial para derrubar os três

poilões. A postura de força exercida pelos colonizadores não surtiu efeito e optaram

então por uma negociação passiva. Desta vez, foram ter com o régulo pedindo-lhe

autorização para ocupar o espaço sagrado. Tiveram também de explicar o motivo

pelo qual queriam aquele lugar. Tal motivo era a construção de um reservatório de

água e a abertura da estrada principal, a atual Avenida dos Combatentes da Liber-

dade da Pátria.

Segundo este entrevistado, o régulo N’Batonha acabou por autorizar que a admi-

nistração colonial utilizasse o espaço da baloba. Este processo foi mediado por ofe-

rendas feitas pela administração colonial para efetuar a mudança da baloba de

N’Batonha. O entrevistado, da djorson de Bidjokomo, disse: “Foi oferecido um

tanque de aguardente, uma vaca, porco e bebidas para fazer a cerimónia de mu-

dança”. Depois de terem feito a cerimónia, o Estado colonial conseguiu ter acesso ao

espaço da baloba e retirar os três poilões que constituíam e assinalavam o espaço

sagrado.

Tempos depois, este espaço tornou-se uma feira e depois foi utilizado como pa-

ragem de transportes públicos. Após a independência, no espaço que dantes era ba-

loba, apareceu mais uma infraestrutura junto ao reservatório de água. Esta

infraestrutura, que teve também vários usos, acabou por ser transformada na atual

Assembleia Nacional Popular (ANP).

A criação da ANP aconteceu numa reunião do Conselho Superior da Luta do

Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) a 7 de

8 Tchon panhal é uma expressão em crioulo que se usa quando alguém é escolhido pelo
mundo imaterial para governar, obrigando a pessoa a voltar à terra de origem.
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agosto de 1971 . Os membros do Conselho do Partido decidiram organizar eleições

em 1972 nas regiões já libertadas. Sendo assim, elaboraram critérios para a seleção

dos candidatos à ANP e o método a ser adotado nas eleições. O documento foi inti-

tulado “Bases para criação da 1ª Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau” e

aprovado em dezembro de 1972 pelo Comité Executivo da Luta (ANP, 2015).

Figura 2 - Assembleia Nacional Popular da República da Guiné-Bissau.

Em 23 de setembro de 1973, realizou-se a primeira sessão da ANP, que culminou

com a proclamação da independência. Após a independência, a ANP começou a

exercer suas funções no Palácio da República, depois passou para Bissalanca no

Salão Nobre Amílcar Cabral devido ao desmoronamento do antigo salão onde se si-

tuava. Em 1987 foi transferida para a Praça dos Heróis Nacionais, concretamente a

atual sede da operadora móvel Orange. As mudanças não pararam por ali, em 1995 a

ANP ocupou o edifício da Cruz Vermelha. Em 1998 inaugurou-se a sede da ANP no

bairro de Brá, mas pouco depois deu-se o conflito de 7 de Junho e o edifício foi des-
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truído. Finalmente, em 2000, o Estado teve a iniciativa de construir um novo edifício

para a ANP com o apoio da República Popular da China (ANP, 2015). O lugar esco-

lhido para a construção foi o mesmo onde se situava a antiga baloba pepel do Crim.

A última transição da ocupação do antigo espaço da baloba sagrada dos Pepel de

Crim foi a instalação da ANP da Guiné-Bissau em 23 de março de 2005.

O espaço geográfico da baloba sagrada pepel do Alto Crim passou assim a ser a

ANP. O sítio voltou a ser lugar de referência para a população guineense e lugar de

poder e de decisão. À semelhança da baloba do Alto Crim, a ANP é lugar de acesso

restrito onde é afirmada a governação (Figura 2).

De baloba sagrada de N’Toma a mesquita islâmica

Um baloberu entrevistado relatou um episódio que envolveu a Câmara Municipal

de Bissau e os donos do chão no que diz respeito à concessão e à ocupação do terre-

no de outra baloba no Alto Crim. Segundo o baloberu, o Chão de Alto Crim tem

quatro balobas: Baloba de N’Batonha, Baloba de N’tende, Baloba de N’Tipolo e Ba-

loba de N’Toma. O terreno da Baloba de N’Toma fica situado no mercado de Bandim

e foi cedido pela CMB para a construção de uma mesquita. Essa cedência gerou

descontentamento entre os donos do chão. Disse o baloberu: “Reduziram-nos o ter-

reno da baloba de N’Toma para a construção de uma grande mesquita. A Câmara foi

quem lhes cedeu esse espaço. Ficámos a assistir ao que se passava. Nada mais foi fa-

lado até agora. Mas esses sítios [balobas] têm de ser respeitados”.9

A ocupação do espaço sagrado sem o consentimento dos donos do chão é inter-

pretada como uma aplicação de poder e força por parte do Estado. Um descendente

da linhagem do Chão de Alto Crim diz: “Se alguém te roubar um sítio, o que é que

fazes, vamos lá com o quê? O que é que podemos levar para os impedir? Nada, não

temos nada. Se tentarmos lá ir, a polícia vai nos bater”.10 Na perspetiva deste entre-

vistado, a falta de força é o fator que limita os donos do chão perante o Estado e re-

tira-lhes a voz para reivindicar aquilo que, pelo direito consuetudinário, lhes

pertence.

A perceção dos donos do chão perante a ocupação do espaço sagrado no proces-

so de urbanização é a de que a interferência nesses espaços põe em causa o poder

tradicional. Daí o apelo dos donos do chão para que as balobas sejam respeitadas

pelo Estado no processo de urbanização.

9 E riduzinu terenu di baloba di N’Toma pa kumpu miskita garandi di musulmanu. Câmara
ku da elis el. Anos no sinta no na djubi elis ku udju. Kil kombersa dita te aos. Ma es kaus gora e
ten ku rispitadu.
10 Si alguin robau kau, ke ki bu na fasi, anos no na bai la ku ke?Ke ki no na leba la pa bai tudji
elis?Nada, no ka tene. Si no bai la, pulisia na sutanu.
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Em suma, é de realçar que a Baloba de N’Toma, espaço sagrado de expressão re-

ligiosa tradicional e descentralizada, foi substituída por uma mesquita, um espaço

sagrado religioso monoteísta. De certa forma, a urbanização parece aliar-se a uma

certa centralização da religião (mesquitas, igrejas), reconhecendo infraestruturas re-

ligiosas consideradas apropriadas a certo modelo de cidade.

De bolanha de arroz
ao Parque Europa Lagoa N’Batonha (PELN)

O Parque Europa Lagoa N’Batonha (PELN), localizado no centro da cidade de

Bissau e parte integrante do Chão de Alto Crim, foi inaugurado em 2018 após a rea-

lização de um projeto que pretendeu requalificar aquela que foi assinalada como

uma zona húmida em pleno coração da cidade e importante para as aves. O projeto

consolidou-se através de uma parceria entre a CMB e uma ONG e pretendeu reco-

nhecer o potencial da lagoa. Este projeto, denominado Kau di katchu, ku kau di pe-

kadur teve financiamento da União Europeia no quadro dos 40 anos de parceria com

a Guiné-Bissau. O programa de intervenção para a sua criação teve como objetivo a

complementaridade entre o uso recreativo e a conservação dessa zona húmida. Cer-

ca de 100 espécies de aves residentes e migradoras vindas da Europa e da Ásia, e

ainda alguns répteis como crocodilos procuram este sítio para se reproduzir,

descansar e alimentar-se. Entre as espécies de aves encontram-se algumas raras e

outras ameaçadas de extinção e que usam a lagoa durante o ano (CMB & Monte,

2016). Sendo assim, a recuperação desta zona húmida contribuirá para a conser-

vação dessas espécies de aves, répteis e de flora, ambicionando deste modo uma

convivência harmoniosa com os citadinos de Bissau. O nome de N’Batonha foi dado

ao Parque em homenagem ao régulo do Chão de Alto Crim, como dono tradicional

desse espaço.

O passado do espaço ocupado atualmente pelo PELN foi contado pelos entre-

vistados e reuniu vários elementos dessa memória social. Segundo o relato de um

entrevistado, a zona da Avenida 3 de Agosto no Bairro Tchon di Pepel era um sítio

alagado por ser uma zona costeira da cidade de Bissau que sofria a influência do Rio

Geba. Assim, o espaço agora ocupado pelo PELN estava repleto de mangais e era

utilizado como um porto de desembarque de animais e produtos alimentares prove-

nientes das outras ilhas para Bissau.

Segundo um entrevistado, em 1958, o régulo N’Batonha, ao precisar de campo

agrícola para aumentar a produção de arroz de modo a garantir a segurança ali-

mentar do seu povo, cortou esses mangais e passou a utilizar o espaço como uma

bolanha para o cultivo de arroz (Figura 3). Essa bolanha tinha uma lagoa que servia

de fonte de irrigação para o cultivo.
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Figura 3 - Planta da bolanha de N’Batonha. Mapa de Orlando Gomes Nanque.

Mais tarde, em 1965, segundo as informações do entrevistado, a administração

colonial destruiu o dique da bolanha de N’Batonha e construiu uma estrada. Atual-

mente, essa rua é chamada Avenida 3 de Agosto. Contudo, mesmo com a construção

da estrada no terreno da bolanha de N’Batonha, os Pepel de Crim continuaram a

cultivar arroz no espaço que lhes restava. A atividade de cultivo só veio a ter fim

com a ocupação do solo para construção. Assim, a maior parte do espaço da bolanha

de N’Batonha foi urbanizado, restando somente a lagoa. A lagoa que hoje é designa-

da como Lagoa N’Batonha.

Eu nasci e cresci no Bairro Tchon di Pepel e lembro-me das mulheres que vinham

todas as tardes com suas redes artesanais de pesca e passavam horas a pescar dentro

da Lagoa N’Batonha. Tempos mais tarde, foi depositado lixo no espaço dessa lagoa e

deixou de haver mulheres pescadoras na Lagoa N’Batonha (Figura 4).
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Figura 4 - Lagoa N’Batonha antes da requalificação de 2016. Fotografia de David Afonso.

Numa conversa informal foi-me dito que a ideia de tornar a Lagoa N’Batonha

num parque urbano veio de um biólogo e ornitólogo que fazia observações de aves

neste sítio e chamou a atenção sobre a importância de conservar e manter esse

espaço. Finalmente, a recuperação deste espaço degradado, que um dia foi um porto,

uma bolanha, um sítio de pesca, e é hoje um parque urbano (Figura 5) pretende

contribuir para a proteção da biodiversidade.

Figura 5 - Parque Europa Lagoa N’Batonha durante a requalificação em 2016.
Fotografia de David Afonso.
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Em relação à perspetiva do dono do Chão de Crim que entrevistei, a construção

do PELN foi uma iniciativa louvável por proporcionar bem-estar comum. A questão

colocada pelo dono do chão é a falta de diálogo e de indemnização quando a CMB

ou privados ocupam espaços que pertencem à jurisdição tradicional. Este processo é

visto muitas das vezes como apropriação de terrenos que estavam reservados aos

usos tradicionais.

Ao entrevistar um velho da etnia Pepel, pertencente ao poder tradicional do Alto

Crim, ele falou-me sobre a ocupação da bolanha, dizendo:

Antigamente, davam-te uma bolanha durante um tempo para tu culti-
vares, mas em troca davas uma vaca. Davas essa vaca e davas depois
outra vaca se quisesses continuar a cultivar na bolanha, senão terias de
sair da bolanha. Assim é na etnia Pepel. Hoje oiço as pessoas dizerem
que os Pepel estão a vender as bolanhas. Quem vende bolanhas para
construir casas são pessoas fracas. Porque quando alguém vende a bo-
lanha… […] se deixarem de haver bolanhas os régulos não têm forma
de viver. Na etnia Pepel a bolanha é a força de um régulo. Daí que as
bolanhas pepel não se vendam mas se aluguem.11

Segundo este ancião do poder tradicional do Alto Crim, nas bolanhas dos Pepel o

direito de usufruto era atribuído através de um contrato informal em que a pessoa

concedia uma vaca ao dono do espaço e esse, por sua vez, determinava a zona e o

tempo de cultivo. Para continuar a cultivar, o arrendatário teria de tornar a pagar se

pretendesse continuar a usar bolanha, senão ver-se-ia obrigado a abandonar o

espaço. Este ancião de Crim designa a venda de bolanhas como um atentado aos u-

sos e costumes pepel, retirando força ao régulo perante o Estado. A venda de bola-

nhas contribui para a formalização da propriedade individual de bolanhas, para que

sirvam à construção.

De certa forma, esta relação significa que a soberania tradicional depende da

produção de arroz em contexto urbano. Como diz o entrevistado, se “regulu ka tene

kau di vivi”, se não tiver bolanhas para cultivar e sustentar o povo, perde prestígio.

A soberania tradicional relaciona-se com a bolanha e a produção de arroz em

contexto urbano.

11 Pepel, na kil tempu i ta dau bulanha pa un tempu pa bu labra, ma en troka bu na dal baka.
Bu pirdi baka i bu paga mas baka pa kontinua labra na bulanha, si i ka sin bu ta sai na bula-
nha… kila ki etnia pepel. Ali gos n’ obi kuma pepel na bindi bulanha. Ma djintis ki ta bindi bu-
lanha pa kumpu kasa, i kil djintis fraku. Pabia ora ki alguin bindi bulanha… […] Si bulanha
kaba, regulu ka na tene kau de vivi. I na etnia pepel, bulanha i forsa de un regulu. El ku manda
bulanha di pepel bu ka ta bindil ma bu ta lugal.
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O direito estatal
e os espaços costumeiros sagrados e agrícolas

Para perceber a posição do Estado perante a ocupação dos espaços dedicados aos

usos consuetudinários entrevistei um jurista próximo à CMB. Nessa entrevista, o

jurista falou sobre o direito de propriedade que, segundo ele, é composto por três

elementos fundamentais: o direito de disposição, o direito de fruir e o direito de uso.

A junção desses três elementos constitui o direito de propriedade. O Estado, ao tra-

tar dos direitos dos cidadãos referentes ao espaço privado, atribui concessões, mas

não atribui o direito de propriedade. O direito a propriedade é somente detido pelo

Estado, como único proprietário da terra. Os cidadãos só podem deter direito de uso

e fruição, como explica o entrevistado jurista:

O Estado passa somente os dois direitos aos cidadãos que são direito de
fruir e de usar, mas não passa o direito de disposição porque se passar
os três direitos, a terra já não será do Estado mas sim dos particulares.
O Estado é que tem o direito de propriedade, os particulares têm so-
mente direito de fruir e usar.

Segundo o mesmo entrevistado, existem dois tipos de concessões: urbana e rural.

A primeira (concessão urbana) é aplicada nas cidades e tem de estar em conformi-

dade com o plano urbanístico. A concessão rural é aplicada nas comunidades rurais

em que o Estado reconhece diretamente o direito de uso consuetudinário. E acres-

centou que:

À medida que a cidade cresce vai se verificar a interferência nas áreas
rurais de usos consuetudinários, mas não se deve esquecer que o Esta-
do é o dono da terra. Quando o Estado precisa daquela terra, ele pode
recuperar os direitos de uso consuetudinário dados à comunidade.

O Estado é o detentor da terra em território nacional e de todos os espaços que

nele se incluem, como consta na Lei da Terra (Boletim Oficial, 1998), mas contempla

o direito ao seu uso consuetudinário. No Artigo 17º da presente lei, consta:

O uso consuetudinário às populações residentes no interior das comu-
nidades locais obedecerá aos costumes e práticas de cada uma das co-
munidades. Sem prejuízo do que venha a ser disposto por legislação
própria, o Estado reconhece às populações residentes o direito de ges-
tão e de exploração comunitária da terra, das florestas, e dos recursos
naturais de acordo com os costumes e práticas locais. Ainda é de sa-
lientar que o direito de uso privativo da terra por uso consuetudinário é
dado pelo Estado independentemente de contrato escrito ou de re-
gistos. (Boletim Oficial, 1998, p. 45)

O jurista afirmou que o Estado, ao retirar o direito de uso consuetudinário numa

determinada área pertencente à comunidade, deve indemnizar as pessoas dessa lo-
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calidade. Nos casos em que o Estado não tem condições de indemnizar o particular

devido à falta de recursos financeiros este, por ser o proprietário da terra, aplica o

direito de propriedade sob a comunidade:

O Estado se precisar de um espaço, por exemplo, a Câmara Municipal
de Bissau às vezes não está em condições financeiras de indemnizar o
particular. Sendo o dono da terra, normalmente no direito de proprie-
dade, o Estado pode fazer o que quiser com a sua coisa.

O espaço urbano está ligado à gestão territorial que resulta da relação entre

Estado e comunidades locais. O entrevistado acrescenta que:

A comunidade deve primeiro saber que somente é reconhecido o direi-
to de uso, mas não de proprietário. O proprietário sempre vai decidir –
neste caso, o Estado. O Estado simplesmente reconhece direito do uso
consuetudinário porque a comunidade já vinha de antemão a usufruir
deste espaço, mas isso não lhes dá o direito de se pronunciarem até ao
ponto de fazer com que seus interesses estejam acima dos interesses do
Estado. Não deve falar mais alto a questão tradicional do que as políti-
cas do Estado.

A interpretação que o entrevistado faz da lei é que o direito de propriedade está

estritamente acima dos outros direitos. Isto leva-nos a colocar a questão: Se a terra é

propriedade do Estado, significaria que este deve defender os interesses coletivos

dos cidadãos relativamente à terra? Ou, que interesses deve representar o Estado

senão os dos cidadãos e cidadãs na sua diversidade?

A cidade de Bissau no futuro

Perspetivar a cidade no futuro permite dar voz às expectativas dos entrevistados

acerca do modelo de cidade imaginada ou desejada e, ao mesmo tempo, convida a

pessoa entrevistada a posicionar-se perante a cidade atual.

Na perspetiva do jurista deve construir-se uma nova cidade porque a atual cidade

de Bissau está longe de ser considerada como cidade:

Eu penso que Bissau está ainda longe de ser uma cidade porque a urba-
nização é ainda uma questão a resolver. Por outro lado, a questão am-
biental como o lixo, que continua até então a ser um problema em
Bissau, é uma das causas de doenças nas nossas comunidades. Seria
melhor definir uma nova área para construção de uma nova cidade e
deixar a cidade de Bissau para fins históricos e turísticos.

Um dos balobeiros entrevistados sublinhou a questão da urbanização como um

dos problemas que Bissau enfrenta enquanto cidade dizendo:

A nossa cidade de Bissau ainda tem muita, mais muita, coisa a fazer.
Porque veem-se casas em cima umas das outras. Há alguns bairros em
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que, se lá chegares na época das chuvas, as estradas estão cheias de
água devido aos buracos que têm e nem há sítio para pôr o pé.12

Outro baloberu evocou o problema da ocupação de bolanha para fins habitacio-

nais e a poluição ambiental na cidade de Bissau, afirmando:

Atualmente na nossa cidade de Bissau verifica-se esse problema de
construir casas na bolanha. Noutras partes do mundo estes espaços são
protegidos, pois as pessoas reconhecem a sua importância. Hoje em dia
a nossa cidade está toda poluída e repleta de gasóleo, poeira e fumo por
todo o lado. Se não reservarmos essas bolanhas para serem o pulmão
da cidade como iremos fazer? Há-de chegar um dia em que as pessoas
sentirão o efeito disso. Por isso, é muito importante que o espaço da
bolanha seja só para a agricultura.13

Em todas as intervenções aqui apresentadas, os entrevistados apontaram a falta

de planeamento, o lixo e a poluição como problemas que Bissau enfrenta como ci-

dade. A partir destas intervenções podem delinear-se duas designações para carac-

terizar a cidade contemporânea de Bissau. Por um lado, uma cidade precária devido

à insuficiente e desadequada urbanização de arruamentos e habitações e, por outro

lado, uma cidade insustentável devido à poluição e ao desaparecimento de bolanhas.

A presença de bolanhas na cidade foi apresentada pelo jurista como desadequada

a um modelo de cidade moderna, mas de certa forma incontornável: “Para mim,

[Bissau] seria uma cidade moderna. A questão das bolanhas se calhar não podemos

evitar porque é um caso natural”. O mesmo entrevistado considera contudo que as

balobas não cabem no modelo de cidade moderna dizendo assim: “O problema das

balobas… para mim não deve haver essas coisas nesta nova cidade [Bissau do futu-

ro] ”.

Na perspetiva deste entrevistado, o projeto urbano de Bissau excluiria não só as

bolanhas como também as balobas. Ao passo que as igrejas católicas e mesquitas

muçulmanas poderiam ser definidas no plano urbanístico porque, segundo o entre-

vistado: “A estrutura de uma igreja ou mesquita enquadra-se no contexto urbano.

Ao contrário da baloba que, em termos estéticos, não apresenta características que

se enquadrem numa cidade”.

12 No sidadi di Bisau tene inda manga del ma manga di kusa pa fasi. Pabia bu ta odja kasas
riba di n’utru. I ten utru bairu si bu tchiga la inda na tempu di tchuba, stradas ta intchi iagu
pabia di kil burakus, nin kau di pui pe utruora ka ta ten.
13 Gos i ta odjadu na Bisau es purblema di fasi kasas na bulanha. Na utru parti di mundu bu ta
odja es kau rizervadu pabia kil djintis e sibi kal ki si importansia. Anos aos en dia, tera sta tudu
poluidu di gazoliu, puera, fumu pa tudu kantu. I si no ka bin rizerva gora es bulanha pa e fika
suma pulmon di sidadi, kuma ki no na fasi?Mas tardi o mas sedu djintis na bin sinti ifeitu di es
kusa. El ku manda i muitu importanti pa kau di bulanha fika son pa agrikultura.
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É interessante notar que, na conceção deste cidadão e jurista, a bolanha e a balo-

ba são elementos que pertencem ao não urbano. A cidade, na visão dele, é aquela

que possui infraestruturas modernas, como igrejas e mesquitas, e na qual não po-

dem ser acomodados elementos mágico-religiosos distintos, mesmo que isto signi-

fique excluir os interesses coletivos de outros cidadãos. Seguindo a linha de

pensamento do entrevistado, ter uma baloba na prasa (cidade) significaria constituir

um espaço híbrido e estaríamos perante, ouso sugerir, uma urbanidade rural. Se as-

sim for, não cumpriríamos com os padrões de uma cidade ideal. A cidade exclui o

sagrado espiritista e aceita o sagrado monoteísta com o intuito de alcançar uma cer-

ta ideia de modernidade.

Na entrevista com o arquiteto, como pessoa ligada ao processo de pensar e cons-

truir a cidade pelos mecanismos estatais, ele manifestou o desejo de preservar o

espaço sagrado e as áreas verdes, tal como os balobeiros, mas sugeriu que estes

espaços estejam arrumados em sítios onde não colidam com o projeto da cidade

moderna. Disse o arquiteto:

A urbanização é um fator importante para o desenvolvimento. Para a
cidade de Bissau é necessário no futuro pensar numa cidade onde haja
preservação dos espaços sagrados e bolanhas, sobretudo em respeito
aos Pepel. Podem fazer-se mudanças dos locais sagrados para sítios
mais afastados da aglomeração de casas, o que seria como uma adap-
tação do tradicional ao moderno.

Realço a voz de um baloberu que expôs o seu desejo relativamente à cidade de

Bissau no futuro, dizendo: “Eu gostaria que Bissau fosse uma cidade urbanizada mas

que respeitasse os espaços sagrados assim como as bolanhas”.14 Os donos do chão,

ao reclamar o direito ao espaço da baloba e ao de usufruto da bolanha como formas

de ocupação no espaço urbano, estão também a defender a coexistência ampla de

saberes, perspetivas religiosas e modos de vida no contexto urbano.

Discussão

Este é o primeiro trabalho a apresentar aspetos da memória social e narrativas de

contestação sobre a ocupação do espaço urbano do Alto Crim. Atualmente, têm-se

registado conflitos de posse da terra (o que tem acontecido também nas zonas ru-

rais). Deste modo, seria necessário aprofundar a linha pesquisa e o debate público

acerca das tensões que acontecem na interface entre a representação tradicional e o

direito ao espaço urbano.

14 Amin, nha disedju i pa n odja Bisau organizadu e urbanizadu ma tambi ora ki e na urbaniza
pa e rispita kaus di sirmonia ku bulanhas.
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Como demostram os resultados desta pesquisa, há divergência de opiniões acerca

do direito à ocupação do espaço urbano. Por um lado, o poder tradicional, nomea-

damente os donos do chão e balobeiros, reivindicam e sublinham o direito de uso

consuetudinário no contexto urbano e, por outro lado, o Estado defende o seu direi-

to de propriedade sobre estes espaços e o desejo de implementar um modelo imagi-

nado de cidade moderna. Entre estes dois lados haverá possivelmente várias

variantes que podem acrescentar mais dimensões e nuances a esta divisão binária,

contudo só uma pesquisa mais aprofundada poderá providenciar esse detalhe.

Um estudo de caso realizado por Marrenganea et al. (2021) em que se discute a

autoridade tradicional nas cidades africanas, no contexto do Gana, África do Sul,

Senegal, Burkina Faso, Botsuana, os autores apontam que na esfera da urbanização

africana e da governação urbana estão excluídas as autoridades tradicionais. O tra-

balho destes autores aponta para a ideia de que as autoridades tradicionais desem-

penham um papel importante em todo o continente africano, e não seria possível

construir uma realidade adequada aos contextos da África urbana sem incluí-los. O

trabalho de Marrenganea e colaboradores vem reforçar um dos propósitos desse

estudo, ou seja, promover as vozes das autoridades tradicionais nos assuntos rela-

cionados com a gestão da cidade e dos espaços urbanos.

Da mesma forma, ao falar-se da Guiné-Bissau, também se verifica uma certa au-

sência das autoridades tradicionais nas questões associadas à gestão urbana, aliás

como transparece através das narrativas dos vários entrevistados deste trabalho. Na

cidade de Bissau, e concretamente no Alto Crim, é notória a fraca participação dos

atores tradicionais na tomada de decisão relativamente à gestão do espaço urbano.

Apesar de o Estado guineense reconhecer as autoridades tradicionais e o direito ao

uso consuetudinário do espaço, como consta na legislação designada Lei da Terra,

certos interesses de ocupação do espaço urbano são interpretados como estando

acima dos interesses da autoridade tradicional, trazendo assim contestação social

referente à legitimidade dessa ocupação. Todavia, é tão necessário reconhecer e

traçar a dualidade dos poderes tradicionais e constitucionais como também é perti-

nente compreender que eles não têm coexistido de modo paralelo, mas têm-se sim

constituído em simultâneo à medida que se desenrola a história urbana (Marrenga-

nea et al. , 2021).

O trabalho de Korbéogo (2018) oferece também um exemplo de urbanização e

seus efeitos nos espaços agrícolas de Ouagadougou, capital do Burkina Faso. O autor

destacou que a urbanização constituía uma ameaça à agricultura urbana, nesse caso

praticada por chefes tradicionais. Salientou que a urbanização no Burkina Faso

trouxe escassez de espaços agrícolas e insegurança relativamente ao uso da terra por

parte das comunidades locais. Os dados empíricos apresentados por Korbéogo (2018)

documentam o reconhecimento de que a terra pertencia ao Estado, mas os agricul-
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tores que faziam parte das autoridades tradicionais revindicavam os seus direitos de

uso da terra. Tal reivindicação gerou conflitos entre o Estado e o poder tradicional,

em particular quando os agricultores urbanos recusaram ser transferidos para um

novo sítio na zona periurbana. O artigo de Korbéogo (2018) possibilita uma linha de

comparação com os resultados que obtive sobre o Alto Crim, em que os donos do

chão como autoridades tradicionais do Alto Crim aceitam a urbanização como sím-

bolo de desenvolvimento mas defendem a manutenção dos espaços de usufruto co-

letivo (espaços agrícolas e sagrados) no processo de urbanização, pois a sua

reprodução social, incluindo a do poder tradicional, depende desses espaços. Por

outro lado, a posição do Estado é distinta e quando intervém, com ou sem o consen-

timento da sociedade tradicional, considera que está sob o direito de propriedade

que põe em causa a legitimidade dos donos do chão como donos da terra.

Um estudo feito por Resende (2015) descreve a relação entre o sagrado e o profa-

no na paisagem urbana de Belo Horizonte (Brasil) tomando como referência a Igreja

Nossa Senhora da Boa Viagem e os umbandistas, representados pelo Centro Espírita

São Sebastião. Neste estudo, o autor conclui que o catolicismo e o umbandismo15 são

enquadrados de forma diferente na paisagem urbana. Os templos das igrejas católi-

cas são referências e reconhecidos na paisagem urbana, enquanto os templos da

Umbanda, como florestas e cachoeiras, não se distinguem na paisagem urbana ape-

sar de as suas cerimónias acontecerem no espaço urbano.

Relativamente à existência do sagrado mágico e espiritista e do sagrado religioso

monoteísta no contexto urbano de Bissau, nota-se uma situação semelhante à refe-

rida por Resende (2015). No Alto Crim, foram repudiados os espaços mágico-religi-

osos, como as balobas, nomeadamente a sua existência nos centros urbanos,

alegando que elas não correspondem aos padrões de cidade desejada. Por outro lado,

a perspetiva estatal admite o sagrado religioso monoteísta, na forma de igrejas

católicas e mesquitas, como elementos que se enquadram na paisagem urbana.

Neste estudo, foram ouvidas vozes da sociedade tradicional que deveriam ser

parte integrante nas tomadas de decisão em questões relacionadas com a gestão do

espaço urbano, em particular no respeitante à gestão de lugares sagrados e agríco-

las. Infelizmente, estas vozes são excluídas das decisões estatais ligadas à gestão ter-

ritorial. Estas vozes silenciadas defendem simplesmente a permanência dos seus

espaços, destinados aos usos e costumes na cidade. Em última análise, toda a socie-

dade civil deve ter lugar de participação para discutir estas e outras questões relati-

vamente ao direito ao espaço público na cidade.

Finalmente, é de salientar que a tradição e o sagrado contribuem para a conser-

vação da paisagem natural e que, como transparece nos resultados, pode servir co-

15 Umbanda é uma religião espiritista.
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mo alicerce cosmológico para conservação do meio ambiente, e isto não é exceção

no espaço urbano.

Considerações finais

De todas as palavras e emoções expressas pelos entrevistados quando se referi-

ram às balobas e bolanhas foi consensual a ideia de que estes espaços são pilares

fundamentais da identidade pepel e da sua reprodução social, com especial im-

portância para os regulados. Os espaços tradicionais sagrados e orizícolas ocupam

um lugar marginal relativamente às prioridades urbanísticas do Estado. Enquanto as

religiões monoteístas ocupam um lugar privilegiado no espaço urbano, o mesmo

não acontece para a cultura mágico-religiosa e os seus lugares sagrados. A margi-

nalização do espaço mágico-religioso e da bolanha de arroz representa também a

marginalização de diferentes visões do mundo e estratégias de vida. Assim, seria ur-

gente definir uma estratégia de gestão urbana participativa de modo a construir

uma cidade inclusiva, para evitar o agravar de tensões sociais na cidade do futuro.
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