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RESUMO 

 

“Tinga, teu povo te ama?” é um estudo de caso sobre a construção de identidades 

sociais a partir do processo de organização de memórias num bairro da cidade de 

Porto Alegre, a Restinga. A origem desta localidade remete a uma série de ações de 

deslocamentos forçados, do qual foram vítimas populações empobrecidas que 

moravam na região central da cidade e tinham, naquela condição, atreladas suas 

possibilidades de trabalho e convívio social. Estas remoções ocorreram 

principalmente de 1967 até 1971, no auge da ditadura militar. Posteriormente, a 

Restinga continuou a receber novos moradores a partir de políticas e programas de 

habitação social que priorizavam o acesso à moradia como principal aspecto para a 

equação da questão urbana na cidade neste período. Assim, se transformou num dos 

bairros mais populosos de Porto Alegre. O processo inicial de segregação 

socioespacial deixou marcas numa população estigmatizada, mas também foi o fator 

que proporcionou que esta população, ao longo das décadas, desenvolvesse um forte 

orgulho comunitário, cuja principal marca de estima é o grito “Tinga, teu povo te ama”, 

que ecoa na avenida, nos desfiles de carnaval e faz parte do cotidiano de muitos 

habitantes daquele bairro. A pesquisa de campo se desenvolveu através de 

entrevistas não-diretivas, caminhadas etnográficas e diário de campo. Estas técnicas 

permitiram a coleta de material que resultou na sistematização de narrativas, 

informações cartográficas e a leitura do significado simbólico de partes do mobiliário 

urbano ali encontrado. Através da escuta e do olhar organizado pela subjetividade 

buscou-se compreender a construção de identidades a partir da memória coletiva. 

Entender a dinâmica e complexidade deste processo é fundamental para os estudos 

sobre Desenvolvimento Regional.  

Palavras-chave: Memória, Identidade, Território, Restinga, Comunidade, 

Segregação, Estigma, Orgulho. 
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ABSTRACT 

Tinga, your people love you? is a case study on the construction of social identities 

from the organization process of memories in Restinga, a neighborhood in Porto 

Alegre, Brazil. The origin of this site takes back to a series of forced displacements, 

whose victims were impoverished populations who used to live downtown Porto 

Alegre, where they used to have their possibilities of work and social coexistence. 

These removals happened mainly between 1967 and 1971, in the height of the military 

dictatorship. Later, Restinga continued to welcome new inhabitants from social 

dwelling policies and programs that prioritized the access to the housing as the major 

aspect for the solution of the urban issue in the city in this period. Thus, it became one 

of the most populous neighborhoods of Porto Alegre. The initial process of socio-

spatial segregation left its marks in a stigmatized population, but was also the factor 

that fostered, along decades, the development of a robust community pride, whose 

mark is the cry Tinga, teu povo te ama!, that echoes in the avenue, in Carnival parades 

and is part of the daily life of many inhabitants of the neighborhood. The field research 

was developed by means of non-directive interviews, ethnographic walks and field 

journal. These techniques allowed the gathering of material that resulted in the 

systematization of narratives, cartographic information and the reading of the symbolic 

meaning of parts of the urban infrastructure found there. Through the listening and the 

looking organized by subjectivity, it was aimed to comprehend the construction of 

identities from the collective memory The analysis of samba lyrics, the social practice 

of football teams and other urban interventions in Restinga demonstrate the 

importance of building identities through memories. Cultural studies, which address 

issues of how to construct the urban imaginary of a given territory, are also essential 

for understanding the possibilities of Regional Development. 
Keywords: Memory, Identity, Territory, Restinga, Community, Segregation, Stigma, 

Pride. 
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01.  INTRODUÇÃO   

 

Era por volta das seis e meia da manhã. O sol já subia com certo vigor por 

detrás dos lados da represa do Arroio Sabão, prenunciando mais um dia de forte calor 

naquele verão de 1987. Algo muito comum na vida dos porto-alegrenses, mesmo  

sentido como um incômodo pela maioria. 

Contudo, algo incomum estava tendo início e já se fazia notar no que 

futuramente seria a Esplanada da Restinga. Cerca de 25 pessoas, entre homens e 

mulheres, estavam se preparando para uma longa caminhada até o centro. Eram 

lideranças comunitárias da Restinga que estavam organizando um protesto pelas más 

condições de transporte público do bairro. Segundo estas lideranças, numa avaliação 

compartilhada com a maioria dos moradores, havia poucos ônibus - todos velhos, 

sujos e superlotados. Esta era a realidade diária de quem morava na Restinga e 

necessitava se deslocar até o centro de Porto Alegre ou outra região. E era necessário 

contar com a sorte para que nenhum dos ônibus quebrasse no meio do caminho, 

tornando a jornada de vinte e sete quilômetros uma verdadeira odisséia.   

Assim, odisséia por odisséia, como forma de protesto, aquelas lideranças da 

Restinga resolveram enfrentar o caminho a pé.  

E o caminho, como era previsível, não foi fácil. Não somente o caminho físico, 

de deslocamento pelo vasto território a ser percorrido. Mais do que isso, na época 

havia a dificuldade de se construir a pauta da mobilidade urbana na agenda de lutas 

do bairro e da própria cidade. Algo que, apesar das dificuldades que eram vivenciadas 

no cotidiano, somente algumas décadas depois viria a fazer parte das pautas políticas. 

Era um período de plantar, de desenvolver ideias que mais adiante estariam na 

construção de políticas a partir de demandas dos movimentos sociais. Assim 

pensavam as lideranças da Restinga durante aquela marcha. 

O caminho exigiu algumas pausas. Na primeira, ainda com a excitação do que 

estavam fazendo, o grupo se mostrava otimista com a situação e as manifestações 

de apoio que colhiam no caminho. Talvez naquele momento, mais do que nunca, se 

deram conta de que mobilidade urbana seria fonte de muitas outras manifestações e 

reivindicações na Restinga.  

Na segunda parada os efeitos da distância já mermavam os ânimos. Será que 

teremos condições de terminar o trajeto? Qual o nosso papel? O que estamos 

fazendo? Eram perguntas que espontaneamente iam surgindo no grupo. Contudo, a 
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disposição falou mais alto e depois de aproximadamente seis horas chegaram ao 

centro. Estavam esgotados, com fome, sentindo os efeitos do sol e da distância nos 

corpos.  

Curiosamente não fizeram nenhum ato político e passaram praticamente 

despercebidos pelas milhares de pessoas com as quais cruzavam. E bateram com a 

cara na porta da Prefeitura; não tinham audiência marcada com nenhuma autoridade 

municipal. E não estavam preocupados com este tipo de interlocução. Ao contrário: 

foram até o ponto final da linha dos ônibus da Restinga e ficaram conversando com 

os moradores, explicando seu gesto e distribuindo panfletos sobre a questão do 

transporte público no bairro. De certa forma, caminharam dezenas de quilômetros 

para chegar no “mesmo lugar” no qual se construíam como lideranças sociais.  

Esta caminhada se constituiu numa ação dentro de uma luta maior que envolvia 

as demandas de transporte e mobilidade na Restinga. O seu objetivo era sensibilizar 

o máximo de pessoas possíveis através de um ato extraordinário.  

E a iniciativa funcionou. Décadas depois diversas pessoas entrevistadas para 

este trabalho, mesmo sem ter participado daquela caminhada, a recordam de forma 

difusa. E uma liderança, que contribuiu ativamente na sua preparação, lembrou em 

detalhes a aventura daquele dia.  

O texto que aqui se inicia começa recuperando este pequeno episódio por dois 

motivos. Em primeiro lugar, para imediatamente mencionar que a construção de 

qualquer território sempre terá muitas dimensões econômicas, políticas, sociais, 

geográficas e culturais. Mas, e não menos importante, estas dimensões estarão 

sempre vinculadas aos protagonistas das lutas sociais, a articulação de demandas e 

construção de políticas de seu tempo e espaço. De uma forma ou de outra são as 

pessoas que fazem história e demarcam territórios.  E na Restinga não foi diferente.  

A segunda motivação se relaciona com a imagem de caminhada. O autor das 

páginas que seguem também realizou uma caminhada até a sistematização desta 

experiência. O texto com o qual os leitores(as) se deparam é o resultado de sete 

momentos que foram lapidando o projeto de pesquisa “Tinga, teu povo te ama? 

Memória, identidade e território”.  

O estímulo inicial desta dissertação se encontra nos anos de trabalho na 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em especial no DEMHAB – Departamento 

Municipal de Habitação, entre 1992-1995. Ali sempre chamava atenção a importância 

e o orgulho com que colegas moradores da Restinga definiam seu local de moradia e 
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o bairro. Quando me deslocava para aquela região, sempre percebia a discrepância 

entre minhas observações e o que escutava. Como moradores daquele bairro 

distante, com infra-estrutura precária e uma história de discriminação podiam 

expressar tanto orgulho pelo local aonde moravam? A observação direta em outras 

regiões da cidade, também empobrecidas, só reforçava a impressão de que algo 

diferente – ao menos em intensidade – operava na Restinga.  

Assim, a primeira impressão daquele território foi de estranhamento.  Desta 

sensação nasceu uma primeira versão do projeto, apenas um borrão, cuja ideia inicial 

girava em torno do conceito de paraíso e se perguntava por que a Restinga era 

considerada quase um lugar paradisíaco nas práticas discursivas de alguns (talvez 

muitos) dos seus moradores.  

O assombro inicial daquelas já distantes constatações foi substituído pela 

curiosidade intelectual de entender como se desenvolveu o processo de construção 

daquela experiência. Supunha-se – e isso ainda norteou o trabalho como hipótese – 

que havia alguma relação entre a forma como foi sendo urbanizado o território e o 

elevado grau de estima presente no discurso de muitos de seus moradores. Ao 

contrário do que algumas leituras sobre o processo de  segregação urbana na 

Restinga salientavam, o contato direto com a população trazia testemunhos de 

afirmação de identidades e estes eram muito mais plurais e complexos do que 

pressupunha a dura luta do cotidiano. As impressões registravam a presença de 

segregação, pobreza, violência e desencanto naquele bairro da periferia de Porto 

Alegre. Contudo, estas saídas de campo e participação em reuniões, ainda na 

condição de trabalhador público, permitiam perceber esforços de autodeterminação, 

vida político-social, iniciativas culturais e um enraizamento que não poderia ser 

somente fruto da segregação. Havia algo a mais. 

A segunda versão foi entregue para a prova de seleção no Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional da UNISC e já trazia algumas tentativas de 

resposta que giravam em torno da relação entre identidade, memória e território. É 

certo que os leitores mais atentos daquele texto não tiveram dificuldade em notar que 

as noções em torno do conceito de território eram inconsistentes. Na verdade, a 

preocupação girava em como estava articulada a identidade na Restinga, através da 

construção de dispositivos de memória. Mas, o bairro em si, ou seja, o território, era 

uma categoria quase alegórica, uma espécie de cenário no qual os atores se moviam.  
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Na terceira redação, apresentada na disciplina de Metodologia de Pesquisa e 

com os benefícios de orientações e debates em outras atividades do PPGDR-UNISC, 

se iniciou um processo de reflexão mais extenso sobre a importância do território na 

construção de relações sociais. O entendimento adquirido fez avançar para a noção 

de que o território em si – através das redes e da noção de territorialidade –, é um 

lugar no qual o protagonismo das relações sociais vai construindo identidades. Ainda 

na terceira versão foi possível melhorar a proposta metodológica da pesquisa, vindo 

a definir com mais exatidão procedimentos metodológicos, alguns métodos de 

pesquisa e até mesmo a sempre difícil e escorregadia questão do tamanho da 

pesquisa. Estava constituída a base para orientar o trabalho de campo.  

Na quarta redação se tratou de revisar o texto, pois eram necessários alguns 

acréscimos na justificativa e se iniciava o tortuoso caminho de consolidar o problema 

de pesquisa. Há também um aprendizado em relação ao referencial epistemológico, 

que mescla categorias relacionadas à uma compreensão de mundo enraizada no 

materialismo histórico com um sentido fenomenológico de apreensão do 

conhecimento, no qual a perspectiva de tentar compreender o processo de 

segregação na Restinga através das subjetividades historicamente construídas vem 

a ser central. Portanto, neste trabalho há um ecletismo no qual se relacionam 

fenômenos macro-políticos com aspectos de construção cultural dos sujeitos num 

território.   

Na quinta versão, foi feito um esforço para tornar mais nítidos e consistentes 

alguns aspectos da relação território-memória-identidade. Do que se está falando 

quando se menciona memória? Qual a relação entre memória e construção de 

identidade? Como isso se constrói num espaço urbano, popular e periférico?  

Na sexta redação, apresentada para a Banca de Qualificação do Projeto,  além 

de se aperfeiçoar algumas questões pontuais, buscou-se melhorar a compreensão 

em torno do Bairro Restinga. Neste aspecto, foram acrescentados alguns extratos de 

entrevistas exploratórias preliminares realizadas em 2018. Neste momento do projeto 

se percebe que, apesar de muito se mencionar o bairro, para o eventual leitor externo 

haveria lacunas que tornariam difícil a compreensão sobre as complexas relações que 

se construíam (e constróem) neste território. 
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Por fim, na redação final do projeto, que conduziu a pesquisa e a redação da 

dissertação, se incorporaram algumas das principais observações feitas pela Banca 

Examinadora do Projeto1. 

Uma das questões mencionadas, por incrível que possa parecer, se relacionou 

com a necessidade de colocar um ponto de interrogação no título do trabalho, o que 

acabou mudando a forma como se apreende a principal hipótese do trabalho.  Como 

não ter notado, antes da banca de qualificação, sobre a importância de relativizar a 

afirmação de estima no discurso da população da Restinga? A “pequena” mudança 

de “Tinga, teu povo te ama!” para “Tinga, teu povo te ama?” somente é pequena na 

aparência. Na verdade, incorpora o mais importante para qualquer pesquisador: o 

esforço do distanciamento crítico e a necessidade de fazer perguntas.  

Outra mudança operada após as reflexões dos comentários do momento de 

qualificação do projeto diz respeito ao grau de hierarquia entre os três conceitos 

fundamentais deste trabalho: memória, identidade e território. Num primeiro momento 

a balança pendia para os aspectos relacionados às identidades sociais, políticas e 

culturais que se poderia analiticamente construir a partir da pesquisa de campo na 

Restinga. Num segundo momento, como já mencionado acima, influenciado pelas 

leituras de geografia urbana, o conceito de território ganhou relevância. Porém, ainda 

estava à espreita outra mudança estrutural: ao diminuir o foco da pesquisa para a 

construção identitária social dos primeiros anos de existência da Restinga, optou-se 

por subordinar território e identidade ao processamento das memórias que os 

moradores do bairro fazem de sua experiência de segregação e construção de estima. 

Como se verá adiante, a pesquisa de campo acabou não se restringindo a moradores 

mais antigos e à primeira década ou um pouco mais de existência do bairro. Mesmo 

assim, a memória acabou se consolidando como categoria central na explicação da 

construção de identidades na Restinga.  

O desenho poderia ser outro? O peso das opções conceituais poderia ser 

diferente? Sim, mas este recorte acabou por parecer mais de acordo com o tempo e 

as possibilidades que o âmbito de uma dissertação permitiam desenvolver. Priorizar 

o estudo da memória acabou se mostrando uma opção adequada para a 

compreensão da identidade e, em consequência, do papel de elementos culturais no 

Desenvolvimento Regional da Restinga ou de outros territórios. Portanto, este trabalho 

 
1 Momento de agradecer aos seus componentes por suas valiosas observações, em especial ao 
professor João Rovatti, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROPUR), da UFRGS. 
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está no mesmo caminho de outros cuja vertente de estudos sublinha – sem 

necessariamente ocultar a importância de outros fatores -, a importância de elementos 

simbólicos na construção de imaginários urbanos. Estes elementos simbólicos, 

quando logram produzir narrativas suficientemente potentes, reforçam determinadas 

possibilidades de organização política e até mesmo de iniciativas econômicas nos 

territórios nos quais se constituem. 

Assim, há uma imaterialidade no desenvolvimento de quaisquer territórios. 

Tentar perceber e explicar os elementos subjetivos que organizam as ações sociais 

aí presentes é fundamental para pensar o desenvolvimento territorial de uma forma 

mais ampla.  

Na medida em que o território também deve ser estudado  a partir das 

identidades que se constróem a partir das memórias, o problema desta pesquisa é 

como os moradores da Restinga organizaram algumas de suas memórias? Quais os 

eixos temáticos que se mostraram importantes neste processo e quais os lugares que 

abrigaram com mais consistência a formulação das narrativas de memória-

identidade?  

Por que investigar a articulação entre memórias e identidade justamente no 

bairro Restinga? Na realidade, qualquer território necessita construir memórias e 

identidades em torno de si. É algo básico para sua sobrevivência como tal. Assim, 

esta investigação poderia ser conduzida em outros locais de Porto Alegre ou até num 

contexto mais amplo, de uma região da cidade ou a totalidade do município. Enfim, o 

recorte poderia ser muito variado.  

Contudo, há algumas características na Restinga que, se não a tornam única, 

permitem que seja vista de forma diferencida da maioria das experiências de 

urbanização de caráter popular em grandes cidades brasileiras.  

Em primeiro lugar, como a quase totalidade das demais experiências, a 

Restinga é fruto de um processso de exclusão que expulsa populações para a periferia 

de uma grande cidade. Porém, boa parte da população que originou o primeiro núcleo 

de povoamento desta localidade não era rural. Já era, há muitas décadas, urbana. 

Quando se associa exclusão territorial e meio urbano, a maioria dos estudos 

sociológicos ou históricos se debruça sobre questões relacionadas ao êxodo rural, às 

distâncias urbano-rural ou ao processo de industrialização e urbanização brasileira 

como matriz de um esforço desenvolvimentista que expulsa as populações do campo.  
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Este trabalho tem seu interesse focado em outro processo que, apesar de 

menos visível, foi decisivo na configuração da maioria das grandes cidades brasileiras: 

a exclusão territorial de populações empobrecidas dos centros urbanos para as 

periferias. Em Porto Alegre, o melhor exemplo deste processo foi a urbanização da 

Vila Restinga, que na época de seu planejamento, foi considerado o maior 

empreendimento da América do Sul no que se refere ao deslocamento organizado de 

populações urbanas para a periferia através da construção de moradias populares 

(D’ÁVILA, 2000). 

Portanto, neste estudo de caso o foco não é a clássica expulsão campo-cidade, 

mas de uma segregação cidade-cidade, na qual também estão presentes traços da 

muito conhecida expulsão campo-cidade. E esta segregação cidade-cidade ainda tem 

o componente de ser da mesma cidade, Porto Alegre. O surgimento da Restinga é a 

história de expulsão de moradores da região central de Porto Alegre para um 

arrabalde da zona sul.  

A segunda questão que torna o processo de formação da Restinga 

emblemático é que sua formação não ocorreu por um movimento espontâneo ou 

organizado de populações que, de uma forma ou outra, lograram ocupar um território 

que estava em disputa e era passível de ações políticas ou do desespero da falta de 

moradia. As famílias pioneiras não optaram por fazer parte deste local e não viviam 

na rua; foram transferidas dos locais em que viviam para a Restinga de forma 

compulsória.  

E foram transferidas pelo poder público, no caso a municipalidade de Porto 

Alegre. Este é o terceiro ponto que merece ser destacado como justificativa para este 

trabalho de pesquisa. A Restinga foi fruto de uma ação muito abrangente de Estado. 

Tratou-se da transferência de dezenas de milhares de pessoas, mas foi mais do que 

isso. Houve planejamento, compra de áreas, instalação de infraestrutura,  organização 

progressiva de uma rede de serviços e o estabelecimento de uma série de relações 

Estado-Sociedade que até hoje se fazem presentes naquele território. Não foi 

somente a tradicional ação de despejo – o que também ocorreu -, sem se relacionar 

com as consequências posteriores.  

 A Restinga é um bairro relativamente recente, pois seus primeiros moradores 

foram transferidos em 1967. Portanto, é possível ainda coletar narrativas com pessoas 

que vivenciaram diretamente esta experiência e são as produtoras iniciais de 

memórias do local. Há, literalmente, uma memória viva que ainda opera no bairro e 
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interage com outros atores sociais que também colaboram na produção de 

identidades locais.  

E, por fim, cabe assinalar que uma parte significativa dos estudos sobre 

Desenvolvimento Regional estão ancorados na realidade presente e seus olhares se 

dirigem mais ao futuro, tratando de pensar nas melhores formas de desenvolvimento, 

na sustentabilidade de regiões, nas ações de Estado, na construção de políticas 

públicas, etc. Estes estudos são muito importantes no alargamento das possibilidades 

de cidadania, mas estudar a história de como foi se formando uma determinada região 

e de como se articularam as relações sociais e a complexa teia que move a vida da 

gente que aí vive também tem sua importância.  Os novos desafios, em qualquer 

âmbito social, somente podem ser respondidos na medida em que conseguirmos 

perceber em sua história o caminho já trilhado. E a Restinga é um excelente 

“laboratório” para este tipo de estudo no contexto urbano.  

Pesquisar como essas populações, apesar de serem confrontadas com 

políticas que nitidamente lhes excluíam da cidade, conseguiram articular identidades 

afirmativas é um elemento importante quando pensamos no presente e no futuro dos 

territórios urbanos. Nas últimas décadas, processos de desterritorialização e 

reterritorialização têm produzido novas  segregações, tornando relevantes estudos 

que venham a demonstrar que num passado recente algumas populações lograram 

articular respostas a estas políticas de desconstituição social.  

 Este trabalho não é o primeiro e, se tem a esperança, nem o último a 

sistematizar resultados de pesquisas que foram desenvolvidas na Restinga. Pelas 

dimensões e complexidade daquele território, há muito que fazer. Contudo, também 

já se fez muito, pois no âmbito de Porto Alegre é um dos locais que mais atrai a 

atenção de pesquisadores. A pesquisa, coordenada por Marion Kruze Nunes (1997), 

que inaugurou a série “Memórias dos Bairros”, da Secretaria Municipal de Cultura, tem 

o inegável mérito de ser uma das primeiras publicações específicas sobre a Restinga.  

Ademais traz à luz diversos depoimentos de moradores, algo que nesta dissertação é 

fundamental e se inspira neste trabalho pioneiro. Nola Patrícia Gamalho (2009) e 

Vanessa Zamboni (2009), numa perspectiva acadêmica, abordam questões que são 

muito similares ao que se buscou analisar aqui, neste trabalho. Com certeza, são as 

fontes de inspiração mais próximas, sendo que a primeira traz o debate mais para o 

campo da geografia (caracterização do espaço social da Restinga) e Zamboni aborda 

diversas questões históricas e antropológicas fundamentais para explicar a Restinga. 
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Estes trabalhos ecoam fortemente no que se buscou desenvolver. Há muitos outros 

trabalhos sobre a Restinga que abordam temas específicos (educação, juventude, 

ações culturais, carnaval, a história do surgimento do bairro, esportes, etc) e alguns 

irão aparecer ao longo dos capítulos 2 e 3 deste trabalho. Também há depoimentos, 

já sistematizados, de moradores(as) do bairro, nos quais se destacam o livro de Rozeli 

da Silva (2004) e a monografia de Renan Leandro (2019). São histórias vividas e 

contadas pelos próprios protagonistas; com a carga emocional e a leitura de detalhes 

que completam e dão riqueza às leituras mais analíticas.  

Mas o mais importante foi o trabalho de campo. Neste estudo de caso, 

orientado essencialmente por metodologias qualitativas2. A pesquisa qualitativa 

produz conhecimento qualitativo, de natureza subjetiva; ou seja, não pretende ser 

representativa de um todo e sim expressão de uma visão própria a partir de 

fragmentos de uma construção social (BECKER, 1999 e GIL, 1999). Em realidade, 

qualquer método sempre terá resultados nos quais estrão presentes as subjetividades 

do processo de pesquisa; das técnicas de coleta de dados e das interpretações 

analíticas. A própria noção de totalidade é algo a ser problematizado.  

Por metodologia qualitativa se entende qualquer investigação que produza 

dados descritivos e opiniões que possam ser associadas a conceitos que formam 

narrativas: “Las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (TAYLOR, BOGDAN, 1998, p. 20). Assim, o cerne de uma pesquisa 

qualitativa é a utilização de um conjunto de técnicas que envolvem uma aproximação 

interpretativa em relação a questões subjetivas que se apresentam no campo.  

 O trabalho principal foram as entrevistas não-diretivas, organizadas num 

formato de roteiro de questões abertas que foge ao tradicional questionário das 

entrevistas quantitativas3, nas quais se busca respostas fechadas a partir de 

definições prévias. Para o detalhamento de técnicas, estratégias e desenvolvimento 

destas entrevistas qualitativas a pesquisa se apoiou em Boothet et al (2000), Taylor e 

Bogdan (1998) e, ainda, Marconi e Lakatos (1996). 

 
2 Os aspectos quantitivos da dissertação são significativos, principalmente no primeiro capítulo (e em 
menor intensidade em outras partes), mas são complementares ao trabalho de pesquisa qualitativa 
realizado na Restinga. Contudo, é importante registrar que o uso de informações estatísticas oriundas 
de trabalhos do IBGE e da FEE foi imprescindível para a confecção de tabelas, gráficos e alguns mapas. 
Há mapas que também registram informações quantitativas coletadas no trabalho de campo.   
3 Ver, no anexo 01, o roteiro de questões que direcionaram as entrevistas.  
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Na definição do mapa de entrevistas, não houve a preocupação de se cobrir 

todos os estratos ou ao menos uma representação social de  cada micro-território da 

Restinga, o que renderia à pesquisa de campo um conjunto de registros que 

abarcariam todos os territórios do bairro a partir de uma representatividade mínima. 

Gamalho (2009), no seu recorte metodológico, estruturou sua pesquisa exatamente 

desta forma, realizando uma entrevista por cada localidade da Restinga. A diferença 

é que esta autora confere uma centralidade ao espaço, enquanto esta dissertação se 

debruça mais sobre a memória.  

E as memórias, apesar de sua relação com territórios, não podem ser 

associadas a estes de forma esquemática. A mora no local A e vem de uma origem 

A, logo pensará dentro de um formato A; B vive no local B, logo... É possível que 

entrevistados que vivem no mesmo setor da Restinga tenham uma significativa 

diferenciação de opiniões sobre o que viveram e apreenderam e, por outro lado, 

confrontados com outro(a) morador(a) que vive distante dos mesmos, não viesse a se 

produzir esta diferenciação. Sempre há uma complexidade maior na construção de 

identidades sociais.  

Também é importante ressaltar que as entrevistas possibilitaram a percepção 

de que existe uma mobilidade interna muito significativa na Restinga, o que dilui a 

noção de se efetuar entrevistas por territórios físicos específicos. Mesmo assim, nas 

conversas com os moradores se buscou seguir a distinção básica entre Restinga 

Velha e Restinga Nova4.  

Tampouco houve preocupação em ter um número de entrevistas que se 

orientasse por alguma fração relacionada à população geral do bairro. Durante sua 

realização foi muito comum que determinado entrevistado colaborasse dando alguma 

dica de outra pessoa que poderia ser entrevistada. Em alguns casos, as pessoas 

entrevistadas fizeram a ponte com o entrevistador, atuando como facilitadores de 

contatos e novas entrevistas. Em outros, simplesmente indicavam quem poderia ser 

encontrado em qual local.  

Portanto, a escolha do conjunto de entrevistas não-diretivas individuais (que 

em certas ocasiões sequer foram individuais) correspondeu a uma lógica que não se 

aproxima de critérios de representatividade estatística em torno de uma população ou 

 
4 A Restinga é dividida entre Restinga Velha e Restinga Nova, sendo que as mesmas possuem 
características e processo de ocupação diferenciadas, apesar de serem parte do mesmo bairro. Mais 
adiante, no capítulo 2, este assunto será melhor desenvolvido.  
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na composição de determinado território.  Em situações de pesquisa qualitativa, o 

pesquisador tem uma noção do universo de pesquisa, mas ela é construída no 

processo – e não um dado a prioiri -, previamente planejado.  

Contudo, é evidente que se traça uma estratégia. Neste caso, é importante 

demonstrar o que não se pesquisou. Por exclusão, aparece a intencionalidade da 

procura no campo. Uma ideia foi fugir dos locais institucionais, tais como o Centro 

Comunitário, as escolas, os postos de saúde, os conselhos locais de direitos e o CRIP 

(espécie de sub-prefeitura local). Há nestes âmbitos muitas pessoas que se poderia 

entrevistar, pois têm bom conhecimento do bairro e “histórias para contar”. Porém, 

entrevistar estas pessoas seria estar refém de uma memória muito marcada pelas 

disputas políticas locais ou por uma exagerada referência a temas específicos de cada 

tipo de instituição. Assim, buscou-se fazer a maioria das entrevistas com pessoas 

vinculadas a escolas de samba, times de futebol, grupos de agitação cultural, grupo 

de mulheres e lideranças comunitárias. 

Nesta perspectiva, de se buscar mais a base social da Restinga, também houve 

preferências e supressões por atividades temáticas. A opção foi se restringir aos já 

amplos universos do carnaval e do futebol, deixando de lado dois outros grupos muito 

importantes na Restinga: os tradicionalistas e os religiosos. Todos produzem 

memórias e articulam identidades, mas não há como no escopo de uma dissertação 

ampliar muito o universo de pesquisa. Os tradicionalistas, é possível desconfiar, 

produzem pouca densidade de memória sobre a Restinga. Seus interesses estão em 

outro universo cultural. Já os grupos religiosos, com certeza marcam a identidade do 

bairro de forma consistente. Contudo, são de uma complexidade e quantidade que 

tornaria inviável associá-los a esta pesquisa.  

Há, ainda, todas as questões vinculadas ao tráfico de drogas – algo atualmente 

presente em qualquer cenário de pesquisa urbana. Foi outra questão que, apesar de 

aparecer em diversas entrevistas, não se transpôs aos limites da dissertação.  

De modo geral as entrevistas fluíram bem; algumas viraram conversas e, 

dentre estas, chegaram a ocorrer situações nas quais o entrevistador virou um 

emissor de opiniões. Nestes casos, geralmente o suficiente para concluí-las. 

Contudo, também houve entrevistas que não aconteceram. Algumas por 

questões de agendas, nas quais foi impossível encontrar algum tempo para entrevistar 

pessoas que se mostraram muito atarefadas. Porém, em outras situações algumas 

entrevistas não foram adiante por recusa explícita das pessoas contatadas. Foi o caso 



31 
 

de uma mulher, ativista negra e feminista, com aproximadamente 35 anos e formação 

em ciências humanas, que não quis ser entrevistada. De forma muito educada se fez 

entender que não achava válido um pesquisador homem, branco, de fora da Restinga 

investigar aquele universo (ou ao menos lhe entrevistar). Ali estava presente o 

polêmico debate do “lugar da fala”.5  

Em outras duas ocasiões, possivelmente sem esta conotação, pessoas 

contactadas também não mostraram interesse em ser entrevistadas. As não-

entrevistas não deixam de ser entrevistas, pois a negação de estabelecer relações de 

repasse de informações e construção de opiniões para um forasteiro acaba sendo um 

elemento que ressalta o orgulho de ser do local, da comunidade. Uma não entrevista 

diz, explicitamente, que o controle da narrativa pertence ao não-entrevistado. E que 

esta narrativa não terá seu conteúdo apropriado pelo estrangeiro.   

No total foram 16 entrevistas não diretivas. E o universo construído revela a 

complexidade do mundo urbano popular. Nem todas entrevistas foram com pessoas 

que moram na Restinga; este critério ao longo do trabalho foi sendo refeito. Como 

afirmou uma entrevistada, que nunca morou no bairro, mas frequenta a escola de 

samba há mais de 30 anos: ¨... não tinha como me desligar nunca e só foi indo, indo 

e indo... ficou marcado com ferro quente aquele cisne6 dentro de mim, as pessoas até 

hoje não conseguem me enxergar fora da escola e da comunidade” (E16, p. 05). Esta 

entrevistada não é da Restinga? Sua práxis, com diversas interfaces, não faz parte da 

construção de identidades daquele local? Como se vê, se para uma pesquisa 

censitária o fator moradia é essencial para estabelecer um vínculo com determinado 

território, na pesquisa qualitativa há uma subjetividade que alarga as possibilidades 

de constituição do território para além de suas demarcações físicas.   

Foram realizadas outras entrevistas com não moradores, a saber: entrevista 

com uma senhora que foi removida da Vila Santa Luzia/Marítimos, mas não foi para a 

Restinga. Sua trajetória a levou para Viamão e, posteriormente, se assentou na 

Lomba do Pinheiro, bairro adjacente a Restinga. Outra entrevista teve como 

protagonista pessoa que foi para a Restinga na infância, viveu no bairro toda sua 

 
5 Lugar de fala é um conceito atualmente muito presente em ciências sociais, em especial na 
antropologia, que remete á posição de protagonismo ou não dos sujeitos que emitem determinados 
discursos e a construção de conhecimento em torno destes enunciados. Para Djamila Ribeiro (2017) 
desvenda relações de poder que se produzem na formulação de conhecimento. Na medida em que 
este não é produzido pelos próprios grupos sociais oprimidos, nesta concepção perde sua legitimidade. 
Uma perspectiva crítica ao conceito pode ser encontrada em Ortellado (2017). 
6 O cisne é o animal símbolo da Escola de Samba Estado Maior da Restinga.  
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juventude e início da vida adulta, mas atualmente vive no centro de Porto Alegre. Esta 

entrevista foi reveladora dos processos de trânsito que ocorrem no meio popular 

urbano, pois durante a conversa foi possível contabilizar sua vida em nove diferentes 

moradias dentro do bairro! Por fim, também foi realizada entrevista com um agente 

público que foi muito importante no processo de implementação da Restinga e até 

hoje tem consistente atuação política no bairro. Sua entrevista acrescentou elementos 

do mundo da institucionalidade política municipal; algo importante, pois moldou muito 

do que a Restinga atualmente mostra à cidade e para si mesma.  

As entrevistas foram feitas na casa de moradores ou em bares ou padarias da 

própria Restinga. Duas entrevistas, de não-moradores do bairro, foram feitas em seus 

locais de trabalho. Todas entrevistas foram gravadas a partir de autorização verbal 

dos entrevistados(as)7. No anexo 03 há um quadro com o total de entrevistas 

realizadas (mais o grupo focal). Todas estão caracterizadas, mas se preserva o 

anonimato das pessoas entrevistadas. Para ler os capítulos 2 e 3 será interessante 

ter à mão este quadro, pois será mais fácil o acompanhamento de quem emite as 

narrativas transcritas. 

Na fase de elaboração do projeto de pesquisa, influenciado pela leitura de Bosi 

(1987) e Zambiasi (2000), que enfocam a importância do acúmulo de experiências 

vividas na formação de memórias, o trabalho planejado se orientou para a entrevista 

de homens e mulheres que atualmente estão da faixa etária entre 60 a 85 anos, 

aproximadamente. Contudo, com os caminhos tortuosos do campo, viu-se que seria 

interessante também entrevistar pessoas que no momento estão entre os 40 e 55 

anos de vida e viveram boa parte de sua vida na Restinga. Genericamente foi possivel 

constatar que a primeira faixa de idade traz depoimentos mais carregados de 

reminisciências e histórias vividas, ao passo que as pessoas mais novas estabelecem 

um olhar mais crítico sobre suas já bem assentadas memórias. 

A maioria das entrevistas foram feitas entre setembro e novembro de 2019, 

mas durante 2018, seguindo as sugestões de Quivy e Campenhoudt (1998), como 

estudo exploratório foram realizadas duas entrevistas, que trouxeram informações 

sobre a dinâmica de expulsão das famílias, as dificuldades encontradas nos primeiros 

tempos de vida na Restinga e também sobre o processo político de lutas por melhorias 

nas condições de vida daquela população. Serviram como estudo exploratório, 

 
7 Foi estabelecido termo de consentimento e todos entrevistados(as) receberam cópia do mesmo, 
transcrito no anexo 02.  
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possibilitando diversos ajustes no roteiro e também uma reaproximação com a 

Restinga. Cabe mencionar que três entrevistas (mais o grupo focal) foram feitas em 

outro período, anterior a este trabalho de dissertação e com outros propósitos. 

Contudo, foram aproveitadas, pois as pessoas eram do mesmo local e diversas das 

questões já estavam presentes.  

O grupo focal partiu das formulações de Ibáñez (1992), que aqui se utiliza como 

referência. Foi realizado com as mulheres que participam do Grupo de Convivência 

da Terceira Idade, localizado no Centro Comunitário da Restinga (CECORES). Neste 

grupo participam cerca de 25 pessoas e a atividade foi realizada no próprio Centro 

Comunitário. Como se tratava de um grupo numeroso, acima da quantidade de 

pessoas recomendadas para um grupo focal, se projetou a utilização de fotografias 

como ferramenta de apoio. Esta técnica, através do uso de imagens que se relacionam 

aos temas a serem trabalhados visa servir de facilitadora na ativação dos debates. A 

inspiração direta foram alguns trabalhos de Nestor García Canclini, em especial sobre 

imaginários urbanos (CANCLINI, 1997), no qual o entrevistador apresenta uma série 

de fotografias que estão, direta ou indiretamente, relacionadas com o tema de 

pesquisa.  As fotos sobre casas, ônibus e calçadas de ruas foram as que mais 

chamaram atenção e suscitaram comentários das participantes. Esta atividade contou 

com participação de pesquisadora adjunta; além do tamanho do grupo, o fato de 

serem mulheres orientou a estratégia, fazendo com que a pesquisadora convidada 

conduzisse o trabalho, enquanto o responsável pela pesquisa ficou fazendo 

anotações de bastidores.   

Tanto as entrevistas não-diretivas como o grupos focal, após a transcrição, 

tiveram as opiniões e informações examinadas através de análise de conteúdo. 

Conforme assinalam Quivy e Campenhoudt (1998), a análise de conteúdo permite a 

manutenção de um bom equilíbrio entre rigor metodológico e “profundidade inventiva” 

(QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998, p. 227). Ou seja, através da análise de conteúdo 

a riqueza criativa das subjetividades que saltam das entrevistas é incorporada aos 

resultados da pesquisa. No caso deste trabalho, o inventário da análise de conteúdo 

produziu 208 afirmações relevantes distribuídas em 28 diferentes categorias.  

A pesquisa qualitativa também contou com uma prática que possibilitou o olhar 

direto e mais atento sobre o território. Esta é uma referência explícita às caminhadas 

como exercício de obtenção de conhecimento. Célia Paese (2015), em seu trabalho 

sobre arquitetura móvel e as várias formas – reais ou literárias – de nomadismo vai 
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enxergar “o caminhar como instrumento de renovação” (PAESE, 2015, p. 115). 

Renovação num sentido bastante amplo, socio-estético, o que inclui as possibilidades 

de trocas comunicacionais e o aprendizado nas cidades através de caminhadas.  

Gehl e Svarre (2018) mencionam a caminhada-teste como instrumento de 

planejamento urbano. O argumento central é bastante simples: há muitas formas de 

conhecer a cidade e muitos instrumentos de coleta de dados, mas o caminhar dá uma 

dimensão ao campo e uma possibilidade real de leitura de territórios que dificilmente 

se obterá através do distanciamento do escritório ou o percurso do trajeto feito em 

outra velocidade. 

Ingold (2015), por sua vez, a partir de pesquisas antropológicas, também 

menciona a importância das caminhadas como forma de obtenção de conhecimento. 

Este autor faz uma diferenciação entre transitar e caminhar. A primeira ação, típica de 

habitantes urbanos sedentários, leva o deslocamento de um ponto à outro. Já o 

caminhar, prática de andarilhos, significa pôr ênfase nos sinais sutis do próprio 

caminho. “Colocado de forma simples, você tem que prestar atenção onde pisa, e 

também ouvir e sentir. Em outras palavras, seguir o caminho é menos intencional do 

que atencional” ((INGOLD, 2015, p. 27).  

A partir dos estímulos teórico-metodológicos destas leituras, se organizaram 

sete roteiros de caminhadas pela Restinga. Os mesmos abrangem boa parte das 

principais vias de trânsito e locais de importância do bairro8. Mesmo tendo sido 

realizados de forma solitária, tendo como companhia somente a máquina fotográfica 

do celular e um bloco de notas, somente em dois dos trajetos houve pequenas 

interferências inamistosas, que necessitaram de rápidas explicações. Os trajetos 

permitiram ampliar o conhecimento físico e também social do bairro de uma forma que 

teria sido impossível abarcar somente com as leituras ou entrevistas.  

Tentou-se registrar com maior rapidez e minúcia de detalhes todo trabalho de 

campo (entrevistas, grupo focal, caminhadas e visitas a locais específicos, bem como 

participação de eventos) no diário de pesquisa. Em certas ocasiões, devido ao período 

muito concentrado da pesquisa no bairro, isso foi impossível. Mas, ainda assim, há 

dezenas de páginas no caderno do diário de campo no qual estão apontamentos, 

incluindo anotações muito pessoais relativas às idas até a Restinga. Numa linguagem 

poética e muito sugestiva, mesclando várias subjetividades, Brandão (1982) oferece 

 
8 No anexo 04 há um mapa detalhando cada trajeto.  
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um bom exemplo de aplicação deste método de registro. Aqui, não se chegou nem 

perto daquele trabalho.  

Saindo do trabalho de campo direto na Restinga, há que se mencionar a 

utilização de quatro fontes documentais que exigiram esforço de pesquisa. A primeira 

é a documentação oriunda de jornais. Nesta dissertação foi aproveitado levantamento 

feito para outros trabalhos sobre a questão urbana em Porto Alegre, no período entre 

1955 e 19759. Este levantamento compôs um acervo de 1.363 notícias, 342 

digitalizadas e 14 utilizadas na dissertação. A maioria são do Correio do Povo, que foi 

objeto de pesquisa sistemática. Dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho foram 

aproveitados materiais alcançados de forma indireta.    

Outra fonte documental foram as fotografias, tanto as produzidas pela 

pesquisa, que montou um acervo com cerca de 450 fotografias da Restinga, como as 

que se obteve através da consulta de arquivos de fotos históricas, cedência de 

moradores ou transposição de outros trabalhos de pesquisa. Há que se registrar que 

é muito difícil conseguir fotos históricas de cenários e eventos que ocorrem nos 

subúrbios, pois a ampla maioria dos registros se concentram na cidade formal. Há, 

também, o problema da qualidade destes registros. Muitos são de difícil visualização 

e não se tem a data e o local exato aos quais faz menção. Com estes limites e 

descartes, foi possível a coleta de 36 fotos antigas da Restinga e de áreas de onde 

vieram as populações que compuseram seus primeiros núcleos.  

Há uma importante base cartográfica no Município e se buscou utilizá-la para 

entender as mudanças que ocorreram e as tendências atuais do território da Restinga. 

Para as informações históricas, se pesquisou os levantamentos aerofotogamétricos 

de 1956 e 1982, além da ortoprojeção de 1973, todos na escala de 1:1000, localizados 

junto à Mapoteca da Divisão de Cartografia da Secretaria de Planejamento Municipal 

da Prefeitura. Os dados mais atuais da Restinga foram obtidos em mapa da 

Coordenação de Titulação e Registro/Superintendência de Produção Habitacional do 

DEMHAB. A pesquisa se limitou aos quadrantes referentes à localização da 

população das áreas que foram transferidas para a Restinga e do próprio bairro, tendo 

sido sistematizados em 55 registros.  

 
9 Agradece-se o apoio do sociólogo Ivan Dourado, que na época se aventurou nesta pesquisa, realizada 
junto ao Museu de Comunicação Social Hipólito da Costa, no qual se encontra para consulta pública o 
principal acervo jornalístico sobre Porto Alegre. A principal fonte de consulta foi o jornal Correio do Povo 
e, de forma mais restrita, se consultou o jornal Zero Hora.  
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No capítulo três se procurou estabelecer como exemplo de construção da 

memória a poiética dos sambas-enredo das escolas de samba do bairro. Num total de 

69 sambas foi possível encontrar o registro de 50, entre as escolas Estado Maior da 

Restinga e União da Tinga. Para a primeira destas escolas, por ser mais antiga e 

sempre estar no principal grupo de escolas de samba, foi mais fácil o trabalho de 

coleta das letras, pois muitas estão na internet. Já para a União da Tinga teria sido 

necessário um trabalho mais demorado junto aos próprios carnavalescos, algo que 

não foi possível no exíguo tempo entre pesquisa e produção da dissertação. Mesmo 

assim o volume de registros que se obteve foi muito significativo. Fez-se um estudo 

abrangente, através da sistematização das principais temáticas genéricas e, a partir 

disso, comentários mais detalhados sobre alguns sambas-enredo e sua conexão com 

a produção de memória e identidades.  

Outros documentos ou dados empíricos foram retirados da revisão de literatura 

proporcionada por especialistas nos temas relacionados à urbanização de Porto 

Alegre e, em especial, a constitituição dos territórios de periferia.   

  O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro aborda os temas 

estruturais mais amplos que concorreram para a criação da Vila Restinga. Trata-se de 

um território planejado,  e não uma ocupação de solo urbano espontânea ou sem uma 

prévia organização a partir do Estado. Neste sentido, houve três grandes macro 

questões: o processo de urbanização que ocorre no Brasil a partir da década de 1940, 

as mudanças macro-estruturais na economia brasileira que, no mesmo período, 

impulsionou uma dinâmica de industrialização e, não menos importante, a instauração 

da ditadura a partir de 1964, que permitiu que a ação de Estado fosse conduzida de 

forma unilateral. O primeiro capítulo demonstra, sobretudo a partir de dados 

quantitativos e uma análise política do período, que sem estas dimensões não teria 

ocorrido o processo de instalação da Restinga. Ao menos nos moldes em que ocorreu. 

O segundo capítulo trata de explicar aos leitores as principais questões 

relacionadas à Restinga. A história de sua formação, o processo de segregação e os 

estigmas sociais, as diferenciações internas nos aspectos fisico-geográficos e sociais, 

as questões de mobilidade no próprio território e a relação com o restante da cidade 

são os principais aspectos abordados. A questão central aqui é demonstrar como este 

território vai tecendo uma complexa rede de relações e que explicar a Restinga pela 

noção de unicidade, ou mesmo de diversidade, é insuficiente.  
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Por fim, o terceiro capítulo esboça uma série de elementos ao redor da 

articulação de memórias e identidades a partir de alguns aspectos ou dinâmicas do 

cotidiano do bairro. Trata-se de entender uma narrativa de orgulho que vai se 

construindo através de três aspectos: a experiência das escolas de samba e a 

produção cultural associada às mesmas, a sociabilidade organizada a partir dos times 

de futebol e algumas narrativas sobre o território da Restinga a partir da análise de 

fragmentos do mobiliário urbano ali encontrado.  

Assim, em síntese, este trabalho partiu de uma sensação inicial de 

estranhamento, suscitou a curiosidade intelectual de tentar apreender o distinto e a 

complexidade de um bairro da periferia porto-alegrense e foi se fixar na construção de 

alguns dispositivos de memória que ajudam a explicar seu título. E este percurso, 

assim como o caminho daquelas lideranças que se dirigiram até o centro de Porto 

Alegre, foi feito de incertezas, angústias e dores; mas também de alegrias, troca de 

ideias e construção de algo que pode vir a ter alguma importância na vida de alguém. 

No exemplo da caminhada dos líderes comunitários, com certeza se chegou a muitos 

resultados. Nesta pesquisa, é algo a ser visto nas próximas páginas. E no que, por 

ventura, ambiciosamente vier a saltar do texto.  
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2. INDUSTRIALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DITADURA: A GÊNESE DA VILA 

RESTINGA   

 

O surgimento e crescimento de uma localidade como a Vila Restinga – ou 

qualquer outra parte de uma grande cidade – dificilmente ocorre ou pode ser explicado 

somente pelos elementos existentes em sua própria dinâmica de desenvolvimento 

local. Ou seja, para que se compreenda a formação da Vila Restinga serão 

necessárias explicações que lancem um olhar para além dos processos de 

urbanização que ocorreram no próprio lugar. E até mesmo na cidade.  

É evidente que muitas das condições que poderíamos chamar de 

microdinâmicas ou fatores endógenos, tais como os agentes locais do processo de 

urbanização, a dinâmica de crescimento da cidade, as configurações espaciais do 

próprio território, a história da população envolvida neste processo e as 

territorialidades que vão se forjando são decisivas para entender o que ocorreu e 

explicar os fenômenos ali presentes. Ao menos parcialmente isso será visto mais 

adiante, pois é o que esta dissertação se propõe a desenvolver. Neste momento, 

interessa apresentar e analisar o contexto mais amplo de segregação urbana, que 

mais adiante possibilitou o surgimento da Vila Restinga.   

 As políticas de segregação necessitam das dinâmicas locais para se 

estabelecer nos territórios, contudo não são organizadas a partir destas dinâmicas 

locais. Em grande medida dependem de fatores estruturais que são articulados a partir 

de macrodinâmicas nacionais e, também, globais.  

No caso da Vila Restinga, o próprio surgimento dela como uma localidade 

somente foi possível pela convergência de três condições mais amplas: o processo 

de industrialização do país, o crescimento dos grandes centros urbanos e a existência 

de um regime político ditatorial que coordenou a implementação desta experiência (e 

de outras) de ocupação de determinado território. Sem industrialização, urbanização 

e ditadura seria impensável o surgimento da Vila Restinga. E apenas dois destes 

fatores mais amplos tampouco seriam suficientes para estruturarem sua urbanização, 

ao menos nos moldes em que foi realizada.  

Além destes três fatores, há que se considerar, também, o modelo de 

desenvolvimento da época que, assim como hoje, estava ancorado numa perspectiva 

desenvolvimentista. Desde a chamada revolução de 1930 (e até mesmo anteriomente, 



39 
 

de forma mais pontual na República Velha) vinham sendo construídas no país as 

bases para a consolidação de um processo desenvolvimentista de caráter capitalista, 

no qual aindustrialização e a urbanização jogavam um papel estratégico (FAUSTO, 

2011).  

A partir da década de 1950, com o modelo de substituição das importações, se 

disseminou o entendimento de que desenvolvimento está associado a crescimento 

econômico. Isto teve e têm importantes implicações culturais, pois foi solidificando por 

todo o tecido social a noção de que o país só “irá para frente” caso aumente seu 

Produto Interno Bruto (PIB), desenvolva a indústria e se modernize dentro de 

parâmetros capitalistas. E, de preferência, que o modelo de desenvolvimento esteja 

espelhado na dinâmica dos países capitalistas centrais, mesmo que a reprodução 

destas condições seja praticamente impossível, uma vez que a economia brasileira é 

subordinada à lógica de internacionalização do capital e tem como papel central a 

produção de commodities e sérios limites de desenvolvimento tecnológico e educação 

(DRAIBE, 2004; FAUSTO, 2011)). 

Urbanização, industrialização e ditadura, além de desenvolvimento capitalista 

do setor agrário, modernização de serviços e construção de uma tecno-burocracia 

estatal – ancorados numa perspectiva de desenvolvimento conservador – com suas 

crises, avanços e precariedades, são os eixos de explicação do que faz o Brasil ser o 

Brasil. este é um processo longo, cheio de contradições, conflitos e lutas por projetos 

que vão se consolidando ou deixando de ser alternativa, tanto no campo conservador 

como numa perspectiva mais progressista.  

De forma articulada, os fatores acima mencionados foram estruturais para dar 

molde ao que é o Brasil hoje. E isso ocorreu em todos os âmbitos, incluindo as 

experiências relacionadas à vida social e cultural, características de nossas 

organizações sociais e formas de vida da população. Combinados entre si e 

temperados pelas experiências locais, das quais mais adiante veremos que a 

Restinga é um excelente exemplo, estes grandes arranjos moldaram a cena urbana 

contemporânea no país. Na sequência se verá como se desenvolveram estas 

questões.  
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2.1. A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA  
 

O crescimento da população urbana brasileira pode, em uma primeira 

associação, ser relacionado ao crescimento geral da população residente no país. O 

gráfico abaixo, sistematizado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) ilustra este acréscimo que ocorreu no total da população brasileira 

ao largo de mais de cem anos.  

 

Gráfico 01. População residente, Brasil, 1900-2010.  

 

Fontes: Elaborado pelo autor com base em Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, Rio de Janeiro, 
IBGE, v.7, 2001. In. IBGE, 2006, p. 32 e Censo Demográfico 2010.  

   Observando a curva de aumento da população brasileira é possível concluir 

que nos primeiros cinquenta anos do século XX a população cresceu em uma 

proporção relativamente estável. Em 1900 havia um pouco mais de 17 milhões de 

residentes no país e, em 1950, este contingente populacional estava próximo de 52 

milhões. Assim, nestes cinquenta anos, o Brasil obteve um acréscimo de 35 milhões 

de habitantes.  

Contudo, curvas suaves em gráficos relacionados à demografia nem sempre 

são reveladoras de cenários virtuosos. Embora a natalidade fosse alta, sobretudo pelo 

grande percentual de famílias que ainda viviam no campo, a taxa de mortalidade 
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também era muito significativa. Por detrás da suavidade da curva de crescimento, se 

escondia a precariedade das condições – especialmente de acesso à saúde e 

saneamento básico – que ceifava a vida de um número muito significativo de crianças 

pobres. Ademais, epidemias como a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, eram um 

atestado das más condições existentes nos centros urbanos10. Seja por fatores 

cotidianos ou extraordinários, a mortalidade infantil era responsável direta pelo 

controle do tamanho da população urbana. Esta situação valia, também, para o campo 

e para as pequenas cidades do interior do país, em geral ainda abandonadas pelo 

poder público. Em resumo: no Brasil nasciam muitos, mas a morte, em especial de 

crianças e idosos, também era presença constante em amplas camadas da 

população, tanto urbana como rural.   

A partir de 1950, este crescimento sofreu uma importante aceleração. O 

acréscimo de população verificada nos primeiros cinquenta anos do século XX, a partir 

da segunda metade do século, necessitou de menos de trinta anos para ser lograda. 

Nos cinquenta anos finais do século XX, o crescimento total da população foi de 

aproximadamente 118 milhões, ou seja, quase o triplo da primeira metade do século. 

Este crescimento foi desigual dentro do próprio período. Nota-se que a curva de 

ascenção foi mais íngreme entre 1950 e 1980, Verificou-se, ainda, uma boa 

aceleração durante toda a década de 1980 e, a partir daí, apresentou taxas de 

crescimento menos intensas.  

Este incrível incremento populacional pode ser explicado pela convergência de 

diversos fatores. Os mais importantes ressaltam justamente o que não ocorria nas 

décadas anteriores, pois, ao menos nas grandes cidades brasileiras foram 

implementados serviços de saneamento e limpeza urbana mais abrangentes do que 

no período anterior. Ainda que não fossem suficientes para atender às demandas da 

época, significaram melhorias que também trouxeram novos desafios, ainda 

inconclusos nos tempos atuais11.  

 
10 Sobre o impacto da gripe espanhola no Brasil, em especial no meio urbano, ver Sevcenko (1993).  
11 Para o caso de Porto Alegre, no que se relaciona à limpeza urbana, Costa (1983) faz um apanhado 
dos principais aspectos de cada período histórico. O autor destaca que já havia preocupação e 
iniciativas desde o final do século XIX, mas é a partir da década de 1940 que a municipalidade 
intensifica as iniciativas em torno da limpeza pública. Também demonstra o quanto, sobretudo dos anos 
1960 em diante, há um incremento de demandas e volume de lixo. Um fator que certamente está 
associado com a própria expansão da cidade e o aumento de sua população, bem como a melhora – 
ainda que parcial – dos serviços de limpeza.  
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Ainda no final do século XX se percebe uma consistente curva de ascensão no 

crescimento geral da população, mas uma leitura atenta nos números deste 

crescimento aponta para uma tendência de diminuição na sua velocidade. Um 

processo lento, que levará décadas para conseguir sua consolidação e, no caso 

brasileiro, está estruturado mais na diminuição das taxas de fecundidade do que da 

mortalidade.12 

Do ponto de vista demográfico, esta diminuição das taxas de fecundidade, 

aliada ao aumento da expectativa de vida e do consequente envelhecimento da 

população, em poucas décadas promoverá a estabilidade da população no país.13 

Esta tendência de estabilidade da população pode ser melhor percebida a partir 

da leitura que se faz da taxa média geométrica de crescimento. Embora apresente, 

em relação à evolução do número de residentes no país, variações significativas para 

as primeiras duas décadas do século XX, corrobora a noção de estabilidade inicial 

seguida de forte crescimento e, já a partir das três últimas décadas do século passado, 

aponta para o lento declínio nos indicadores de crescimento da população que vão 

construindo esta estabilidade demográfica.  

                        

 

 

 

 

 

 
12 Carvalho e Garcia (2003) demonstram a relação entre declínio da fecundidade e rápido 
envelhecimento da população no país, resultando na estabilidade do crescimento vegetativo total. Os 
autores fazem uma comparação entre Brasil e Inglaterra, onde este processo se evidenciou há mais 
tempo. Em 1970 o Brasil tinha uma taxa de fecundidade de 5,8 e a Inglaterra de 2,3 filhos por mulher, 
o que resultava numa diferença de 163% de aumento anual da população a mais para o caso brasileiro. 
Em 2000 esta diferença passou para apenas 44%, resultando numa taxa de fecundidade total de 2,3 
para o Brasil e 1,6 para a Inglaterra.  Em 2008, segundo o IBGE, a taxa de fecundidade total no Brasil 
é de 1,8 filhos por mulher – já semelhante à taxa inglesa no início da década 
(http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm).  
13 A leitura dos dados do IBGE permite vislumbrar o aumento da expectativa de vida ao nascer (66,5 
anos em 1990 para quase 70,5 em 2000, com acentuada tendência de aumento ainda represada). O 
mesmo ocorreu com a taxa de natalidade, que diminui de 24,2 por mil habitantes em 1990 para 21,1 
em 2000. Em 2008 a taxa de natalidade já havia caído de forma mais expressiva ainda, para 16,3 
nascimentos por mil habitantes. O censo de 2010 aponta para uma taxa de natalidade de 15,8 
nascimentos por mil habitantes, firmando o irreversível movimento de decréscimo da população 
nascida no país (http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm).  

http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm
http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm
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Gráfico 02. Taxa média geométrica de crescimento anual, em percentuais, Brasil, 

1900-2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sinopse preliminar do Censo Demográfico, Rio de Janeiro, 

IBGE, v.7, 2001. In. IBGE, 2006, p. 33 e Censo Demográfico 2010. 

 

Na comparação com o gráfico 01, nota-se que neste caso a “estabilidade”, ou 

seja, o crescimento pouco acentuado no total da população residente no país nas 

primeiras décadas não encontra uma correlação direta com as taxas de crescimento 

demográfico (gráfico 02), que são muito desiguais entre si. Mesmo retirando os dados 

de crescimento do Brasil da fase final do Império e início da República, vê-se que há 

taxa de crescimento médio de 1,5% nas duas décadas iniciais do século XX, saltando 

para 2,4% no período entre 1920-1940, para chegar no ápice de 3% registrados na 

década de 1940. É justamente a desigualdade de períodos mais curtos - crescimento 

muito acentuado seguido por forte retração (se for adicionada à análise o período 

anterior ao século XX), que acaba explicando a relativa estabilidade no tamanho da 

população brasileira no período mais longo. Assim, tem-se estabilidade olhando a 

amplidão do período, mas forte inconstância nos períodos de tempo mais reduzidos. 
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Mais uma vez fica evidenciado o peso da mortalidade na composição deste 

movimento de expansão da população. 

No período que engloba as décadas de 1940 até 1970, as taxas de crescimento 

da população estão sempre situadas em patamares expressivos. Durante 

aproximadamente 30 anos a população brasileira cresceu em taxas nunca inferiores 

a 2,4% ao ano, chegando a apresentar um índice de 3,0% de crescimento ao ano em 

seu ápice. 

Os decênios seguintes a este período demonstram que estas taxas de 

crescimento realmente estão arrinconadas no passado. Também em relação às taxas 

médias geométricas, o crescimento da população é constantemente menor a cada 

década. Em nenhuma ocasião, nos últimos trinta anos, houve alguma variação 

positiva na variação entre um momento e outro destas taxas de crescimento. Embora 

estas taxas geométricas de crescimento ainda sejam positivas (no último decênio do 

século ainda alcançavam 1,7% ao ano), o registro mais importante é que ao longo 

deste período sempre decresceram. E este decréscimo, além de constante, sempre 

foi significativo.  

Portanto, quando se observa o crescimento da população brasileira no século 

XX, seja em números absolutos ou na taxa geométrica, percebe-se com nitidez a 

existência de três momentos: relativa estabilidade de baixo crescimento, forte 

crescimento e constante declínio no aumento da população. Estas variações no 

crescimento populacional estão distribuídas com relativa harmonia no decorrer de 

todo século, cada uma ocupando uma faixa de aproximadamente um terço deste 

período.    

O crescimento geral da população brasileira está relacionado com sua principal 

variável, que é o crescimento urbano. Neste sentido, há que se visualizar o fenômeno 

do crescimento da população urbana e a taxa de urbanização da forma como ocorreu 

durante o século XX. 
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Tabela 01. Brasil, evolução da população total, população urbana e taxa de 

urbanização, 1940-2010.  

Ano População total População urbana 
Taxa de 

urbanização 

1940 41.326.284 12.910.331 31,24 

1950 51.944.767 18.783.227 36,16 

1960 70.578.457 31.527.396 44,67 

1970 93.139.037 52.083.349 55,92 

1980 119.009.706 80.438.660 67,59 

 1991 146.825.475 110.990.990 75,59 

2000 169.799.170 137.953.959 81,23 

2010 190.755.799 160.925.792 84,36 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE, censos demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 

1980, 1991, 2000 e 2010.  

A partir da tabela acima é possível perceber a importante e já comentada 

transformação pela qual a população brasileira passou ao longo do século XX. Além 

do crescimento natural, ela ambém se urbanizou. Ou seja, de uma população em 

grande medida rural no começo do século (analisando de forma mais precisa, até 

praticamente a metade do século XX) a população brasileira foi se transformando 

numa população com forte predominância urbana no final do século.   

Os dados desta primeira tabela demonstram como este aumento populacional 

foi se concentrando nas cidades, sobretudo nas grandes cidades. No período de 70 

anos a população urbana cresceu de meros 13 milhões para 161 milhões de pessoas, 

ao passo que no mesmo período o total da população vivendo no campo se manteve 

praticamente inalterado, passando de 28 para 30 milhões de pessoas. É um dado 

muito significativo e para o qual, mesmo considerando as limitações estatísticas e 

alguma flexibilização do que é rural e urbano, não há como divergir: no século XX o 

Brasil se urbanizou. Não é somente uma transformação quantitativa. Há uma profunda 

mudança no perfil da população brasileira, sobretudo no que se relaciona às 

condições de vida. Para Milton Santos (2005), o “turbilhão demográfico” trouxe à 

grande cidade um conjunto de mudanças estruturais no país.  
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[...] a grande cidade, mais do que antes, é um pólo de pobreza (...), o lugar 
com mais força e capacidade de atrair e manter gente pobre, ainda que 
muitas vezes em condições sub-humanas. A grande cidade torna-se o lugar 
de todos os capitais e de todos os trabalhos, isto é, o teatro de numerosas 
atividades “marginais” do ponto de vista tecnológico, organizacional, 
financeiro, previdenciário e fiscal. Um gasto público crescentemente 
orientado à renovação e reviabilização urbana e que, sobretudo, interessa 
aos agentes socioeconômicos hegemônicos, engendra a crise fiscal da 
cidade; e o fato da população não ter acesso aos empregos necessários, nem 
aos bens e serviços essenciais, fomenta a expansão da crise urbana 
(SANTOS, 2005, p. 10). 

 

Enquanto a porcentagem da população classificada como urbana em 1950 

correspondia a aproximadamente 36% do total da população, no ano 2000 as cidades 

já concentravam mais de 81% do total de brasileiros(as). Se, antes da metade do 

século XX, praticamente dois terços da população do país ainda viviam em áreas 

rurais, já na década de 1980 mais de dois terços estavam concentrados nas cidades. 

Não foram necessários mais de quarenta anos para esta gigantesca transformação 

na estrutura demográfica e social. Uma inversão de perfil muito rápida. 

E este processo vem acompanhado por um importante componente político. 

Ainda segundo Santos (2005), esta rápida aceleração traz à organização interna das 

cidades brasileiras uma perspectiva caótica. Há um aumento no descolamento entre 

o que este autor denomina de cidade econômica e cidade social. 

Assim, um primeiro momento do processo especulativo vem com a 
implantação diferencial dos serviços coletivos.  O capitalismo monopolista 
agrava a diferenciação quanto à dotação de recursos, uma vez que parcelas 
cada vez maiores da receita pública se dirigem à cidade econômica em 
detrimento da cidade social. A lei da escassez se afirma, então, com mais 
força e ampliam-se as diferenças já existentes entre lugares urbanos, do 
ponto de vista das amenidades (SANTOS, 2005, p. 107). 

 

Embora a perspectiva das migrações campo-cidade seja o fator preponderante 

e mais conhecido para este crescimento urbano, há uma diversidade de outros 

movimentos populacionais que também contribui na intensa urbanização brasileira.  

Ao se olhar alguns indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2006), se nota que o crescimento da população urbana e a diminuição do peso 

demográfico da população rural não está associada somente com este importante 

processo de migrações do campo para as cidades. É certo que a partir dos anos 1950 

há grandes impulsos migratórios de populações das regiões mais pobres do país para 

os centros urbanos que rapidamente começavam a se desenvolver, mas o processo 

de urbanização no Brasil combina estes movimentos migratórios com o aumento do 

chamado crescimento natural da própria população urbana.  
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Os já mencionados fatores de saneamento, associados a precárias (mas 

existentes) possibilidades de atendimento em saúde e educação, permitiram que a 

relação entre nascimentos e mortalidade infantil fosse menos grave nas cidades do 

que no campo. Porém, como já foi mencionado, sobretudo nas grandes cidades, neste 

período há significativas diferenças nas possibilidades de acesso a estes serviços. A 

periferia vai sendo construída a partir de uma lógica de exclusão que brutaliza sua 

população (SANTOS, 2005).  

Nem todos fluxos migratórios que ocorreram no país durante o século XX 

estiveram orientados a partir desta perspectiva campo-cidade. Há que se lembrar o 

deslocamento de populações do nordeste (em especial do Maranhão) para a 

Amazônia, cujo movimento migratório tem início já em meados do século XIX e 

continua, com diferentes dinâmicas, ao longo do século XX. E no século passado 

também houve um processo de migração muito intenso no sul do país (em especial 

do oeste catarinense e região noroeste do Rio Grande do Sul) para o centro-oeste. E 

estas são populações que operam mudanças na constituição das cidades e do campo 

a partir de deslocamentos cidade-cidade e campo-campo. Ou seja, há uma 

diversidade de fenômenos sociais e demográficos que ocorrem no mesmo período. E 

quase todos reforçam o crescente protagonismo das grandes cidades nas 

configurações do território brasileiro. 

Ademais, ainda segundo o IBGE (2006), no decorrer dos censos houve 

mudanças na caracterização das áreas e nos critérios do que se constituia ou não 

como urbano, sempre com tendência à utilização de classificações que ressaltam o 

peso das cidades na composição da população do país. Assim, ocorreu a 

incorporação de novas áreas, que passaram a ser classificadas como urbanas nos 

censos mais recentes.14  

Portanto, não é de se estranhar o consistente caminho que conduz à vida 

urbana, verificado no gráfico 03.  

 

 

 
14 Conforme o IBGE, é considerada população urbana toda aquela cujo núcleo familiar declara que seu 
domicílio principal se encontra no núcleo urbano de um município com população superior a vinte mil 
habitantes. O quanto um núcleo habitacional de 20 mil pessoas pode ou não ser considerado urbano é 
uma discussão que já rendeu fortes polêmicas entre estudiosos especializados na relação campo-
cidade. Um dos bons exemplos disso pode ser encontrado em Veiga (2008).  
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Gráfico 03. Brasil, crescimento da população urbana em percentuais, 1940 -2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE, censos demográficos dos anos 1940, 1950, 1960, 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.  

 

Este suave aclive da curva não deve enganar aos que analisam o crescimento 

da população urbana no Brasil. Parte-se de taxas de urbanização muito pequenas em 

1940 (26,35%) para se chegar a taxas de urbanização que atualmente não se 

diferenciam significativamente de muitos dos países mais urbanizados da América e 

Europa.15  

 Ademais, no final do século se percebe considerável diminuição no ascenso 

da curva, o que significa certo grau de estagnação nas possibilidades de crescimento 

da população urbana. O Brasil continuará se urbanizando, mas menos do que em 

períodos anteriores, pois já se chegou a índices muito elevados de sua população 

vivendo nas cidades.  

Constata-se, portanto, o incremento, durante todo o período do século XX, 

tanto da população total como da população urbana. Contudo, como se pode perceber 

na tabela abaixo, o crescente índice de urbanização foi desigual entre os decênios.  

 

 

 
15 Alguns percentuais de população urbana, em 2018: Argentina (92%), México (80%), Chile (88%), 
Colômbia (81%), Estados Unidos (82%), Espanha (80%), França (80%), Reino Unido (83%) e 
Alemanha (77%). Na mesma estimativa, o Brasil estava com 87% de sua população vivendo em 
cidades (UNITED NATIONS, 2018). 
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Tabela 02. Brasil, aumento anual médio aproximado da população total e da 

população urbana, entre 1940 - 1991.  

Período 
Aumento médio da 

população total 

Aumento médio da 

população urbana 

1940-1950 1.060.000 800.000 

1950-1960 1.820.000 1.320.000 

1960-1970 2.300.000 2.100.000 

1970-1980 2.600.000 2.900.000 

1980-1991 3.130.000 3.370.000 

Fonte: Santos (2005, p. 33).  Números do aumento médio da população total e urbana arredondados 

nas centenas. 

 

Enquanto a população total do Brasil, entre 1940 e 1980, apresenta um 

crescimento de 188,43%, no mesmo período a população urbana do país logra um 

espetacular salto de 653,03% (SANTOS, 2005). Entre a década de 1940 e o final dos 

anos 1960, em números absolutos, a população urbana ainda crescia menos do que 

a população total do país a cada ano, mas com a aceleração da industrialização e seu 

resultado mais visível - as consequentes migrações para as cidades -, esta tendência 

se inverteu de forma definitiva: a partir da década de 1970, a população urbana 

crescerá cada vez mais do que a população total do país, fazendo com que o índice 

de urbanização obtenha um crescente e duradouro incremento.   

A intensidade da urbanização acabou por organizar um espaço urbano 

praticamente inexistente no Brasil até meados do século passado: a metrópole e sua 

articulação mais ampla, as regiões metropolitanas.  
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Tabela 03. Brasil, percentual da população vivendo em regiões metropolitanas entre 

1940 e 1980.  

Período 
% da população urbana em regiões 

metropolitanas  

1940 14,98 

1950 17,95 

1960 21,72 

1970 25,58 

1980 28,93 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2005).   

Como se pode perceber, em 1940 somente 15% da população urbana 

brasileira tinha seu domicílio localizado em regiões metropolitanas. Em quarenta anos 

este número, praticamente duplicou. Um movimento que demonstra não somente a 

urbanização, mas também um sentido de concentração urbana bastante acentuado. 

É o que se constata de forma ainda mais nítida a partir da leitura da próxima tabela. 

Tabela 04. Brasil, aumento da população e variação do percentual que se instala nas 

regiões metropolitanas entre 1940 – 1980.  

Período 
População que se instala 

nas regiões metropolitanas 

% de aumento da 

população nacional que se 

instala nas regiões 

metropolitanas  

1940-1950 3.052.907 28,75 

1950-1960 5.952.919 32,72 

1960-1970 8.596.874 37,46 

1970-1980 11.259.743 43,37 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2005)  

 

 A cada decênio aumenta o total da população que se instala nas regiões 

metropolitanas e o número de famílias que nos deslocamentos cidade-cidade se 

transferem para alguma das cidades situadas em regiões metropolitanas. O Brasil não 

somente se urbanizou, mas também concentrou sua população em algumas 
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localidades. A urbanização brasileira proporcionou um peso diferenciado no tamanho 

e densidade das cidades, tendo as regiões metropolitanas sido responsáveis por um 

sentido de aglutinação populacional inédito, que inicia um pouco antes da década de 

1950 e tem seu movimento populacional consolidado nos anos 1980.16   

  Região Metropolitana é a aglutinação de municípios situados no entorno das 

grandes cidades brasileiras, ironicamente chamadas por Milton Santos (2005) de 

“cidades milionárias”. Para este autor, há duas características que definem o que é 

uma região metropolitana. De um lado, trata-se de um conjunto de municípios que tem 

um município principal como núcleo e que lhe dá o nome. Por exemplo: Região 

Metropolitana de São Paulo, composta por 39 municípios, com mais de 32 milhões de 

habitantes, sendo São Paulo o principal. Por outro lado, trata-se de um conjunto de 

municípios e cidades que são atingidas por programas e políticas especiais, em geral 

conduzidos por organismos públicos regionais organizados diretamente para estes 

fins. Inicialmente foram definidos nove aglomerados urbanos no país que se encaixam 

nesta definição. As tabelas 05 e 06, vistas de forma combinada, trazem dados sobre 

este universo relacionado às regiões metropolitanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Nas últimas décadas, há uma tendência de decréscimo no peso das regiões metropolitanas 
tradicionais na composição dos aglomerados urbanos. O IBGE (2007), em trabalho sobre a influência 
regional das cidades, desenvolve uma extensa classificação de tipos diferentes de cidades, 
combinando tamanho e grau de influência através da articulação de redes. Assim, têm-se uma 
hierarquia de centros urbanos composta por Grande Metrópole Nacional, Metrópole Nacional, 
Metrópole, Capital Regional (A,B,C,D), Centro Subregional (A,B) e Centro de Zona (A, B). As 
metrópoles são somente uma forma de agregação em torno do urbano.  
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Tabela 05. Brasil, população residente nas regiões metropolitanas e percentual de 

crescimento entre 1970-1991.  

Região 

Metropolitana  
1970 1980 1991 

1980/ 

1970 

1991/ 

1980 

Belém 655.901 999.165 1.334.460 4,30% 2,67% 

Fortaleza 1.036.779 1.580.060 2.292.524 4,30% 3,44% 

Recife 1.791.322 2.347.005 2.559.469 2,74% 1,81% 

Salvador 1.147.821 1.766.582 2.472.131 4,41% 3,10% 

Belo Horizonte 1.605.306 2.540.130 3.461.905 4,70% 2,85% 

Rio de Janeiro 7.063.760 9.014.274 9.600.528 2,47% 0,57% 

Curitiba 821.233 1.440.626 1.975.624 5,78% 2,91% 

Porto Alegre 1.531.255 2.231.392 3.015.960 3,84% 2,78% 

São Paulo 8.139.730 12.588.725 15.202.533 4,46% 1,73% 

Total Regiões 

Metropolitanas 
22.793.107 34.507.959 42.215.134 3,70% 2,18% 

Total Brasil 93.139.037 119.002.706 146.154.502 2,48% 1,89% 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2005).  

 

Tabela 06. Brasil, evolução da população relativa das regiões metropolitanas sobre a 

população total do país.  

Região Metropolitana  1970 1980 1991 

Belém 0,7% 0,8% 0,9% 

Fortaleza 1,1% 1,3% 1,6% 

Recife 1,9% 2,0% 2,0% 

Salvador 1,2% 1,5% 1,7% 

Belo Horizonte 1,7% 2,1% 2,4% 

Rio de Janeiro 7,6% 7,6% 6,6% 

Curitiba 0,9% 1,2% 1,4% 

Porto Alegre 1,6% 1,9% 2,1% 

São Paulo 8,7% 10,6% 10,4% 

Total 25,4 29,0 29,1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2005) 
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Como é possível verificar na tabela 05, há um aumento constante no peso das 

regiões metropolitanas no total da população urbana. Contudo, o aumento deste peso 

diminui significativamente quando se compara o período 1980/1970 e 1991/1980 

(3,70% para 2,18%). Esta diminuição no crescimento é puxada pelos números 

apresentados pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo que, além 

de serem as mais populosas, são as que mais frearam o crescimento neste período, 

apresentando diminuição de sua participação no percentual total da população 

brasileira. Nas demais regiões metropolitanas houve um leve aumento ou estabilidade 

nesta participação. Possivelmente, mais uma vez, é viável pensar que nestas regiões 

metropolitanas a diminuição deste percentual somente veio a ocorrer em décadas 

mais recentes.  

O mesmo se verifica na tabela 06, ao serem comparados os percentuais de 

participação da população destas nove regiões metropolitanas na composição total 

da população brasileira. Vê-se que o aumento ocorrido entre 1970 e 1980 

basicamente se mantém estável no período entre 1980 e 1991, no qual a variação 

apresentada é nula. Possivelmente, caso fossem examinadas as décadas seguintes, 

este percentual iniciaria um refluxo no tamanho total da população.  

Estudando este processo de metropolinização, Aldo Paviani (1987) encontra 

três lógicas diferentes de ocupação do solo, sobretudo nas áreas que então eram 

consideradas periferias. Para este autor, em algumas cidades há uma preponderância 

(não exclusividade) do poder público como agente de metropolinização do espaço 

público. É o caso de Brasília, seu foco de estudo, cuja política de loteamentos sempre 

esteve associada à ação do Governo Distrital. Já o Rio de Janeiro seria o melhor 

exemplo, sobretudo nas favelas, de ocupação do solo a partir do que Paviani 

denomina de lógica comunitária. Ou seja: a própria população, a partir e múltiplos 

interesses difusos, será a principal protagonista na expansão urbana. E há as 

situações mistas, nas quais se encontram imbricadas as lógicas que articulam 

iniciativas públicas, de mercado e comunitárias. Nesta perspectiva, São Paulo é o 

exemplo mais consistente pois, além de ser a maior metrópole brasileira, aglutina 

capital, forte presença estatal e movimentos sociais urbanos que desenvolveram 

diversas experiências de luta por moradia e solo urbano.  

Porto Alegre e Região Metropolitana também apresentam estas características 

em relação à ocupação territorial semelhantes ao contexto paulista, tendo também se 

verificado o fluxo de urbanização e concentração metropolitana.      
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Tabela 07. Evolução da população de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Rio 
Grande do Sul, 1940-1980.  
 

População  1940 1950 1960 1970 1980 

Porto Alegre 272.232 394.151 641.173 885.546 1.125.477 

RMPA 405.320 590.310 1.029.619 1.531.257 2.252.624 

RS 3.320.689 4.164.821 5.448.823 6.664.891 7.777.637 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CLICHEVSKY (1984), citado em CARRION (1989, p.229). 

Para os anos de 1940, 1950 e 1960 ver GERM (1973, p. 29).  

 

Enquanto a população gaúcha, entre o período 1940-1980, tem um incremento 

de aproximadamente 2,5 vezes para a mesma época Porto Alegre vê um aumento de 

quatro vezes na sua população. Separando os dados para a RMPA se observa um 

crescimento ainda mais significativo da população, na ordem de cinco vezes. Os 

números regionais acompanham o que veio ocorrendo, no mesmo período, em quase 

todo território brasileiro, sinalizando que crescimento e concentração foram a tônica 

desta época.   

Esta tendência fica ainda mais visível, como demonstra Clichevsky (1984), se 

forem expostos os percentuais deste crescimento. A próxima tabela ajuda a entender 

melhor a dinâmica de cada momento em que ocorreu este fenômeno.  

 
Tabela 08. Evolução da população de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Rio 
Grande do Sul, 1940-1980, em percentuais.  
 

População % 1940-50 % 1950-60 % 1960-70 % 1970-80 

Porto Alegre 44,8 62,7 38,1 27,1 

RMPA 45,6 74,4 48,7 47,1 

RS 25,4 30,8 22,3 16,6 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CLICHEVSKY (1984), citado em CARRION (1989, p. 229). 

Para os anos de 1940, 1950 e 1960, ver GERM (1973, p. 29).  

    % = coeficiente de crescimento da população, em percentuais, para o intervalo de décadas. 

 

 Como se pode perceber, as variações de crescimento sempre são mais 

significativas para a Região Metropolitana e Porto Alegre do que para o Estado como 

um todo. Entre 1950 e 1960, no auge do processo de industrialização, quando 
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significativa parcela da população do campo se desloca para os centros urbanos, se 

verificam os números mais impactantes. E, por trás dos números, há muitas histórias 

dramáticas, como o transcrito do abaixo, a partir do relato de uma mulher que antes 

de ir para a Vila Restinga, num contexto de muitas dificuldades, experimentou a 

transição campo-cidade.  

 

Vim com minha mãe com 12 anos, morava para fora no interior. Em 
Candelária, costa do Rio Pardinho (...). Nós trabalhava na roça né. Eu fazia, 
com essa idade, eu já fazia comida, eu ia pro colégio de manhã, meio-dia eu 
chegava em casa e fazia almoço, levava para o meu pai que tava lá na roça 
(...). Colhendo fumo, colhendo batata, feijão, arroz, sabe... tudo isso lá na 
costa do Rio Pardinho. 
(...) 
Ele foi trabalhar e minha sogra disse: “Aí, por que vamos pra cidade, que na 
cidade a gente...”. Eu não conhecia a cidade, imagina. Eu só fui conhecer a 
cidade quando eu casei. Eu era grossa mesmo, não sou muito culta ainda né 
(risos). 
Daí ele veio trabalhar em Porto Alegre. E o sonho dele era vim morar em 
Porto Alegre e eu tinha medo, por que eu escutava... Claro, eu era de fora e 
eu escutava a Farroupilha, onde tinha aquele Programa “O Aconteceu”, onde 
dava mortes, sangue e não sei o que né. Eu sempre tinha medo que isso 
podia acontecer com a minha família, mas graças a Deus até hoje eu tive 
sorte  
(...).  

A gente foi morar num porão, pagava aluguel no porão. Um porão úmido, 
onde eu não tinha levado nem minha mudança. Só com as trouxas, no meio 
das palhas, dormindo com as crianças (E06, p. 02). 

 

 Este depoimento, muito interessante em seu conteúdo, reforça algumas 

percepções que vão se construindo no imaginário de deslocamentos campo-cidade. 

A visão que se tem do campo, do interior (“eu era grossa mesmo”), mesmo matizada 

com a valiação de que ainda não é culta, faz-nos perceber que a autora efetivamente 

considera a mudança para a cidade como uma possibilidade de busca de 

conhecimento, seja para si ou para seus filhos. E há o longo, sofrido e contraditório 

processo de deslocamento. Os avanços sempre se apresentam sujeitos a perdas, 

acrescentando novos desafios a cada conquista.   

Do ponto de visa mais geral, apesar da retração do volume de crescimento 

desta concentração nos períodos seguintes, vê-se que este decréscimo é muito menor 

para a região metropolitana do que para a capital gaúcha. É nestas décadas, entre 

1960-1980, que vão se formando as grandes periferias urbanas de Porto Alegre e, em 

especial, da própria região metropolitana.  
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A dinâmica de exclusão territorial na Região Metropolitana de Porto Alegre está 

mais ligada à migração campo-cidade do que em Porto Alegre. Ainda que na capital 

esta dinâmica também esteja presente e seja relevante, também há uma importante 

parcela da população empobrecida que já é urbana e ocupa regiões consideradas 

“áreas nobres”, que do ponto de vista do capital necessitam ter seus territórios 

reconfigurados.  

Portanto, são estas populações – mais do que aquelas cujas histórias de 

envolvimento com a cidade são recentes -, que estarão sujeitas às políticas que visam 

a sua expulsão das localidades nas quais já viviam há décadas.  

É o caso da maior parte do contingente populacional que compôs o núcleo 

inicial de habitação na Vila Restinga.  Pressionados pelo poder público, num contexto 

de ditadura militar, a única opção era sair destes locais bastante centrais da cidade. 

 E se não tivessem um local para ir (situação explícita e imutável para a maioria 

das famílias que compunham as chamadas vilas de malocas), naquele contexto 

obrigatoriamente seriam segregadas para a Restinga.  

 

2.2. O BRASIL E SUA INDUSTRIALIZAÇÃO 

  

Durante as quatro décadas de maior impacto na urbanização do Brasil (1940-

1980), a industrialização também avançou de forma significativa. Para esta segunda 

metade do século XX urbanização e industrialização andaram juntas. É impossível 

dissociar um aspecto de outro. 

Nem sempre foi assim. Nos séculos XVII e XVIII, nos ciclos econômicos do 

Brasil colonial, se desenvolveram concentrações populacionais em cidades à margem 

de iniciativas de industrialização. Os processos de produção industrial, mesmo os 

mais simples com base na manufatura, eram muito incipientes e em grande parte 

proibidos pela coroa portuguesa (FAUSTO, 2011). Na região de Minas Gerais, por 

exemplo, a mineração de ouro provocou o surgimento de diversas cidades e uma 

importante rede de comércio e serviços. No século XVIII Ouro Preto era a segunda 

cidade mais populosa do Brasil, somente ficando atrás de Salvador - BA. E, se no 

caso baiano havia um grande contingente de escravos negros, no caso de Ouro Preto 

e outras cidades mineiras houve a conjunção do aumento de população a partir de 

escravos e imigrantes europeus, sobretudo portugueses (FURTADO, 2003). Nesta 
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região havia um processo de urbanização, distoante do que ocorria no país, mas sem 

traços de industrialização.  

Em outros contextos, o crescimento de cidades tampouco é impulsionado pela 

industrialização. Grandes migrações internas motivadas por guerras civis, fomes 

endêmicas ou alguma transformação abrupta na base econômica de determinada 

região são fortes aceleradores em processos de urbanização. Há países africanos 

com um percentual bastante significativo de populações urbanas porque estas foram 

rapidamente aglutinadas em grandes cidades após os processos de descolonização, 

seguidos de guerras cvis e/ou momentos de irrupção de movimentos políticos 

revolucionários. Na esperança de fugirem de guerras, conflitos tribais, situações de 

fome extrema e epidemias para as quais em áreas rurais ou pequenas comunidades 

não havia nenhuma assistência ou infraestrutura as populações de alguns destes 

países viram seus principais centros urbanos crescerem de forma exponencial. É o 

caso de cidades como Uagadugu (Burkina Faso), Accra (Gana). Também é o caso de 

megalópolis como Lagos (Nigéria). Nestes exemplos, a urbanização não pode ser 

associada com crescimento e modernização.17 Entretanto, em cidades como Dubai, 

Abu Dhabi ou Doha, entre outras do mundo árabe contemporâneo, o crescimento está 

relacionado à estratégia de oferecer serviços, logística, comércio e finanças a partir 

do capital oriundo dos petrodólares. Estas cidades, há poucas décadas, eram 

localidades de ínfima expressão e rapidamente se transformaram em importantes 

centros regionais e até mesmo mundiais.18  

 
17 Em 1960, ano da independência de Burkina Faso, a população de Ougadougou era de 
aproximadamente 60 mil habitantes. Em 1990, após o fim do ciclo revolucionário, já contava com mais 
de 650 mil habitantes (NAMOANO, 1992, p. 23-24). Conforme o INSD – Institut National de la Statisque 
et la Démographi, em 2015 a cidade já tinha mais de 2,5 milhões de habitantes. Em 1960 a área 
metropolitana de Accra, por sua vez, já tinha a considerável população de 415 mil habitantes e seguiu 
crescendo nas décadas seguintes, alcançando cerca de 1,2 milhões de pessoas em 1984 
(SONGSORE, s.d., p. 14). Este autor também aponta a correlação entre urbanização e diminuição da 
pobreza extrema em Ghana (pgs. 23-25). Já em Lagos, uma das megalópoles africanas, a explosão 
populacional ocorre nos últimos 30 anos, mas numa escala tão ampla que até mesmo os dados 
estatísticos sobre o tamanho da população e da área urbana da cidade são controversos (BLOCH et 
al, 2015, p. 06-07).  
18 Algumas cidades dos Emirados Árabes Unidos apresentam o maior crescimento populacional 
mundial nas últimas décadas. Dubai tem um acréscimo de 1.000% em sua população nos últimos 40 
anos, indo de 183 mil habitantes em 1975 para mais de 2 milhões de pessoas vivendo na sua fantasiosa 
arquitetura (ELESSEWANY, 2017, p. 27). O mesmo pode ser mencionado em relação à Abu Dhabi, 
que em 1975 tinha uma população de 120 mil habitantes e em 2018 já a tinha multiplicado por dez 
(ELESSEWANY, 2020, p. 269). A expansão populacional em Doha ocorre de forma ainda mais rápida. 
Em 1987 se estimava sua população em 225 mil habitantes e em 2013 já eram quase um milhão de 
pessoas vivendo nesta cidade. A pressão ambiental se faz notar: enquanto a população aumenta um 
pouco menos de cinco vezes, o total de área com vegetação somente dobra, fazendo com que a relação 
entre ambas diminua pela metade neste período (SHANDAS et al, 2017, p. 8).  
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O crescimento urbano, portanto, nem sempre está associado à 

industrialização.  Mas, como se pode ver nas tabelas seguintes, ao menos para o caso 

brasileiro, esta é uma associação direta.  

 

Tabela 09. Brasil, participação das atividades econômicas na composição do Produto 

Interno Bruto – PIB, 1900-2000.   

Ano Agricultura Indústria Serviços 

1900 44,57 11,59 43,84 

1910 39,73 13,08 47,19 

1920 38,09 15,72 46,19 

1930 35,77 14,81 49,41 

1940 29,42 18,74 51,84 

1950 22,42 25,64 51,94 

1960 16,91 29,85 53,25 

1970 14,27 32,52 53,22 

1980 9,81 34,29 55,90 

1990 10,54 29,97 59,49 

2000 11,04 27,74 61,22 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE (1990 e 2001).  

 

Como se vê, ao longo do século XX houve acentuado decréscimo da 

participação da agricultura na composição do Produto Interno Bruto. Nos primeiros 

cinquenta anos esta diminuição reduziu à metade a participação deste setor no PIB 

(44% para 22%, em números aproximados) e, nos cinquenta anos seguintes, 

novamente este percentual diminui pela metade, estabelecendo um percentual de 

11% para o início do século XXI. O Brasil como um país agrícola (e de serviços, muitas 

vezes vinculados ao setor agrícola) do começo do século passado é substituído por 

um país mais industrial e de serviços.  
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É fácil perceber que a atividade industrial, incipiente no início do período 

republicano, começa a se incrementar a partir da década de 1940, justamente o 

período em que o processo de urbanização e a consequente consolidação das 

grandes cidades brasileiras também vai se fazendo notar.  

Também é possível perceber que este forte impulso inicial se manteve,  ao 

longo das décadas seguintes, pois o apogeu da industrialização no Brasil somente se 

verificaria entre as décadas de 1970 e 1980, atingindo o percentual de quase 35% de 

participação na composição do PIB em 1980. Ou seja, a industrialização foi 

consistente o suficiente para produzir um ciclo longo de crescimento setorial e até 

mesmo de crescimento mais abrangente do país.  

O gráfico abaixo proporciona uma visão completa do período. Destaca-se o 

constante declínio da agricultura em relação aos outros segmentos, o constante 

incremento do setor de serviços e o perfil mais oscilante da indústria, que no início do 

século XX era incipiente, se fortalece a partir da década de 1940 e inicia um ciclo de 

declínio, no qual se encontra atualmente, a partir dos anos 1990. 

 
Gráfico 04. Brasil, participação das atividades econômicas na composição do Produto 
Interno Bruto – PIB, 1900-2000.   

 
Fonte: Elaborado por Luis Stephanou e Nicolas De Giacometti, com base em IBGE, 1990 e 2001.   
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O aumento do peso da atividade industrial não ocorre somente na participação 

deste setor na configuração do Produto Interno Bruto. A tabela seguinte demonstra o 

quanto a atividade industrial incrementou o valor real de sua produção nos anos 

diretamente relacionados ao momento de maior expansão urbana.  

Tabela 10. Brasil, índice do produto real por setor de atividade econômica, 1939-1960.   

Ano Agricultura Indústria Comércio Transportes Total 

1939 100 100 100 100 100 

1940 95 105 95 107 100 

1941 100 116 101 115 105 

1942 94 112 92 112 102 

1943 98 125 98 116 104 

1944 99 130 104 124 110 

1945 98 137 107 126 117 

1946 107 160 121 128 129 

1947 108 167 135 136 139 

1948 114 183 137 154 147 

1949 120 194 131 165 154 

1950 124 217 143 175 161 

1951 125 241 163 190 172 

1952 134 257 157 206 179 

1953 135 268 160 227 186 

1954 147 291 181 245 199 

1955 155 306 183 252 207 

1956 153 346 194 263 217 

1957 168 386 213 274 238 

1958 170 456 237 297 255 

1959 181 505 235 304 268 

1960 183 552 237 310 279 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Relatório da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1939-

1946) e Instituto Brasileiro de Economia da FGV (1947-1960). In  IANNI, 1977, p. 157.  
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Estabelecendo 1939 como ano de referência, vê-se que nas duas décadas 

seguintes o índice de expansão do valor da atividade industrial é muito mais 

significativo do que a expansão verificada com as atividades de agricultura e de 

comércio. Somente o setor de transportes, impulsionado pela forte inversão em 

estradas e obras de infraestrutura, apresentou um desempenho dinâmico que pode 

ser comparado ao que se verificou com a evolução do índice do produto real da 

indústria. E, mesmo assim, analisando estes dados, vê-se que o índice da indústria 

evoluiu um pouco mais que o dobro do que o que se verificou com o setor de 

transportes. Enquanto a agricultura, num período de 20 anos, não logrou dobrar o seu 

índice real de valor de produto, a atividade industrial mais do que quintuplicou este 

índice.  Mais uma vez, se constata a importância que o processo de industrialização 

teve para o país neste período.  

 É uma transformação muito profunda e rápida no perfil de atividades 

econômicas no país. E plantas industriais não nascem do nada. Um país com as 

dimensões do Brasil não se industrializa da noite para o dia. Há diversos agentes, 

condições e uma agenda política e econômica que necessita ser equacionada para 

que ocorra este processo.  

Sônia Draibe (2004) aponta que os anos situados nas três décadas entre 1930 

e 1960 são cruciais para a industrialização brasileira. A autora assinala que numa 

primeira fase, entre 1930-1945, houve no país um processo de industrialização 

restringida. Neste período, sobretudo a partir do Estado Novo (1937 até 1945) se 

aprofundou a implementação de uma agenda de incremento para o desenvolvimento 

industrial. O Estado reorganizou o setor financeiro público para as atividades 

industriais, antes fortemente direcionado ao setor agrícola e de serviços, aumentando 

a oferta de créditos aos empreendedores fabris. Também foi neste período que se 

iniciaram os planejamentos centralizados de desenvolvimento industrial e se articulou 

uma tecnoburocracia capaz de incorporar em suas atividades o apoio a este setor 

produtivo.  

Contudo, neste período também se esboçaram muitas resistências à 

industrialização. Estas partiram de elites agrárias e da maior parte dos setores da 

Igreja Católica, que viam na industrialização-urbanização do país a possibilidade de 

perda de influência econômica, política e/ou cultural. Por outro lado, também entre os 

setores políticos conservadores do mundo urbano as iniciativas de industrialização 

eram recebidas com reservas. Se, por um lado, aumentavam o poder de influência de 



62 
 

setores da crescente burguesia industrial, também despertavam temor de que os 

operários viessem a se transformar numa efetiva força política de contestação social 

(FAUSTO, 2011).  

Já em relação ao momento seguinte, caracterizado por Draibe (2004) como o 

período da industrialização pesada, entre 1945-1960, estas novas elites urbanas se 

consolidam, inclusive destacando a participação do Exército na industrialização do 

país nesta fase. Os militares desempenham papel ativo na instalação de indústrias 

consideradas estratégicas, sobretudo no setor de energia (petróleo, eletricidade) e 

siderurgia.  

O avanço industrial também não foi uniforme entre todos os ramos. Na 

industrialização pesada, setores estratégicos como a siderurgia e o petróleo passam 

a ter maior protagonismo, embora sujeitos à evolução a partir de descontinuidades 

(DRAIBE, 2004).  Cada uma das demais categorias teve características próprias, pois 

o peso de elites setoriais, o jogo de força dos agentes políticos e o papel da 

tecnoburocracia não se desenvolveram de forma linear.  

Draibe também ressalta que não houve uma ruptura entre o período da 

industrialização restringida e a industrialização pesada. Destaca que já existiam 

elementos na industrialização restringida que apontavam para um aumento desta 

dinâmica, verificada no período posterior. Em suas palavras,  

Restam, hoje, poucas dúvidas sobre o fato de que, entre 1930 e 1945, no 
mesmo período em que se desencadeava a primeira fase da industrialização 
brasileira – industrialização restringida – amadurecia também um projeto de 
industrialização pesada (DRAIBE, 2004, p. 88). 
 

Os termos industrialização restringida e pesada já eram de uso corrente para 

os estudiosos especializados neste tema. Wilson Cano (1981) caracteriza estas fases 

através de períodos mais longos. Em sua divisão, a industrialização restringida 

abarcou o período de 1930 até 1955 e a industrialização pesada foi de 1956 até 1970.  

O mais importante em seu estudo, entretanto, diz respeito à dinâmica regional 

do processo de urbanização. Para Cano, há uma região pólo de industrialização (São 

Paulo) e uma região periférica (o restante do Brasil). Com efeito, os dados o apóiam, 

pois “a participação de 32% de São Paulo na indústria nacional passou para 41% em 

1939, saltando para 49% em 1949 e, entre 1955 e 1956, antes do Programa de Metas, 

já teria alcançado cerca de 52%” (CANO, 1981, p.114).  
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Analisando a indústria de transformação, Wilson Cano destaca que das vinte 

e seis unidades da federação, apenas oito atingiram, em 1970, volume de produção 

superior ao que São Paulo produziu em 1919!  

O trabalho de Cano demonstra que a industrialização pesada somente 

acentuou esta tendência de concentração da base industrial. As tentativas de 

descentralização e de se distribuir as indústrias pelo país obtiveram resultados pouco 

significativos. São Paulo, pela concentração industrial anterior e pela rede de 

infraestrutura mais desenvolvida, logrou acentuar seu papel de região pólo da 

indústria.19  

Pela caracterização feita nas últimas páginas já se deduz que industrializar o 

país foi uma ação de Estado. Bóris Fausto (2011) aponta que o Estado, não sem 

contradições que proporcionaram avanços e recuos, foi simultaneamente regulador e 

investidor da expansão industrial. No papel de investidor o Estado agiu tanto na 

provisão de créditos como diretamente, na organização de setores industriais 

considerados estratégicos. Desde a Era Vargas (em especial a partir do Estado Novo) 

até a Ditadura após 1964, com todas suas enormes diferenças, foi tecido um fio 

condutor fundado num ideário nacionalista (mas aberto ao capital estrangeiro) e uma 

concepção desenvolvimentista essencialmente apoiada no crescimento econômico 

através da industrialização.   

Destaca-se o papel dos macroplanejamentos como instrumento de execução 

das políticas de Estado. O mais consistente foi o Plano de Metas, estabelecido para o 

período do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). O conhecido lema de seu 

governo, “50 anos em 5” estava escorado num plano de metas que contemplava 31 

objetivos, distribuídos por seis grandes grupos, a saber: energia, transporte, 

alimentação, indústria de base, educação e construção de Brasília. Bóris Fausto 

sinaliza que 

Os resultados do Programa de Metas foram impressionantes, sobretudo no 
setor industrial. Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, descontada 
a inflação, cresceu em 80%, com altas porcentagens nas indústrias do aço 

 
19 Quando se fez o projeto de construção da Vila Restinga, em meados da década de 1960, no 
planejamento daquele território foi incorporada a instalação de um Distrito Industrial. Este foi um rotundo 
fracasso, pois durante décadas praticamente nenhuma empresa se instalou na área projetada para 
atividades industriais – apesar dos incentivos fiscais e infra-estrutura. Na década de 1990 a Prefeitura 
de Porto Alegre comandou um processo de reorganização deste Distrito Industrial, mas novamente o 
resultado foi pífio. E, atualmente, a área continua com poucas empresas, sendo que as que há, em sua 
ampla maioria, são de serviços. O Distrito Industrial da Restinga é um bom exemplo dos esforços de 
se construir uma política industrial descentralizada a partir do Estado. E do fracasso destes esforços. 
Foi idealizada uma vila operária, mas o que de fato ocorreu foi algo muito diferente.  
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(100%), mecânicas (125%), de eletricidade e comunicações (380%) e de 
material de transporte (600%). De 1957 a 1961, O PIB cresceu a uma taxa 
anual de 7%, correspondendo a uma taxa per capita de quase 4% (FAUSTO, 
2011, p. 236). 

 

 A questão vai além do crescimento econômico em si. Cardoso (1978) observa 

que no período de presidência de Juscelino Kubitschek o desenvolvimento através da 

industrialização significa a integração do brasileiro ao país. Desenvolve-se uma 

narrativa de que a industrialização é promotora da abertura de novas fronteiras e a 

valorização dos brasileiros será alcançada com sua integração na sociedade 

moderna. Nesta concepção, os capitães de indústria assumem um papel civilizador. 

É diferente, mas similar ao imaginário do início do século XX, quando as grandes 

expedições sertanistas e amazônicas também tinham o papel de integrar o brasileiro 

ao Brasil.  

O desenvolvimento econômico ancorado na industrialização, mesmo com as 

crises políticas que culminaram com o golpe de 1964, ainda teria fôlego para seguir 

crescendo até a grave crise do petróleo, em 1973. A partir deste período e até o final 

da década de 1980, ainda que o crescimento econômico tenha sido medíocre na maior 

parte do tempo, o peso do setor industrial continuou sendo muito significativo. 

A partir deste momento se verifica um declínio que atualmente se configura 

como uma das questões mais importantes nos debates políticos e econômicos 

relacionados a crescimento e desenvolvimento. Durante quarenta anos o país 

experimentou os efeitos de uma robusta política de industrialização, mas hoje 

experimenta os efeitos de uma política de desindustrialização. O gráfico abaixo 

permite uma melhor visualização desta dinâmica, já vista na tabela e gráfico 

anteriores.20  

 
 
 
 
 

 
20 Os números e percentuais deste trabalho, se comparados com a tabela 09 e com o gráfico 04, 

apresentam discrepâncias para alguns períodos, apesar de ambos estudos serem baseados em 
publicações do IBGE. Ocorre que há diferentes metodologias e agrupamentos de dados distintos, 
sendo que o trabalho da Confederação Nacional da Indústria agrupa um espectro mais amplo de 
setores no que considera atividade industrial. Contudo, apesar destas diferenças, a tendência de 
crescimento e decréscimo é a mesma e um estudo acaba por corroborar as conclusões do outro. 
Agradece-se a Danilo Cristian da Silva Souza, analista de Políticas e Indústria, da Gerência de 
Pesquisa e Competitividade da Confederação Nacional da Indústria – CNI pelo apoio na interpretação 
destes dados e no repasse da tabela na qual se ancora o gráfico 05. As informações mais detalhadas 
deste gráfico estão no anexo 05.  
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Gráfico 05. Brasil, participação da indústria e dos segmentos da indústria (Indústria 
extrativa, Indústria de transformação, Serviços industriais de utilidade pública e 
construção) no PIB, 1947-2016. 
 

 

Fonte: CNI, 2019. A partir de dados compilados em Estatísticas Econômicas do Século XX e Sistema 
de Contas Nacionais e Contas Nacionais Trimestrais – IBGE 

 

 O quadro regional e local, de Porto Alegre, com suas particularidades, 

apresentou um processo similar. Em relatório do Núcleo de Contas Regionais da 

Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul – FEE, para o período 

entre 1970 e 1980, o PIB da economia gaúcha apresenta os seguintes indicadores. 

Na agropecuária, em 1970 representa 19,62% do PIB e, em 1980, soma 15,42%. As 

atividades industriais, por sua vez, em 1970 representam 26,55% do PIB do RS e em 

1980 este númeero sobre para 31,29%. Por fim, o setor de serviços em 1970 

representa 53,83% do PIB gaúcho e, em 1980, o valor é praticamente o mesmo: 

53,29%. Como se vê, há uma aproximação com a economia nacional (ver tabela 09) 

na medida em que o setor primário diminui sua importância e as atividades industriais 

ganham impulso. Mesmo o setor de serviços, que no RS permanece estagnado neste 

período e apresenta crescimento no país, quando se vê o modesto tamanho deste 

crescimento, possibilita que se avalie que teve desempenho semelhante entre a 

década 1970-1980 em ambas escalas. O dado mais significativo que diferencia a 

economia do RS em relação ao contexto nacional é a velocidade de diminuição da 
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agropecuária e do crescimento da indústria na participação do PIB. Aqui no RS, em 

ambos os casos, a velocidade é mais lenta (FEE, 1990).  

 Outra comparação importante é quanto aos respectivos volumes de ocupação 

da mão-de-obra nestes âmbitos. Ver-se-á, conforme as tabelas abaixo, também uma 

semelhança entre o quadro nacional e regional.  

 
Tabela 11. Estrutura da população economicamente ativa, em percentuais, por 
setores de atividade, no Brasil, entre 1940 e 1980.  
 

Setores de Atividade 1940 1950 1960 1970 1980 

Agropecuária 67,6 60,6 54,6 44,3 29,3 

Indústria 9,6 13,0 12,3 17,9 24,9 

Serviços 22,8 26,4 39,1 37,8 45,8 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Costa (1989, p.33). Dados brutos em IBGE, Censo 

Demográfico 1940,1950,1960,1970 e 1980. 

 

Tabela 12. Estrutura da população economicamente ativa, em percentuais, por 
setores de atividade, no Rio Grande do Sul, entre 1940 e 1980.  
 

Setores de Atividade 1940 1950 1960 1970 1980 

Agropecuária 65,8 60,6 53,4 46,0 28,2 

Indústria 8,9 11,6 12,8 16,7 25,4 

Serviços 25,3 27,8 33,8 37,3 46,4 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Costa (1989, p.34). Dados brutos em IBGE, Censo 

Demográfico 1940,1950,1960,1970 e 1980. 

 

 As tendências que se desenvolvem no plano nacional são as mesmas que 

ocorrem no plano regional. E os números são muito semelhantes. Vê-se que na 

agropecuária em ambos os casos há uma diminuição considerável de mão-de-obra e 
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na indústria um aumento muito significativo de trabalhadores. Ainda que a atividade 

industrial durante todo o período tenha menos trabalhadores do que os demais setores 

da economia é neste âmbito que o incremento da quantidade de pessoas na ativa 

mais se faz notar, pois parte de uma base numérica muito pequena em 1940 (menos 

de 10%, tanto no Brasil como no RS). O setor de serviços paulatinamente vai se 

tornando predominante na absorção de trabalho humano. A junção do aumento da 

população economicamente ativa nas atividades industriais, combinada com a 

importância do setor de serviços, dialoga com o quadro de urbanização anteriomente 

apontado.  

 Já se apontou que a industrialização brasileira ocorreu a partir de uma lógica 

de concentração regional, na qual a região sudeste – em especial São Paulo – obteve 

um protagonismo maior do que as demais regiões. Isso ocorreu a despeito dos 

esforços de descentralização promovidos pelo Estado.  

No Rio Grande do Sul não foi diferente. Apesar dos constantes propósitos de 

“desenvolver” a metade sul do Estado, a industrialização também ocorreu a partir da 

diferenciação em algumas regiões. Vladimir Lautert (2005) classifica o processo de 

industrialização gaúcha a partir de três intensidades: a industrialização concentrada, 

a industrialização dispersa e a perda de participação industrial.  A área de 

industrialização concentrada “corresponde aos Coredes Metropolitano Delta do Jacuí, 

Serra, Vale do Rio dos Sinos, Paranhana, Encosta da Serra e Vale do Taquari, que, 

em conjunto, detinham 69% do pessoal ocupado na indústria do Estado em 2000” 

(LAUTERT, 2005, p. 53).  

E Porto Alegre, local de importante concentração da atividade industrial 

regional desde o final do século XIX (GANS, 2004) vê esta concentração sofrer um 

processo de diluição a partir de meados do século XX.  

Em Lautert (2005), se encontra tabela que ilustra o percentual de pessoal 

ocupado por regiões de Coredes. Este dado é muito interessante, pois ao mesmo 

tempo evidencia o deslocamento populacional em torno das atividades industriais e a 

diminuição do peso de Porto Alegre no processo de industrialização.  
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Tabela 13. Evolução da participação percentual do pessoal ocupado na indústria, por 

municípios selecionados e seus respectivos Coredes, no total do Rio Grande do Sul - 

1940-2000. 

Coredes  

e  

Municípios 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Metropolitano Delta 

do Jacuí 
25,75 23,26 26,88 25,89 22,89 19,87 15,12 

Porto Alegre 25,02 20,65 25,73 22,82 17,77 11,74 8,88 

Vale Rio dos Sinos 10,58 13,80 17,55 23,80 24,51 25,53 22,78 

São Leopoldo 4,92 6,25 4,15 3,28 3,49 3,14 2,29 

Novo Hamburgo 4,32 5,24 7,35 7,74 6,98 6,40 6,09 

Serra 8,15 10,60 9,88 11,44 16,16 17,50 18,70 

Caxias do Sul 4,07 5,73 5,52 6,65 8,96 8,18 9,10 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Lautert (2005, p. 57). Dados brutos em IBGE, Censo 

Demográfico 1940/1980; Ministério do Trabalho, Relatório Analítico de Informações Sociais, 1990 e 

IBGE, Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 1996/2000. Disponível em 

http://www.sidra.ibge.gov.br 

 

Como se vê na tabela acima, em relação ao percentual do pessoal ocupado no 

setor industrial, Porto Alegre vai perdendo protagonismo a partir da segunda metade 

do século passado. Em 1940 representava ¼ da mão de obra industrial do Estado e 

praticamente a totalidade dos operários industriais da área que atualmente 

corresponde ao Corede Região Metropolitana. E, sessenta anos depois, em termos 

percentuais a participação na região do Corede caiu pela metade e no estado para 

menos de 1/3 do que representava em 1940. As atividades industriais, ainda dentro 

desta região de industrialização concentrada, se deslocaram para o Vale do Sinos e 

a região da Serra.  

Portanto, apesar da perda de dinamismo da indústria localizada em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo não há exatamente uma desconcentração 

industrial acentuada. É mais adequado se pensar em deslocamento e múltiplos 

centros concentradores do pessoal ocupado nas atividades industriais.  
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 O indicador relacionado à participação relativa de Porto Alegre no total da 

renda interna do Rio Grande do Sul também aponta para a diminuição de importância 

do peso da indústria na composição da renda da cidade, como se vê na tabela 

seguinte.  

Tabela 14. Participação relativa de Porto Alegre, por setores, no percentual total da 
renda interna do Rio Grande do Sul, 1939-1980.  

Setores de 

Atividade 
1939 1949 1959 1970 1975 1980 

Agricultura 0,41 0,29 0,13 0,18 0,23 0,18 

Indústria 27,97 25,86 26,30 25,88 20,87 17,92 

Serviços 26,21 31,48 32,74 33,27 33,55 30,29 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ALONSO e BANDEIRA (1988, p. 18). Dados brutos em FEE, 

Renda Interna Municipal RS: 1939-1980. Agregados econômicos, série valor agregado 1, 1986.   

 José Antonio Alonso e Pedro Bandeira (1988) tecem algumas explicações 

buscando evidenciar as causas da desindustrialização de Porto Alegre. Para estes 

autores, em primeiro lugar há que atentar para a expansão das infra-estruturas de 

comunicação, transporte e energias. Antes, concentradas em Porto Alegre e outras 

poucas localidades do Estado, não permitiam a expansão de redes mais consistentes 

de atividades industriais e mesmo de serviços. Assim, a melhoria geral de infra-

estrutura permitiu o deslocamento de indústrias para outras localidades, 

particularmente para a Região Metropolitana de Porto Alegre e Vale do Sinos num 

primeiro momento e, posteriormente, para a Serra. 

 Contudo, também há fatores diretamente relacionados a Porto Alegre que 

colaboram na explicação deste processo. Os autores os separam em causas gerais e 

causas específicas. Nas causas gerais, que também estão presentes em outras 

grandes cidades brasileiras, se constata o aumento do preço da terra, a elevação de 

custos operacionais das indústrias por aglomeração excessiva e adensamento 

populacional. No que se relaciona aos aspectos específicos de Porto Alegre, os 

autores mencionam o congestionamento de vias para fluxo de transportes, legislação 

restritiva de atividades industriais, dificuldade de convivência destas atividades 

industriais com outros dinâmicas da cidade e escassez de algum item de infra-

estrutura urbana.  
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Assim, tanto do ponto de vista da participação dos trabalhadores quanto da 

renda produzida pelo setor industrial, há um processo de desindustrialização em Porto 

Alegre. Este fenômeno tem múltiplas causas, não podendo ser explicado por apenas 

um ou poucos fatores. E ocorre justamente no período em que vai se gestionando e, 

posteriormente, implementando a Vila Restinga. Curiosamente, como já foi 

mencionado, isso não impede a Prefeitura de planejar e dotar de infra-estrutura um 

distrito industrial no próprio bairro. O mesmo ocupa uma área bastante considerável 

que, nas últimas décadas, ou se manteve ociosa ou foi destinada a outras ocupações. 

Acrescente-se que a atividade industrial em Porto Alegre historicamente foi 

direcionada para a região norte da cidade, seja em locais próximos ou distantes da 

região central. E a Restinga se localiza exatamente no lado oposto, na região sul, o 

que na época tornou ainda mais inviável a implementação deste distrito industrial. 

Na atualidade há um refluxo geral ainda mais acentuado, em todos âmbitos do 

cenário industrial. O debate se deslocou da questão concentração x desconcentração 

para o tamanho da queda que ocorre no setor industrial, principalmente na grande 

indústria de transformação. Sob os efeitos da introdução maciça de tecnologias de 

mecanização e robotização, aliadas às mudanças de gestão do trabalho, os setores 

industriais mais capitalizados diminuem a presença de trabalhadores em suas 

atividades produtivas.  

A diminuição da participação do setor industrial na vida econômica do país não 

ocorre somente com a diminuição de sua participação na geração do PIB. Segundo 

dados da Confederação Nacional da Indústria (2019), na última década a importância 

da indústria sofreu um forte declínio. Em 2008 a indústria era responsável por 24,1% 

dos empregos formais no Brasil, mas em 2018 este percentual já havia caído para 

20,2%. Já em relação à massa salarial, a queda foi ainda mais acentuada: em 2008 o 

ganho dos assalariados no setor industrial representava 24,8%; em 2018 este valor já 

havia recuado para 19,6% do montante total de renda oriunda de empregos formais 

no país.  

A questão central, para Pimenta (2003) são as mudanças estruturais na forma 

de se organizar o trabalho. Esta autora, inspirada nos trabalhos de Milton Santos sobre 

desenvolvimento das cidades no capitalismo, ressalta o aumento da contradição entre 

a cidade organizada na perspectiva do capital e a expansão – cada vez mais 

incontrolável – de amplos territórios da informalidade e do caos. Nas suas palavras,  
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As sucessivas modernizações sem desenvolvimento que acompanharam 
todo o processo histórico nacional, não fizeram senão acumular uma multidão 
de excluídos da cidade e do campo que, sem a proteção do Estado e sem o 
conhecimento de uma prática de cidadania, vêm receber a flexibilização das 
relações de trabalho, impostas pela crise, de forma desarmada  

... A crise acentua a diferenciação entre os dois circuitos da economia, onde 
a difusão cada vez mais acelerada das técnicas modernas no espaço da 
cidade convive com a expansão de atividades urbanas instáveis e precárias, 
alterando rapidamente a paisagem urbana (PIMENTA, 2003, p.73) 

 

O Brasil está, portanto, diante de um amplo e profundo processo de 

desindustrialização e, mais do que isso, diante de uma inédita acumulação de 

questões que dirigem o tecido social das grandes cidades à barbárie.  Diminui a 

atividade industrial, fábricas são fechadas, o número de trabalhadores formais entra 

em declínio e há um confisco na massa salarial de trabalhadores deste setor. O 

mesmo ocorre nos setores mais dinâmicos de serviços, tais como as instituições 

financeiras.  

Porém, há algo que se mantém: a população. Algumas décadas anteriores, 

atraídos pelas oportunidades de trabalho no setor industrial (e também nos serviços) 

e melhores condições gerais de vida, milhões de brasileiros percorreram os caminhos 

que os traziam do campo até as cidades. Ou das pequenas para as grandes cidades. 

E, na maioria dos casos, foram empurrados para as periferias dos locais aonde 

lograram chegar. E, mesmo no atual arranjo de precariedade e incertezas, aí estão – 

até porque em suas existências não há outra opção alternativa fora do contexto 

urbano. Como assinala Limonad (2004), há uma desvinculação da ocupação de 

espaço urbano do sistema produtivo em geral e, particularmente, das parcelas 

relacionadas à atividade industrial.   As novas condições de acumulação do capital 

através de novas formas de trabalho pós-fordista criam novos usos e complexidade 

ao solo urbano e suas apropriações.  

No caso brasileiro, o grande e longo processo de urbanização esteve 

diretamente relacionado ao crescimento do setor industrial. A gestação da Vila 

Restinga, umbilicalmente imbricada nessa trama, não pode ser compreendida sem 

que a relacionemos, ainda, a um terceiro aspecto: a ditadura.  
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2.3. O MODELO POLÍTICO BRASILEIRO: DITADURA   

 

Em 31 de março de 1964 ocorre no Brasil um golpe militar que inaugura uma 

longa ditadura cívico-militar. 21   

Inicia-se um longo período no qual são canceladas ou fortemente restritas as 

liberdades básicas e os direitos políticos (liberdade de imprensa, de organização 

politica, de livre manifestação do pensamento etc). O regime político que se instala 

promove perseguições e obstaculiza o cumprimento de acordos ou leis que garantam 

os direitos humanos fundamentais. Neste aspecto, são muito importantes os atos 

institucionais (AI 1, 2, 3, 4 e 5). Bóris Fausto (2011) recupera o conteúdo específico 

de cada decreto, demonstrando que tiveram como principal objetivo reforçar a 

centralização do poder nas mãos do executivo e seu controle por parte dos 

governantes, principalmente os militares. Gaspari (2002b), por sua vez, enfatiza a 

importância do AI-5 para a virada autoritária da ditadura.  

No plano econômico há uma série de medidas que vão adequando a economia 

do país às necessidades oriundas do capital. Logra-se rapidamente implementar 

políticas de arrocho aos salários dos trabalhadores, que são sustentadas pelo forte 

controle militar e policial, capaz de promover a repressão aos poucos movimentos de 

reivindicação que logram vir à público no período. Os órgãos de Justiça também estão 

alinhados com a ditadura, facilitando a aplicação de leis que vão regulando o 

achatamento de rendimentos dos trabalhadores. Há, também, políticas de restrição 

orçamentária e incentivo à acúmulo de capital através da poupança compulsória ou 

estimulada de trabalhadores e da classe média, além do aumento do endividamento 

externo. São medidas que irão possibilitar o chamado “milagre econômico” dos anos 

seguintes (FAUSTO, 2011).  

 

 
21 Há farto material sobre este período. DREIFUSS (1981) realiza uma análise bastante aprofundada 
das motivações ideológicas e dos atores militares e civis, concentrando sua análise nos centros de 
formação de opinião e a dinâmica de assalto ao poder político e o período imediatamente posterior. 
GASPARI (2002a, 2002b), num exaustivo trabalho de resgate documental, explora os detalhes políticos 
e a trajetória dos principais atores militares no processo, destacando nuances internas do regime. 
SODRÉ (1984) se concentra nos aspectos relacionados ao poder político durante a ditadura. GARCIA 
em sua análise explora os aspectos da propaganda e difusão da ideologia do regime. FICO (2001) 
realiza acurado trabalho no qual detalha a organização da repressão política e dos serviços de 
espionagem. Aqui somente ficam citados estes, mas evidentemente há muitos trabalhos específicos 
sobre o período.  
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Hélio Gaspari (2002a, 2002b), divide a ditadura em três fases. Num primeiro 

momento, há a instalação do regime que, mesmo tendo sido militarmente vitorioso de 

forma quase instantânea, levou de 1964 a 1968 para se consolidar politicamente. No 

plano militar e no cotidiano de governo não houve maiores dificuldades em 

implementar o regime, mas a constituição de um ordenamento legal e o consenso 

ideológico em relação ao grau da ação repressiva e de amplitude do regime levaram 

mais tempo para se consolidar. 

 Num segundo momento, há o período de repressão mais intensa aos 

movimentos sociais e à esquerda que optou pela luta armada, o que ocorreu entre 

1968 e 1975. Neste momento irrompem os chamados “anos de chumbo”, nos quais 

se estabeleceu a combinação mais visível entre crescimento econômico e violação de 

liberdades civis e políticas. É o período de utilização do marco jurídico estabelecido 

pela ditadura através dos atos institucionais e a caça aos opositores mais extremados, 

em especial os pequenos grupos de orientação marxista ou as poucas organizações 

políticas populares que ainda sobreviviam.  

 Por fim, em sua última fase, há a “lenta e gradual” abertura a partir do próprio 

regime militar até a democracia, o que se realizou num período de aproximadamente 

dez anos.22 Esta abertura já está condicionada pelos sinais de crise econômica, que 

durante os anos 1980 recrudesceria, tranformando-a na chamada “década perdida”. 

Ao mesmo tempo, o processo de distenção também corresponde à necessidade do 

regime em fazer concessões e abrandar o marco legal e a repressão policial. O 

crescimento de forças políticas que se opõem ao regime militar bem como a 

transformação na orientação de instituições que inicialmente apoiaram o regime militar 

(particularmente a Igreja Católica) faz com que, ao mesmo tempo, se fortaleça um 

polo de oposição ao regime e apareçam fissuras internas em sua base política de 

sustentação.    

 
22 Os primeiros ensaios de abrandamento do regime ocorrem em 1979, com a promulgação de anistia 

política para a maioria dos exilados e cassados. A partir de 1981 começa um processo de flexibilização 
nas possibilidades de organização sindical e partidária. Contudo, somente em 1985 é que se 
estabelecem eleições gerais, com a participação de todos os espectros ideológicos da cena política 
brasileira e somente no final de 1988 há eleição para Presidente da República. Ainda neste ano é 
promulgada a nova Constituição, com forte viés democrático e definições bastante abrangentes em 
torno dos direitos da população, o que lhe grangeou o apelido de “Constituição Cidadã”. Portanto, é 
possível afirmar que a transição para a democracia política efetivamente foi lenta e gradual, levando 
dez anos para se estabelecer de forma plena.  
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As principais características políticas deste período de ditadura são, em termos 

gerais: a dissolução dos partidos políticos tradicionais, a limitação de liberdade de 

associação, a instalação de censura prévia para a difusão de ideias e obras artísticas, 

o cerceamento da imprensa no seu direito à liberdade de informação e opinião, a 

intervenção nas universidades e a instauração de eleições indiretas para os cargos 

públicos mais significativos das esferas de governos. Também se organizaram 

expurgos nas instituições de Estado mais sensíveis à possibilidade de oposição ao 

regime, tais como sindicatos, universidades e setores das forças armadas. 

No aspecto da institucionalidade política, a ditadura autoriza o funcionamento 

de somente dois partidos políticos, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro), sendo o primeiro o partido de apoio à própria 

ditadura e o MDB o partido consentido de oposição. Nos quadros da ARENA se 

alinham as forças que compunham a UDN e setores mais conservadores do antigo 

PSD. No MDB se agrupam o conjunto do PTB, partes mais progressistas do PSD e 

algumas referências do PCB, obviamente colocado na clandestinidade.23  

Afastados das vias institucionais, a partir de 1968 e até 1975, diversos 

pequenos grupos políticos oriundos de setores dos trabalhistas, comunistas ou da 

esquerda católica radicalizada se atiram à luta armada e clandestinidade. Numa 

mistura de romantismo, desespero e ingenuidade estes tardios quixotes foram 

incapazes de compreender as transformações que rapidamente ocorriam no país e a 

eficácia da ditadura enquanto projeto de poder.24  

O que as oposições – consentidas ou não – na época não lograram entender 

foi que a Ditadura, ao menos nos aspectos econômicos, tinha um programa de 

governo desenvolvimentista e as condições de implementá-lo, sobretudo no início da 

 
23 UDN, PSD e PTB surgiram com o fim da ditadura varguista do Estado Novo, em 1945. 
Espantosamente, os dois últimos foram arquitetados pelo próprio Vargas: o Partido Trabalhista 
Brasileiro com perfil urbano operário/sindical e o Partido Social Democrático mais centrista, que abrigou 
proprietários rurais, parte do empresariado e setores médios. A União Democrática Nacional, com perfil 
conservador e economicamente liberal, se opôs fortemente ao varguismo e sua herança até o golpe de 
1964. 
24 Daniel Aarão Reis Filho (1990) demonstra a falta de base social, a irrelevância numérica e os 
equívocos de estratégia dos grupos da esquerda armada, herdeiros do foquismo e prisioneiros de uma 
avaliação de que se poderia no Brasil repetir os resultados da Revolução Cubana. Luis Fernando 
Mangea da Silva (2017), efetua uma comparação entre as narrativas da esquerda armada do Brasil e 
da Argentina, destacando que a produção de memória que ocorre entre os argentinos sublinha mais o 
aparato repressivo do Estado e a violência produzida pela radicalização política. No caso brasileiro, “os 
trabalhos de memória de ex-militantes tocam na temática da violência, mas ressaltam o sentimento de 
frustração da guerrilha armada” (SILVA, 2017, p. 103).  
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segunda fase do governo, na qual combinou fechamento político com esta capacidade 

de crescimento econômico.    

As condições internacionais eram favoráveis. Antes da crise do petróleo de 

1973 havia capital abundante e com taxas de juros baratas (FAUSTO, 2011). Com 

isso, foi possível a expansão do crédito público e privado. Ademais, grandes empresas 

multinacionais, notadamente do setor automobilístico, continuaram o processso de 

instalação e crescimento no Brasil, que já havia iniciado no período JK. Com isso, as 

condições de comércio internacional deste período também foram benéficas. 

 Seguia vigente uma noção de desenvolvimento econômico através da ação do 

Estado, que proporcionava contratos e créditos para a ação de construção de 

infraestrutura por parte de grandes empresas privadas. Considerando a estrutura de 

poder centralizada, a execução de programas e projetos não necessitava de debates 

públicos ou longas tramitações legislativas para serem colocados na agenda. E 

tampouco se poderia esperar embargos ou outras iniciativas protelatórias por parte do 

judiciário. Tampouco as populações afetadas teriam canais para usualmente 

expressar seus protestos ou encaminhar demandas e propostas compensatórias.    

Portanto, livre de amarras institucionais ou políticas, a ditadura logrou dinamizar 

parcialmente o país através de grandes obras, como a Usina Hidroelétrica de Itaipú, 

a Rodovia Belém-Brasília e a Ponte Rio-Niterói. Também houve espaço para 

fracassos como a Rodovia Transamazônica ou iniciativas questionáveis, como as 

usinas nucleares de Angra dos Reis.  

 O importante aqui é entender que a ditadura teve um perfil desenvolvimentista 

ancorado no crescimento econômico e seu núcleo de governo, composto pelos 

militares e a tecnoburocracia estatal que já vinha se desenvolvendo no período 

anterior, apresentava um perfil nacionalista e anti-liberal, no qual o Estado, através do 

planejamento centralizado, desempenhava o papel de agente político, econômico e 

social.  

 No auge do período chamado de “milagre econômico” (entre 1969 e 1973), não 

por acaso o período no qual se logra a criação e instalação da Vila Restinga, esta 

política teve seus efeitos econômicos mais significativos. Fausto (2011) menciona que 

a média de crescimento do PIB na época foi de 11,2% e que entre 1970 e 1973 o 

ingresso de capital estrangeiro no país triplicou. Éramos os chineses da época. 
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Contudo, o robusto crescimento econômico não foi seguido de uma ampla melhora 

nos indicadores sociais em saúde, educação ou assistência. A lógica de crescimento 

estava articulada a um modelo concentrador de capital, no qual os benefícios do 

crescimento do PIB basicamente foram apropriados pelo capital. Na prática, houve 

concentração de renda e consequente aumento das desigualdades, pois  

... tomando-se como 100 o índice do salário mínimo de janeiro de 1959, ele 
caíra para 39 em janeiro de 1973. Este dado é bastante expressivo se 
levarmos em conta que, em 1972, 52,5% da população economicamentre 
ativa recebia menos de um salário mínimo e 22,8% entre um e dois salários 
(FAUSTO, 2011, p. 269). 

 

Uma ditadura, como se vê, concentra suficiente poder para dinamizar a 

economia e também para achatar a renda dos trabalhadores da base da pirâmide. Em 

relação à política habitacional não foi diferente. Desde o início da Ditadura houve 

investimentos em habitação. Já em 21 de agosto de 1964, através da Lei 4380/64, foi 

criado o Sistema Financeiro de Habitação e o principal instrumento de financiamento 

da política habitacional, o BNH (Banco Nacional de Habitação). 

Evidentemente, o quadro de urbanização e o crescimento das cidades e 

regiões metropolitanas demandava a criação de medidas que viessem a atenuar o 

problema ou que supostamente fossem nessa direção. Na prática, a ênfase no 

desenvolvimentismo centralizado pelo Estado e executado pela iniciativa privada, 

obteve resultados bem diversos. Ao proibir o financiamento de imóveis usados ou a 

reforma de moradias precárias já existentes, a política habitacional da época acabou 

por enfatizar a construção de novas habitações, o que fortaleceu as empresas do setor 

da construção civil e as estratégias de especulação imobiliária, pois a maximização 

de lucros originou projetos de urbanização em locais distantes e sem infraestrutura, 

mas com preço da terra mais barato do que nos núcleos consolidados.  

Ademais, a ação estatal instituiu um duplo mecanismo de financiamento, 

baseado na poupança forçada (FGTS) e na poupança voluntária da caderneta ou de 

letras imobiliárias (BOTEGA, 2007). Portanto, trabalhadores e, em menor volume, a 

classe média, financiaram a política habitacional. E boa parte desta renda foi 

transferida para o capital. Todos estes elementos compunham o cenário no qual se 

apresentaram as condições mais diretamente vinculadas ao nascimento da Restinga.  
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A centralização política e capacidade econômica de agir em torno do Governo 

Federal fez com que os recursos, financiamentos, diretrizes, políticas e programas 

funcionassem em grande medida na esfera federal e de forma residual e secundária 

nos estados, através das COHAB’s.25 Os municípios, local administrativo e político 

onde eclodiam os graves problemas sociais derivados da urbanização, eram os que 

menos tinham capacidade de protagonismo. Segundo Serra,  

O caráter perverso do sistema aparece quando se considera que os 

municípios pouco fizeram para pôr em marcha e manter o ritmo do processo 

de urbanização acelerada. Esta, ..., está ligada ao processo de crescimento 

econômico, acumulação e concentração de capitais pelo qual o país passava. 

Contudo, a urbanização acelerada implicava uma sobrecarga enorme para 

os municípios, obrigados a manter em contínua expansão o seu espaço 

urbano, seus serviços e obras. Isso acontecia,..., no exato momento em que 

se concentrava a receita e decisões na área federal (SERRA, 1991, p. 49) 

  

 Porto Alegre, neste aspecto, apresenta uma condição diferenciada,  como será 

exposto no próximo capítulo. O poder público municipal logra articular um órgão 

específico destinado à construção de moradias populares, o DEMHAB. Este, por sua 

vez, herda e aprimora certa tecnologia social a partir da experiência anterior, do DMCP 

(Departamento Municipal da Casa Popular), que já vinha exercendo o papel de agente 

político e técnico nesta questão desde meados da década de 1940. 

  

 

 

 

 

 

 
25 As COHAB’s são empresas de capital público criadas para gerenciar a aplicação de recursos 
financeiros do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), cujo principal agente era o BNH (Banco 
Nacional de Habitação). Para isso, as COHAB’s foram organizadas nos estados e em alguns municípios 
de maior porte. O objetivo de diminuir significativamente o déficit habitacional através da construção de 
moradias jamais esteve próximo de ser alcançado. Atualmente, a Associação Brasileira de COHAB’s e 
agentes públicos de habitação (ABC) é a entidade que articula as instituições que promovem a 
habitação de interesse social nos estados e municípios em um modelo mais abrangente e plural do que 
as antigas COHAB’s. Cf. http://abc.habitacao.org.br/ 

http://abc.habitacao.org.br/
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 Em resumo, temos um processo de amplas dimensões que combina os 

seguintes elementos: 

- O acelerado processo de urbanização no país (e também no Rio Grande do Sul, em 

especial na capital e na RMPA), que em quarenta anos foi capaz de redesenhar o 

perfil da população a partir do complexo cruzamento de migrações campo–cidade e 

também cidade-cidade e uma estratégia que concentrou esta nova população urbana 

em grandes cidades, das quais as mais significativas se conurbaram e vieram a se 

constituir em regiões metropolitanas; 

- A rápida industrialização conduzida a partir do Estado por agentes políticos tão 

diferentes como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e a ditadura cívico-militar  

mudou a estrutura produtiva do país; 

- A ditadura cívico-militar de 1964, que centralizou de forma autoritária as ações 

políticas de Estado, elaborou e executou um planejamento econômico cuja lógica de 

desenvolvimento foi a articulação entre industrialização e grandes obras públicas de 

infraestrutura. 

 A junção destas três dimensões fez com que se viabilizassem as condições 

para o planejamento e criação da Vila Restinga. No próximo capítulo serão analisados 

os aspectos mais significativos de sua formação.  
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3. A RESTINGA – TERRITÓRIO DE COMPLEXIDADE     

Uma vez feita esta construção mais ampla dos processos políticos, sociais e 

econômicos que explicam o surgimento de uma localidade como a Restinga, o 

capítulo que segue busca analisar os principais aspectos do processo de surgimento 

e urbanização deste bairro.  

A ideia central está relacionada com a percepção que na Restinga é possível 

encontrar múltiplas territorialidades que vão compondo a complexidade deste lugar – 

o que, em realidade, é a situação de quaisquer experiências sociais, não somente 

deste estudo de caso ou similares.  

A análise de elementos a partir de um olhar multidisciplinar – histórico, 

sociológico e geográfico -, permitirá uma melhor compreensão sobre esta 

complexidade, que vai se construindo nas conexões.  Inicie-se pelo início.  

 

3.1. Como era verde o vale. 

 Houve um tempo no qual a Restinga não era vila, nem bairro. Na realidade, 

nem restinga a Restinga era. Era mar. Somente uma minúscula parte líquida do antigo 

Oceano Adamastor, que separava dois ancestrais continentes, um sul-americano e 

outro africano. Mas estes continentes ficavam, respectivamente, mais a oeste e a leste 

do que os atuais. O Oceano Adamastor era tão antigo que sequer tinha peixes. A vida 

se resumia a bactérias e algas. Quando este oceano se retraiu, se formou o 

Gondwana, antigo continente que unia as atuais América do Sul e África, junto com 

Antártida, Índia e Austrália. 

   Mas isto foi há muito tempo. Cerca de 570 milhões de anos. A evolução 

geológica do planeta e da vida deu muitos saltos, gestou paisagens enormemente 

díspares até chegar na formação do espaço de Porto Alegre e da Restinga.  
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No período Quaternário, a partir de 400 mil anos atrás, ocorrem quatro grandes 

transgressões marinhas que aos poucos deram definição ao Lago Guaíba e ao 

território da futura Porto Alegre, além de desenharem a faixa costeira e a região de 

lagoas, tão característica do litoral gaúcho (MENEGAT, 1998). As três primeiras ainda 

na época do Pleistoceno (antes de 400 mil até quase 11 mil anos) e a última já no 

Holoceno (entre aproximadamente 11 mil anos e a atualidade).26  

 De maior interesse são, aqui, as duas últimas transgressões marinhas. A 

terceira, ocorrida há 120 mil anos, depositou uma faixa de areia e promoveu o 

surgimento de restingas que fecharam a Lagoa dos Patos – área antes diretamente 

banhada pelo Oceano Atlântico Sul. Com isso, a área do Lago Guaíba também perdeu 

seu contato direto com o mar, fazendo com que sedimentos fossem empurrados para 

as calhas dos arroios e rios que compõem o conjunto hidrográfico atual da bacia do 

Guaíba. Entre eles se encontra o Arroio do Salso, que banha o vale no qual 

futuramente se desenvolveria a Restinga.  

Já a quarta e última trangressão, cujos eventos geológicos aconteceram há 

apenas cinco mil anos, aumentou a presença de dunas e restingas arenosas na região 

litorânea. Na região de Torres a transgressão abriu uma restinga entre os penhascos 

do Planalto Meridional e o mar e, ao largo da costa gaúcha, criou um colar de lagoas 

(incluindo a Lagoa Mangueira e o Banhado do Taim). Todas estas movimentações e 

alargamentos de restingas permitiram o aumento de circulação de plantas e animais, 

provenientes tanto da região do Pampa como do norte do futuro Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 O impressionante trabalho sistematizado no Atlas Ambiental de Porto Alegre, sob coordenação geral 

do geólogo Rualdo Menegat, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, traz uma 
detalhada descrição e interpretação dos movimentos geológicos que formaram a região na qual a 
cidade de Porto Alegre seria construída. Cf. MENEGAT (1998, p. 11- 24).  
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Ilustração 01. Mapa físico ambiental, Porto Alegre, detalhe da Restinga.   

 

Fonte: Hasenack, Henrich e Menegat, Rualdo. Modelos de sombreamento do relevo. In. MENEGAT 
(Coord. Geral), 1998, p. 33. Sobreposição de localização do Bairro Restinga por Luis Stephanou (2019). 

A Restinga que aqui se tenta visualizar, já estava completamente formada a 

partir da transgressão anterior, mas foi indiretamente impactada com o aumento das 

possibilidades de trânsito e fixação de animais e plantas em sua área.  Este trânsito 

permitiu a formação de pequenas florestas ombrófilas de mata densa (principalmente 

arbustiva) em terras baixas da região, inclusive nas partes coladas ao Morro São 
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Pedro e nas proximidades da margem do Arroio do Salso (MENEGAT, 1998). Esta 

floresta interagiu com a vegetação gramínea de terras arenosas, típica de restinga, e 

de áreas de banhado. Como se pode ver na fala abaixo, as principais características 

do terreno não são desconhecidas por uma parte dos atuais moradores da Restinga.  

A Restinga, como tem muitas pessoas que não sabem o que quer dizer 
restinga, era o nome certo para este lugar. Ele era um banhado com poças 
de terra de areia, que é o que se chama de restinga. Aí ele fica aberto, depois 
ele fecha. E tudo é areia, conforme for, até areia movediça tem também 
dentro do esquema. É o nome de Restinga (E10, p. 05). 

E, assim, como mostra a ilustração 01, estava formado este verde vale, 

banhado pelo suave deslocamento das águas do Arroio do Salso, constantemente 

alimentadas pelos inúmeros córregos que brotavam dentro do próprio vale e pelas 

águas do Lago da Lomba do Sabão, ao norte, já na divisa da Lomba do Pinheiro com 

o município de Viamão. Pelo lado oeste, a colina da Crista de Porto Alegre e o Morro 

da Tapera, praticamente unido ao Morro das Abertas, fecham a Restinga. Na face 

leste, de forma mais imponente, o Morro São Pedro domina a paisagem. Ao sul, o vale 

se abre para alguns quilômetros mais adiante encontrar as ainda límpidas águas do 

Lago Guaíba. 

Nesta idílica paisagem se fixou uma variada fauna, composta por animais do 

biótopo floresta (ouriço-caixeiro, coati, tatu-bola, gato-do-mato, bugio-ruivo, gambá, 

besouro verde, cobra-cipó, sabiá, cotia, entre outros), do biótopo banhado (capivara, 

biguá, marreca-piadeira, maçarico-do-banhado, quero-quero, jacaré-do-papo-

amarelo, jararaca, ratão etc) e do biótopo restinga (gavião-carijó, lagarto-do-papo-

amarelo, pica-pau, graxaim, coruja-do-campo, zorrilho, mão-pelada, etc).27 

  

3.2. A presença humana.  

A presença humana na Restinga se fez notar num período histórico muito 

anterior ao seu processo de povoamento. Possivelmente grupos indígenas da etnia 

Kaingang já frequentassem estas paragens, ao menos de forma esporádica, como 

local de passagem ou para acampamentos de caça e coleta. A toponímia da região 

faz perceber a presença de diversificada nomenclatura indígena (Guaíba, Lami, 

Itapoã, Tapera, Cuíca...) e os recentes conflitos socioambientais em torno do Morro 

 
27 Os detalhes da composição da fauna (e também da flora) de Porto Alegre podem ser melhor 

vislumbrados em Menegat (1998, p. 47-72). 



83 
 

do Osso, situado a apenas 12 quilômetros da Restinga, resgatam uma narrativa de 

presença Kaingang muito antiga nesta região (FUHR, GERHARDT e KUBO, 2012).  

A partir das primeiras décadas do século XVIII, o tropeirismo de mulas logrou a 

abertura do Caminho dos Conventos (1727), que com seus melhoramentos veio a se 

denominar Caminho de Viamão (1732). O comércio muar foi fundamental para a 

logística de abastecimento das minas de ouro e, posteriormente, do ciclo do café na 

região sudeste. E foi o principal elemento na integração do sul com o restante do país 

(BARROSO, 2006). Não é improvável que algumas tropas que percorriam o Caminho 

de Viamão viessem a se abastecer no Lago Guaíba, para o qual os principais acessos 

seriam o Arroio Dilúvio e o Arroio Salso, justamente o riacho que atravessa o vale 

onde futuramente seria instalada a Vila Restinga. Assim, a presença ocasional de 

tropeiros na restinga do Arroio do Salso nos séculos XVIII e XIX é uma possibilidade 

bastante plausível. 

E, ainda antes daquela restinga virar um populoso núcleo de habitação popular 

de Porto Alegre, já era possível encontrar ali algumas famílias de agricultores vivendo 

em pequenas glebas rurais. Discorrendo sobre os primeiros tempos naquela 

localidade, um entrevistado recorda a existência de um núcleo familiar de agricultores 

de origem japonesa.  

Essa parte aqui onde nós estamos sentados, era tudo plantação. Mais ali prá 
cima era dos japoneses,(...). Eles plantavam rosas. Daqui da ponta da escola, 
até lá em cima..., passando o Fórum, era plantação. E mais acima era um 
corte de pedra. O pessoal ia lá cortar pedra para vender e tal. E tinha um 
pomar de bergamota que ia dali do Fórum até lá em cima na ponta do morro 
(E10, p. 05). 

Os primeiros moradores relacionados às remoções forçadas do final da década 

de 1960 se depararam com um cenário que já não era mais a paisagem intocada, mas 

ainda mostrava uma predominância da vegetação natural sobre a ação humana. Uma 

senhora entrevistada no grupo focal comenta sobre a percepção inicial ao ser 

removida para a Restinga: “Aí todo mundo, até a minha família, dizia que eu vinha 

para o fim do mundo por que não tinha quase ônibus, era aquela confusão. E era 

mato, muito mato” (GF, p. 05). Outra moradora, em entrevista afirma:  

Daqui pra lá era tudo mato, tinha sanga. O meu filho tinha dez anos quando 
veio pra cá, a Gera tinha doze. Então meu filho dizia: ‘mãe, eu posso ir lá 
brincar na sanga?’ Eu dizia: ‘toma cuidado meu filho, que é perigoso’ (E6, p. 
08).  
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Sem dúvida, o mato e o barro da terra após as chuvas ou o pó na ausência 

prolongada destas, são as imagens mais recorrentes nas lembranças dos antigos 

moradores.  Nestes primórdios da urbanização, nos quais o abandono é a tônica do 

cotidiano em que viviam, o medo se materializava mais em relação à natureza e suas 

extremas dificuldades de sobrevivência do que nas relações sociais cultivadas no 

próprio território. Como se vê na ilustração abaixo, a Vila Restinga não existia e era 

somente uma terra quase nua, cuja paisagem se transformou tão rápida e 

profundamente que hoje é quase impossível imaginá-la neste período.  

Ilustração 02. Mapa aerofotogamétrico, localidade da futura Vila Restinga, 1956. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de Planejamento Municipal/Unidade de 
Cartografia. Aerofotogamétrico de 1956, 1:5000 (entre 30°7’30” e 30º10’30” S/ 51º9’00” e 51º7’30”W). 
Foto: Teresa Haase 

Contudo, antes de detalhar a formação da Vila Restinga e os processos sociais 

dela decorrentes, há que se ampliar o olhar sobre o conceito de território e sobre as 

cidades brasileiras deste período, cuja principal característica no seu processo de 

organização capitalista é a segregação socioespacial.   
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3.3. Território e complexidade.  

 Desde a metade do século XX, a complexidade da vida humana e social vem 

sendo estudada a partir de uma perspectiva multidisciplinar, envolvendo ações de 

pesquisa e reflexões em vários campos científicos, em especial de disciplinas das 

ciências humanas, das ciências biológicas e da física. Sem dúvida, um dos 

importantes pesquisadores desta temática é o pensador francês Edgar Morin. Na sua 

concepção, é impossível explicar o mundo sem o conceito de complexidade. Em suas 

palavras,  

(...) a um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (...) de constituintes 
heterogêneos inseparavelmente associados: ela coloca o paradoxo do uno e 
do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido 
de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 
que constituem nosso mundo fenomênico (MORIN, 2006, p. 11-12). 

 

 Assim, a complexidade é mais do que a heterogeneidade (ou diversidade) de 

vários componentes. Trata-se de ressaltar o sentido de interação no que Morin 

denomina de mundo fenomênico e que, como aqui se propõe, aplicado ao conceito 

de território o enriquece.   

 Pensar o território a partir da complexidade tem implicações políticas, mas 

também metodológicas. Para Morin,  

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca 
dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para 
restabelecermos  as  articulações  entre  o  que  foi  separado,  para  tentarmos 
compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com 
a localidade,  com a  temporalidade, para  nunca esquecermos  as totalidades 
O desafio de tecer em conjunto: complexidade e transdisciplinaridade 
integradoras. É a concentração na direção do saber total, e, ao mesmo 
tempo, é a consciência  antagonista (...). A  totalidade é, ao mesmo tempo,  
verdade  e  não-verdade,  e  a complexidade  é  isso: a junção de conceitos  
que lutam entre si  (MORIN, 2008, p. 192).  

 
 O território, como conceito associado à complexidade, está sempre associado 

aos múltiplos conflitos que o permeiam e se encontra sempre incompleto em suas 

definições. Rogério Haesbaert desenvolve uma rica e extensa reflexão sobre o 

conceito de territorialidade. Para este autor o conceito de território tem múltiplas 

dimensões políticas, econômicas e de configuração de cidadania, mas também 

organiza um conjunto de ideias mais amplo, de caráter cultural (HAESBAERT, 2004, 

2007, 2013 e 2015).  

Este autor trabalha a complexidade territorial associada às noções de 

territorialidade, multiterritorialidade, desterritorialização e reterritorialização. Para 
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Haesbaert territorialidade são as múltiplas noções de dominação e apropriação, tanto 

nos aspectos políticos e econômicos, como no campo cultural/simbólico, que ocorrem 

constantemente no território. Entender o território a partir da perspectiva de 

multiterritorialidade significa perceber a complexidade de relações de apropriação que 

vão se constituindo no que Lefebvre (2013) denominou de espaço vivido e Soja 

caracterizou como espaço físico (1993).   

Haesbaert também aponta que há uma dimensão histórica nos processos de 

territorialização (2013). Em relação ao capitalismo em sua fase anterior, no qual os 

territórios tinham um componente de maior permanência e estabilidade, na atualidade 

os processos econômicos, sociais e políticos operam uma aceleração na 

desterritorialização, sobretudo a partir dos agentes de Estado e de mercado.  Contudo, 

desterritorialização em si nunca é o final de um processo; sempre vão ocorrendo 

novas territorializações, entendidas como reterritorializações operadas por múltiplos 

sujeitos que compõem o território. Nas palavras do autor,  

Geograficamente falando, não há desterritorialização sem reterritorialização 
pelo simples fato de que o homem é um "animal territorial" (...). O que existe, 
de fato, é um movimento complexo de territorialização, que inclui a vivência 
concomitante de diversos territórios - configurando uma multiterritorialidade, 
ou mesmo a construção de uma territorialização no e pelo movimento 
(HAESBAERT, 2007, p. 20). 

  

Como se vê, uma aplicação efetiva do conceito de complexidade que se 

encontra em Morin. As reterritorializações operam por redes, que dinamicamente vão 

se formando através das articulações que ocorrem no território vivido (ou físico). Neste 

aspecto, é interessante a associação que Haesbaert faz entre território e poesia, 

demonstrando que a obra poiética é uma constante criação artística cuja matéria 

prima é a sensibilidade do olhar em relação à vida, enquanto o território é um lugar de 

criação material e simbólica (HAESBAERT, 2015). Afinal, a palavra poiesis,  da qual 

deriva a palavra poesia, significa criação. Então, o território se constitui em lugares 

poiéticos; em algumas ocasiões, mais raras, autopoiéticos.  

Multiterritorialidade, numa concepção de complexidade, dialoga com o conceito 

de hibridismo. Trata-se de perceber, sobretudo nas territorialidades contemporâneas 

do mundo urbano, o que vem sendo denominado como culturas híbridas. Canclini 

(1997) e Antelo (2000) ressaltam as diferenças entre híbrido e heterogêneo. Uma 

leitura rápida poderia colocar os dois conceitos na mesma perspectiva, mas há uma 

singularidade: quando falamos de heterogêneo estamos nos reportando a diferentes 
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culturas convivendo num mesmo território. Quando falamos de hibridismo, é como se 

fossem diferentes “territórios”, ou melhor, territorialidades, na mesma cultura. Para 

Raul Antelo o híbrido não se confunde com o heterogêneo. A heterogeneidade cultural 

opera com a noção de diversidade entre culturas. O hibridismo cultural, entretanto, 

trabalha com a noção de diferenças dentro da mesma cultura.  

Canclini (2006) observa que os processos de modernização tardia operados na 

América Latina ocorrem por meio das dinâmicas de hibridação cultural. Este autor 

entende por hibridação “(...) procesos socioculturales en los que estructuras o 

prácticas discretas que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas” (CANCLINI, 2006, p. III). O que se quer dizer com 

práticas discretas? Canclini dá o exemplo do spanglish, prática habitual de misturar o 

inglês com o espanhol em várias zonas urbanas dos Estados Unidos, criando um novo 

idioma que ainda não tem tal status. 

A modernidade latinoamericana, segundo Canclini, pode ser melhor explicada 

pela hibridização do que pelos conceitos mais clássicos de mestiçagem ou 

sincretismo. Enquanto o primeiro está mais relacionado à explicação de fenômenos 

de interação cultural que operam no campo étnico, a ideia de sincretismo está mais 

vinculada aos fenômenos culturais de caráter religioso. Ambos, para Canclini, não 

explicam importantes facetas das interações culturais oriundas da modernidade.  

(...) mestizaje, sincretismo, transculturación, criollización, siguen usándose en 
buena parte de la bibliografía antropológica y etnohistórica para especificar 
formas particulares de hibridación más o menos tradicionales. Pero, ¿cómo 
designar a las fusiones entre culturas barriales y mediáticas, entre estilos de 
consumo de generaciones diferentes, entre músicas locales y 
transnacionales, que ocurren en las fronteras y en las grandes ciudades (...)? 
La palabra hibridación aparece más dúctil para nombrar esas mezclas en las 
que no sólo se combinan elementos étnicos o religiosos, sino que se 
entrelazan con productos de las tecnologías avanzadas y con procesos 
sociales modernos o posmodernos (GARCÍA CANCLINI, 2006, p. XXIX). 

Estas misturas que combinam muitos elementos culturais diferenciados 

também produzem territorialidades que vão desenhando um quadro de complexidade 

no que se convencionou denominar de periferia. Cadoná, Tirelli e Areosa (2017), em 

pesquisa sobre a implementação de políticas públicas em um território demarcado de 

Santa Cruz do Sul vão utilizar, de forma muito apropriada, o conceito de hiperperiferia.  

A hiperperiferia é a existência e convívio (conflitivo ou de associação) de várias 

periferias num determinado território, sobretudo quando a escala deste território 

permitir certa diferenciação socioespacial. Na hiperperiferia há diferentes formas de 
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acesso a políticas públicas, pois as estratégias de relação com as mesmas são fluídas 

e dependem de fatores que muitas vezes são aleatórios, informais ou fora da 

governabilidade das populações. Do ponto de vista socioespacial a hiperperiferia se 

caracteriza pela multiplicidade de territórios; há várias periferias numa periferia. Em 

um centro urbano de escala mais considerável, podem existir, por um lado, núcleos 

de periferia em regiões centrais e, por outro, centros em regiões periféricas. A 

Restinga é um bom exemplo, pois faz parte da periferia de Porto Alegre, mas tem o 

seu próprio centro. Neste bairro, mais que uma periferia, o que se encontra é uma 

hiperperiferia.  

Com o advento dos condomínios fechados e dos bairros “planejados”, núcleos 

de determinadas populações que não são segregadas por sua condição social e 

econômica buscam o território tradicionalmente vinculado a periferia como local de 

refúgio e qualidade no habitar. É mais um exemplo que se encaixa no conceito de 

hiperperiferia e demonstra como este conceito complexifica as multiterritorialidades.        

Ulrich Beck (2002), entre outras questões com as quais analisa a relação entre 

modernidade, globalização e territorialidades, elabora o conceito de topoligamia. Em 

tradução simples, significa o casamento com diversos lugares. Beck o utiliza para 

descrever novas territorialidades advindas da globalização, na qual os territórios fixos 

vão se esvanecendo. A mobilidade física permite que pessoas não somente transitem 

entre lugares diferentes, mas se fixem temporariamente em mais de um território numa 

escala planetária. Beck utiliza exemplos europeus, como o de uma família que vive 

meio ano na Alemanha e meio ano no Quênia de forma contínua. Mas é possível 

adaptar o conceito para o contexto latinoamericano, no qual deslocamentos 

populacionais por questões de trabalho sazonal ou empregos provisórios oriundos de 

grandes obras de construção civil também implantam uma perspectiva topoligâmica 

com o território.  

Multiterritorialidade, desterritorializações e reterritorializações, hibridizações, 

hiperperiferia e topoligamia são conceitos que auxiliam na compreensão da 

complexidade da cena social urbana. Eles instrumentalizam o esforço de apreensão 

da complexidade do cenário deste estudo de caso.  
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3.4. A cidade brasileira: construção do território segregado.  

As cidades brasileiras, mesmo com o incremento das possibilidades de acesso 

a políticas públicas após a Constituição de 1988 e o surgimento de diversas 

experiências de governos municipais democráticos e organizações sociais 

promotoras de cidadania em espaços urbanos, seguem sendo locais de forte 

segregação socio-espacial.  

Evidentemente, não é algo restrito ao cenário brasileiro. Mike Davis (2006) 

traça um painel desolador de favelização em escala mundial, sobretudo nas grandes 

metrópoles urbanas. A partir de dados do Programa Habitat da Organização das 

Nações Unidas, Davis demonstra a crescente escala de favelização mundial. Trata-

se de 25 milhões de pessoas por ano que vão viver em casas precárias construídas 

com restos de madeiras, latas e outros materiais, sem saneamento e demais 

condições de qualidade de vida relacionada à moradia. Os exemplos que este autor 

menciona são quase indescritíveis, pois se manifestam numa escala difícil de 

apreender, quase inimaginável a partir dos territórios que habitamos e das 

territorialidades que costumamos desenvolver.   

Também há muitos estudos sobre a importância, permanência da segregação 

e de suas consequências no contexto latino-americano (HERRERA ROBLES, 2016; 

MORA PALACIOS e HERRERA ROBLES, 2019). O trabalho organizado por Calderon 

Cockburn e Aguiar Antía (2019), por sua vez, mostra a diversidade de formas de 

segregação socioespacial na América Latina. Estes autores recordam que os 

diferentes padrões de segregação socioespacial, algo já extensamente exposto na 

literatura de ciências sociais, se caracterizam por dois aspectos marcantes que 

costumam estar associados. A segregação socioespacial ocorre pela capacidade 

econômica desigual dos estratos sociais se relacionarem com o território e, também, 

por políticas públicas que mantém ou reforçam as possibilidades de segregação. 

Assim, segregação se produz socialmente através de variáveis econômicas e 

políticas. E estas variáveis políticas, ao contrário do que seus enunciados costumam 

oferecer, em muitas ocasiões produzem incremento e não redução na segregação 

socioespacial.  

Contudo, é importane mencionar que os processos de segregação 

socioespacial não se apresentam somente a partir de seus aspectos econômicos e 
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políticos. Há segregações socioculturais, que remetem aos processos de exclusão 

vivenciadas numa perspectiva de gênero e/ou étnica. Os espaços urbanos não são 

vividos e acessados de forma igual entre homens e mulheres ou entre brancos e 

negros, por exemplo. Ou entre homens negros e mulheres negras etc. Na Restinga – 

mais adiante isto será destacado – o processo de segregação está muito vinculado a 

questões de etnicidade. Ao mesmo tempo, há uma enorme riqueza cultural na 

construção das relações sociais e simbólicas daquele território. E muito disto está 

relacionado à contrução de umamemória que tem cor definida.  

O mesmo pode ser dito em relação às questões de gênero, pouco trabalhadas 

no âmbito desta pesquisa. Ainda assim, transparece com muita visibilidade nas 

entrevistas e outras percepções do trabalho de campo a condição diferenciada de 

relação das mulheres com o lugar e de como há uma construção de territorialidades 

distinta quando se percebe as dimensões femininas deste processo.  

Assim, a partir desta multiplicidade de questões, a diversidade das 

segregações socioespaciais urbanas no contexto brasileiro abarca, entre outros, 

aspectos relacionados ao mercado imobiliário, a políticas habitacionais, aos novos 

desenhos da relação centro-periferia e aos problemas de mobilidade urbana, de 

pobrezas desterritorializadas e da dinâmica diferenciada de segregação nas cidades 

médias.  É um amplo conjunto de possibilidades, em muitas ocasiões mescladas entre 

si, ressaltando a complexidade destes fenômenos.  

Os estudos acima mencionados demonstram como a permanência da 

segregação socioespacial opera sob formas múltiplas e complexas, ampliando as 

possibilidades de significação em torno deste conceito.  É possível ver que já não se 

trata mais somente daquela segregação clássica de empurrar os espoliados para a 

perifeira como sinônimo de distância do centro da cidade e dos seus recursos, o que, 

como se verá adiante, foi fundamental na forma como este processo se estrutrou na 

Restinga. Há múltiplas formas de segregação socioespacial, inclusive aquelas que 

foram desenhadas pela atual revolução tecnológica e informacional.28 Estas formas 

de segregação convivem num mesmo tempo e espaço, complexificando o tema. Ao 

 
28 Mascherini e Ledermayer (2016) elaboram para a União Européia um interessante estudo sobre a 

denominada geração NEET’s (No employement, education or trainning), conhecida no Brasil pelo termo 
nem-nem. Este é um tema ainda pouco estudado em nosso contexto, mas já visto como um enorme 
desafio pelo seu potencial de desagregação, inclusive do ponto de vista territorial, principalmente na 
Europa e no Japão.  
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invés de se mencionar segregação e periferia, o mais adequado é falar de 

segregações e periferias, no plural. 

Um dos processos mais conhecidos de segregação é o que remete ao conjunto 

de diferentes e complexas formas de uso da terra urbana. É o que os estudiosos do 

mundo urbano (geógrafos, urbanistas, cientistas sociais) denominam de organização 

espacial da cidade.  

De acordo com Corrêa (2004), a cidade capitalista contemporânea vai se 

organizando a partir de diferentes formas de utilização da terra. Tanto o Estado como 

o mercado vão tratando de dar forma às cidades a partir da divisão organizacional de 

seus territórios em distintas funcionalidades ou apropriações. Com certa dose de 

cinismo, é o que em propagandas e justificativas de projetos imobiliários ou 

investimento de recursos públicos em certas ocasiões é veiculado publicitariamente 

como “vocação do local”.  

O Estado acentua a divisão de funcionalidades do solo urbano através de 

instrumentos de planejamento e gestão, entre os quais o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, que tem um papel central na definição de zoneamentos, 

intensidade de usos e índices de construção.  

No Brasil, as primeiras noções de planejamento urbano como um conjunto de 

instrumentos articulados para organizarem o uso do solo urbano vêm do Plano 

Agache, no início da década de 1930. A ainda inicial e incipiente expansão urbana já 

era suficientemente visível para apontar a necessidade de dotar as cidades de 

instrumentos legais e urbanísticos de racionalidade em seu funcionamento e 

distribuição do solo. Assim, o urbanista francês Alfredo Agache foi o responsável por 

elaborar no Rio de Janeiro o que foi considerado o primeiro Plano Diretor no Brasil 

(VILLAÇA, 2004). Primeiro de muitos, pois após a Lei do Estatuto da Cidade (2001), 

todos as cidades com população acima de vinte mil habitantes se viram obrigadas por 

lei a implementarem Plano Diretor nas suas localidades.  

Porto Alegre tem uma história muito consistente de elaboração de legislação 

de ordenamento territorial, que remonta à década de 1950 do século passado. O I 

PDDU, aprovado em 1979, transformou a cidade numa referência de âmbito nacional 

na questão (SOUZA, 2018).  
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Nas cidades localizadas em municípios de grande tamanho populacional (mas 

também em municípios de tamanho médio) o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano serve como diretriz e alavanca para planos diretores específicos, que acabam 

regulando o uso de águas, o trânsito na cidade, o saneamento, os sistemas de 

comunicação, as questões ambientais e outras questões específicas. Em Porto 

Alegre, aqui novamente assinalada como referência, o Plano Diretor ampliou, inclusive 

em seu nome, seu alcance, passando a se chamar Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental (PDDUA).  

O mercado, por sua vez, além de buscar influenciar as diretrizes da legislação 

através de ações políticas, também induz a forma como os territórios urbanos vão 

sendo constituídos. É o que se vê com a expansão de empreendimentos imobiliários 

que dão origem a shopping centers, redes de serviços integradas em proximidades 

territoriais, condomínios fechados e bairros planejados integralmente na lógica do 

capital.  

Há uma fragmentação do espaço urbano, mas estes espaços são articulados 

entre si e com muitos outros territórios que estão fora do âmbito municipal. As redes 

informacionais e as estruturas de logística estão entre os setores de atividades 

econômicas mais significativas na influência sobre o tecido urbano. Assim, explicar a 

cidade contemporânea e seus processos de segregação exige um esforço de olhar 

para suas estruturas, mas também para seus fluxos de mobilidade (CORRÊA, 2004). 

Estes fluxos inclusive já fazem parte da agenda de muitos grupos e 

organizações sociais de reforma urbana, que vão entendendo que a democratização 

das cidades exige, além da capacidade do Estado em responder às demandas 

básicas em educação, saúde e segurança, também resposta a demandas 

relacionadas a cultura, inclusão digital, transporte, meio ambiente e formas de acesso 

ao controle do território e demais questões contemporâneas.  

 Esta percepção da segregação urbana associada ao uso do solo e também 

aos fluxos, num contexto de desenvolvimento capitalista, faz perceber a importância 

do território como local da política e, sobretudo, que suas formas de organização não 

estão dissociadas dos contextos mais amplos. Assim, “... é o processo de reprodução 

do capital que vai indicar os modos de ocupação do espaço pela sociedade, baseados 

nos mecanismos de apropriação privada, em que o uso do solo é produto da condição 

geral do processo de produção da humanidade” (CARLOS, 1992, p. 49).  
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Afinal, por mais que atualmente se trabalhe com processos de dissolução e 

lógicas de flexibilidade, algo que também atinge as relações de territorialidade, pois 

os pontos estáveis de referência vão gradativamente desaparecendo (Beck, 2002), os 

territórios ainda estão aí para serem conquistados, espoliados e seus habitantes 

segregados. Como sublinha David Harvey, 

A acumulação de capital sempre foi uma ocorrência profundamente 
geográfica. Sem as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da 
reorganização espacial e do desenvolvimento geográfico desigual, o 
capitalismo há muito tempo teria deixado de funcionar como sistema 
econômico político (HARVEY, p. 195). 

 Assim, compreender o território a partir de suas relações de poder que se 

constroem em múltiplas escalas, é pensá-lo a partir de suas contradições. Haesbaert 

(2015) demonstra como, simbolicamente, território pode significar abrigo, lar e 

segurança, mas etimologicamente está associado à palavra terror, terrorismo. Ibáñez 

(1994) comenta que território viria do “jus territiri” que seria o direito, no Código 

Justiniano, de se espoliar a terra dos traidores do Estado ou outros membros da elite, 

que caídos em desgraça por disputas intestinais de poder, têm suprimida a vida e as 

possibilidades futuras de manter poder através da propriedade da terra.  

As cidades são o local no qual estes conflitos, com suas múltiplas 

possibilidades de segregação, mais fazem aparecer o terror. Mas são, também, palco 

das múltiplas esperanças. A segregação das populações urbanas empobrecidas, 

como se verá adiante, expõe com precisão estes processos.   

 

3.5. Porto Alegre: das vilas de malocas à Restinga. 

As primeiras vilas de malocas, denominação usualmente utilizada para as 

áreas faveladas com moradias de sub-habitação em Porto Alegre, têm origem na 

década de 1940.  

Evidentemente, não são as primeiras famílias empobrecidas a viverem em 

situação de insalubridade e moradia precária na cidade. Fora do perímetro urbano, na 

época restrito ao centro e alguns bairros da região central da cidade (particularmente 

em direção ao Quarto Distrito, zona norte da cidade e alguns pontos do que 

atualmente faz parte da área central, como a Cidade Baixa e arredores), já existia a 

situação de ranchos relativamente isolados e até mesmo pequenos conjuntos de 

casas precárias nas quais vivia uma população até então invisibilizada.  
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No centro da cidade, por sua vez, havia uma paisagem permeada por becos e 

cortiços que não deixavam dúvidas da existência de uma significativa pobreza urbana 

na capital dos gaúchos já em um período anterior ao processo de êxodo rural e 

drástico aumento da população da cidade, particularmente a despossuída, como se 

verificou no capítulo anterior.  Pesavento (1989) assinala que em 1888, de um total de 

38.817 habitantes registrados, havia 12.134 ex-escravos de alforria recente ou mais 

antiga, perfazendo 31,2% da população da cidade; significativa parcela, sem dúvida, 

vivendo nestes becos e cortiços.29 

Mas é com o surgimento das vilas de malocas, essencialmente fruto do êxodo 

rural e do modelo de cidade que foi se construindo através do processo de 

industrialização, que também surgiu uma espécie de postura urbanista que exigia a 

solução do que na época passou a ser considerado um grave problema social.  

É interessante observar que os primeiros estudos e debates sobre as novas 

aglomerações urbanas foram feitos imediatamente após a irrupção destas vilas de 

malocas.  Estes estudos ocorreram tanto no âmbito acadêmico como no da 

administração municipal, havendo, também, importantes debates políticos entre 

agentes públicos do executivo e do parlamento municipal da época. Joel Outtes (2019) 

destaca os trabalhos de caráter mais acadêmico.  

Três trabalhos acadêmicos e um relatório parecem ter sido publicados com 
este título durante este período. Um artigo (à época chamado de tese) por 
Leônidas Soares de Machado (1900-?), professor titular de higiene da 
Faculdade de Medicina da UFRGS, e Raul Rego Faillace intitulado Vilas de 
malocas e vilas de habitações populares, apresentado em 1951 no nono 
congresso brasileiro de higiene realizado na própria Porto Alegre (Faillace & 
Machado, 1951), o livro do sociólogo Laudelino Teixeira de Medeiros (1914-
1999) intitulado Vilas de malocas: ensaio de sociologia urbana, publicado no 
mesmo ano (Medeiros, 1951) e o Levantamento Econômico-social das 
Malocas existentes em Pôrto Alegre, relatório apresentado ao prefeito 
municipal. Ainda pouco antes da publicação do trabalho de Medeiros surge o 
trabalho de conclusão de curso de Tabita Tagliari, a Monografia da malóca 
denominada Vila Sêca, tambem conhecida por Vila Surgida das Águas, 
(Tagliari, 1951) (OUTTES, 2019, p. 02).  

 
29 Note-se que estes são os números para os habitantes registrados. Considerando a época, é possível 

deduzir que havia um significativo número de habitantes não-registrados e que estes não fossem 
brancos. Com isso, esta população seria ainda maior. E, ainda hoje, há uma percepção generalizada 
de que a capital dos gaúchos é uma cidade de brancos de origem européia, com uma que outra 
presença negra. O trabalho, sobretudo cultural, de branqueamento da cidade foi intenso e bem- 
sucedido em seu propósito. Invisibilizar a população negra e seus processos culturais foi um de seus 
resultados mais importantes. 
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Há que se mencionar, ainda no âmbito acadêmico, o trabalho de Cornely (1952) 

e a existência de estudos de grupos de estudantes de arquitetura da UFRGS, já na 

metade da década de 1950, sobre os quais não foi possível obter mais referências 

(CORREIO DO POVO, 30 outubro de 1955, p. 29).  

Destes trabalhos, o mais substancial é a pesquisa de Medeiros (1951). 

Segundo este autor, que traça uma radiografia bastante abrangente para a chamada 

questão das vilas de malocas em Porto Alegre, os primeiros conjuntos de casas 

precárias surgiram por volta de 1946 ou 1947. Baseado em pesquisa de campo e 

dados da Prefeitura, Laudelino Medeiros estima que em meados de 1949 já existiam 

em Porto Alegre 12 vilas de malocas (sem contabilizar as moradias precárias 

dispersas pela cidade), com uma população aproximada de 18 mil habitantes. Neste 

aspecto, chama atenção o número já considerável de moradias populares na cidade. 

O processo de favelização foi acentuado e rápido.  Sobre esta população, Medeiros 

observa que são “... cidadãos ordeiros, quase sempre trabalhadores, ainda que muitas 

vezes com trabalho irregular” (MEDEIROS, 1951, p. 16). E também assinala um dado 

muito importante: praticamente todas as vilas de malocas estão localizadas na região 

central da cidade (nas quais cita a Ilhota) ou em bairros populosos. Portanto, não são 

populações isoladas da dinâmica da cidade e logram construir suas territorialidades 

no espaço social muito próximo do restante dos porto-alegrenses.  

Esta proximidade no convívio tem importantes implicações sociais, culturais e 

estéticas e, logo, se converterá em questão de ordem política.  É o que se pode 

compreender da seguinte observação de Medeiros. 

Outra nota desde logo flagrante neste fato é o contraste desse tipo de 
habitação com o padrão médio que as nossas condições de povo civilizado 
proporcionam. Esse contraste, que já é acentuado à observação externa, 
torna-se sobremaneira chocante a uma observação da vida interior desses 
casebres, onde a deficiência de espaço, a falta de instalações sanitárias, e 
muitas vezes a inexistência de divisões para os quartos, forçam a uma vida 
miserável e de promiscuidade a mais inconveniente (MEDEIROS, 1951, 
p.16). 

Além de Medeiros, principal expoente desta primeira geração de pesquisadores 

sobre a questão urbana em Porto Alegre, há os demais autores acima mencionados. 

Através de estudos abrangentes, e também etnografias específicas, vão desde esta 

época influenciando os discursos reformistas, higienistas e, de uma forma ou outra, 

as bases que mais adiante irão instaurar os processos de segregação dos quais a 

Restinga é um dos principais exemplos. 
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 Há também outra questão que fica evidenciada no estudo de Neves 

(1962). Este autor, num período um pouco posterior aos estudos pioneiros, vai colocar 

ênfase no que já se viu no capítulo anterior: a relação entre o processo de 

industrialização e a migração campo-cidade na formação de aglomerados urbanos de 

moradias precárias, neste caso com ênfase em Porto Alegre. A principal questão era 

o aumento das populações empobrecidas, seja como resultado do crescimento 

vegetativo, seja como reflexo das imigrações do campo e das pequenas cidades do 

interior para a capital. Segundo seus dados, 86.465 pessoas, num total de 641.173 

habitantes de Porto Alegre, se encontravam nesta condição. Assim, “teremos (...) uma 

população marginal de 13,48% sobre a população total da cidade” (NEVES, 1962, 

p.14). E esta população aumenta, segundo o autor, pelo fluxo migratório. Entre 1940 

e 1950 o crescimento vegetativo da população da cidade foi de 33,14%, mas o 

crescimento migratório representou 66,86% do acréscimo populacional. Na década 

seguinte, a diferença entre ambas formas de crescimento aumentou ainda mais, 

sendo o acréscimo populacional vegetativo responsável por apenas 28,09% da 

população adicional de Porto Alegre, ao passo que a população migrante oriunda do 

campo representou 71,91% do total de aumento da população porto-alegrense. Jorge 

Neves ainda menciona como principais pontos de deslocamento populacional para 

Porto Alegre a Região da Campanha e o Vale do Jacuí, além do sul de Santa 

Catarina.30  

Porém, estes estudos contemporâneos do período assinalado não se limitaram 

ao campo acadêmico. Aldovan Moraes e Flávio Anton (1999) realizam um 

levantamento dos trabalhos produzidos no âmbito do poder público. Coincidentemente 

(ou não) a primeira referência também é de 1951, mesmo ano do livro de Laudelino 

Medeiros. Trata-se do “Levantamento Econômico-Social de Malocas existentes em 

Porto Alegre”, realizado em colaboração entre a Secretaria de Educação e Cultura da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Escola de Serviço Social da PUC-RS. Há 

outros dois trabalhos de órgãos oficiais, posteriores a este período inicial, que são 

importantes: o “Levantamento Sócio-Econômico nas Vilas e Agrupamentos Marginais 

 
30 A questão do êxodo rural como fator de favelização da cidade é uma explicação constante no período. 

Em relatório apresentado à Câmara Municipal, em abril de 1952, o Prefeito Ildo Meneghetti apontou 
diversos motivos que explicariam o crescimento abrupto de Porto Alegre. Segundo sua avaliação “[...] 
a precariedade da vida no interior, a falta de assistência ao trabalhador rural, os baixos salários, 
acrescidos da fascinação que as grandes cidades [exerciam], com as suas diversões, seu movimento 
e a procura de mão de obra” (In. KLAFKE e WEIMER, 2015, p. 04). 
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de Porto Alegre”, realizado pelo Departamento Municipal da casa Popular, Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, em 1964 e o trabalho intitulado “Malocas – Diagnóstico 

Evolutivo das Sub-habitações no Município de Porto Alegre – RS”, realizado pelo 

DEMHAB em 1973 (MORAES e ANTON, 1999).  

O trabalho de 1951 aponta o surgimento destes aglomerados, muitas vezes 

localizados em terrenos privados ou públicos próximos às linhas de bonde, na região 

central. Conforme citação deste documento,  

De início não havia problemas. Desde o momento, entretanto, em que o povo 
notou as vantagens da vida nestes casebres, vida sem preocupação e sem 
impostos e reparou que os construtores e moradores não foram dali 
desalojados, houve um surto repentino destas construções e surgiram, de 
repente, as chamadas vilas de “malocas” (...). Estas habitações continuaram 
a ter, de cinco anos para cá, uma assustadora multiplicação, vindo a tornar-
se um grave problema social (In. MORAES e ANTON, 1999, p. 12). 

 Apesar de serem do mesmo ano e desenvolverem questões semelhantes, há 

perspectivas muito diferenciadas entre este relatório e o trabalho de pesquisa de 

Medeiros. Enquanto a publicação oficial coloca foco na leniência do poder público 

como causa da proliferação de vila de malocas, Medeiros ressalta as questões 

sociológicas relacionadas às causas de existência das vilas de malocas e a dimensão 

de miséria na qual as aquelas famílias estavam mergulhadas.  

Moraes e Anton comentam que a publicação dá uma pista importante sobre o 

surgimento das vilas de malocas em Porto Alegre, pois situa a partir de meados da 

década de 1940 (“de cinco anos para cá”) a erupção deste fenômeno social. Nota-se 

que a “assustadora multiplicação” de fato é o eixo central deste relatório. As vilas de 

malocas eram um fenômeno social novo e surgia com uma velocidade surpreendente, 

o que desafiava o poder público na busca de soluções.  

E estas viriam. É o que se verifica no documento de 1964. O tom político já é 

outro e já não se encontra mais incredulidade diante do rápido crescimento do que 

agora seria denominado “vilas marginais”. E o termo marginal não seria aplicado 

somente ao território ocupado, mas sobretudo à condição social dos moradores 

(MORAES e ANTON, 1999). O documento chega a definir a questão nos seguintes 

termos.  

Podemos chegar à conclusão de que marginais são indivíduos que moram 
em sub-habitações (...) constituindo aglomerados irregulares sem planos 
urbanísticos, em terrenos baldios, e situando-se, principalmente, nos grandes 
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centros urbanos (PMPA – DMCP, 1964, p. 05. Apud MORAES e ANTON, 

1999, p. 14). 

 Novamente Moraes e Anton fazem uma acurada leitura do texto, destacando o 

deslocamento que há entre os termos malocas e sub-habitações para definir a 

moradia dos “marginais”. Há um endurecimento nas concepções e nas visões sobre 

as ocupações urbanas, algo que se colocava de acordo com a visão geral do período 

político que o país atravessava.  

Por outro lado, como também observam com propriedade Moraes e Anton, “o 

esforço dispendido de 1950 para 1964 no sentido de erradicar as malocas não surtiu 

o efeito desejado, uma vez que neste período, apesar da efetivação de um programa 

de reassentamento, houve um crescimento de 6,85% no índice de malocas” 

(MORAES e ANTON, 1999, p. 14).  

O aumento da população em situação de sub-habitação e a perspectiva de 

soluções políticas autoritárias se constituem no cenário adequado para o surgimento, 

logo adiante, da Restinga. 

O relatório de 1973, “Malocas – Diagnóstico Evolutivo das Subabitações no 

Município de Porto Alegre – RS”, por sua vez, realiza um diagnóstico mais completo 

sobre as sub-habitações em Porto Alegre, tratando de comparar a evolução com os 

dois trabalhos anteriormente citados. A principal conclusão, como se pode ver a partir 

das tabelas abaixo, é que apesar dos esforços ideológicos e políticos para erradicar 

ou diminuir estas moradias, a presença de favelas na paisagem urbana da cidade ao 

longo das décadas só aumentava.  

Tabela 15. Porto Alegre, evolução dos indicadores de habitação, entre 1951 e 1973.  

Indicador 1951 1964¹ 1973² 

Vilas  41 56 124 

Casas 3.965 13.588 20.152 

Habitantes 16.303 65.595 105.833 

Pessoas por casa 4,11 4,83 5,25 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Jorge (1973).  

¹ O trabalho de Jorge (1973) indica que o segundo estudo teria sido realizado em 1965, porém Moraes 
e Anton (1999) apontam com precisão os meses de pesquisa e a publicação do relatório, ainda em 
dezembro de 1964. Aqui foi utilizada esta última datação.  

² O relatório foi publicado em 1973, mas os dados são do ano da pesquisa de campo, 1972.  
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 Como se pode constatar os núcleos iniciais de favelas ou vilas populares 

tiveram um crescimento constante, mas no período posterior a 1964 este crescimento 

foi muito mais acentuado. De fato, conforme mapa em anexo a este diagnóstico, se 

espalharam por todas regiões de Porto Alegre (JORGE, 1973). Por outro lado, o 

incremento no número de casas e do total da população vivendo em áreas de sub-

habitação foi maior no período entre 1951-1964 do que, posteriormente, até 1973. 

Contudo, mesmo neste intervalo posterior o aumento também foi considerável.  

E, por fim, vê-se que o número de pessoas por casa, também apresentou um 

incremento constante. Possivelmente isso veio a acarretar uma piora nas condições 

de habitação, pois a relação de m² por pessoa neste período se deteriora.  

 A tabela seguinte, com a mesma composição de indicadores, ao desvelar os 

percentuais torna ainda mais explícito este processo de aumento das sub-habitações.  

Tabela 16. Porto Alegre, crescimento dos indicadores de moradias precárias e 

percentual de média anual, entre 1951 e 1973.  

Indicador 
Índices % Média Anual 

1951 1964 1973 1951/1964 1951/1973 1964/1973 

Vilas 

Casas 

100 

100 

136,6 

342,7 

302,4 

508,2 

2,61 

17,33 

9,64 

19,44 

17,35 

6,90 

Habitantes 100 402,3 649,2 21,59 26,15 8,76 

Pessoas por casa 100 117,5 127,7 1,25 1,32 1,24 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Jorge (1973).  

  

Os dados tornam mais visível a constatação de crescimento. Assim,  

Enquanto Porto Alegre cresceu nos últimos 21 anos 120%..., a população 
residente em malocas multiplicou-se 549%,... A aceleração entre os 
favelados fez crescer a percentagem sobre a população da capital de 3,89% 
para 10,67%, em 21 anos (JORGE, 1973, p. 11). 

 Por fim, o diagnóstico também apontou que, na época, as moradias construídas 

em vilas populares ou favelas já não eram somente fruto do êxodo rural. Segundo este 

levantamento, o descenso social e as migrações internas na cidade (no que a remoção 

dos núcleos iniciais para a Restinga efetivamente colaborou de forma explícita) já 

eram fatores considerados mais importantes. Segundo o autor, “a maloca alimenta a 

maloca cada vez mais” (JORGE, 1973, p. 34). 
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Os estudos acadêmicos e os diagnósticos técnicos de órgãos públicos, embora 

não fossem amplamente divulgados, em conjunto com outros elementos, estimulavam 

o debate político em fóruns que ampliavam as disputas em torno da questão urbana. 

Os principais locais, sem dúvida, eram os jornais e a Câmara de Vereadores. Estes 

espaços foram essenciais para definir que as aglomerações urbanas de moradias 

precárias, fosse qual fosse o nome que recebessem, lograssem ser caracterizadas 

como um problema social que exigia soluções técnicas e, sobretudo, políticas.  

Esta questão era constante na Câmara de Vereadores e não se restringia ao 

debate de denúncias ou formação de comissões para verificar algum problema in loco. 

Em 1958 tramitou importante Projeto de Lei regulamentando a existência das vilas de 

maloca na capital. O Correio do Povo, sempre atento às questões fundiárias e à 

problemática das vilas populares, publicou na íntegra o texto deste projeto.  

Projeto de Lei do Legislativo, nº 15-58 - Estabelece normas para a construção 
da casa própria de caráter popular, em relação às atuais vilas marginais, e 
fixa medidas para preservar a estabilidade de vida de seus atuais moradores. 

 Art 1º - O Município dentro do prazo de 90 dias elaborará um plano de 
urbanização para cada Vila Marginal existente, tendo como base a sua 
dotação de serviços de água potável, luz, saneamento e arruamento. 

Art 2º - O plano acima referido respeitará, no essencial, as moradias 
existentes e outras situações consolidadas como o pequeno comércio etc. 

Art 3º - O Município poderá elaborar planos de loteamentos sobre áreas que 
lhe pertençam ou que vierem a ser desapropriadas, de sorte a assegurar a 
construção da casa própria de caráter popular. 

Art 4º - O Município fará loteamento desses terrenos e a doação com cláusula 
de inaleanabilidade aos marginais que lá residem e ... 

Art 5° - Adoção de plano de construção de casas populares para quem não 
tiver condições de construir sua própria casa, como obriga o artigo anterior. 

Art 6º - construção de escolas em Vilas de marginais com mais de 1.500 
pessoas. 

Art 7º - O Município não fará remoção de nenhuma vila, ou mesmo maloca, 
compulsoriamente e, mediante indenização pela desapropriação, deverá 
evitar a execução de medidas judiciárias tendentes a assegurar direitos de 
particulares sobre o solo em que estejam localizadas as Vilas Marginais. 

Art 8º - Para a execução desta lei o Prefeito instituirá um Conselho da Casa 
Popular, constituído de sete (7) membros, dos quais um será o Diretor do 
Departamento da Casa Popular, quatro serão os indicados pelas diferentes 
associações das Vilas Marginais e dois de livre nomeação do Sr. Prefeito 
Municipal. 

Art 9° - O Conselho da Casa Popular terá função consultiva, emitindo 
pareceres sobre os planos do Departamento Municipal da Casa Popular que 
afinal serão levados à aprovação da Câmara Municipal. 

Art 10 - Os cargos no Conselho da Casa Popular não serão remunerados... 
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Art 11 - O orçamento será garantido mediante pagamento de taxa de 20% 
das construções e loteamento na avenida Beira Rio. 

Art 12 - Publique-se etc... (CORREIO DO POVO, 03/08/1958, p.22). 

 O mais inusitado é que o projeto, de autoria do vereador Pedro Alvarez (do 

PCB, mas formalmente eleito pelo Partido Republicano, pois o Partido Comunista 

estava proibido) foi aprovado. Contudo, a aprovação ocorreu a partir de um projeto 

substitutivo apresentado pelo vereador Alberto André (Partido Libertador).31 Este 

suavizava o caráter popular e de permanência das casas nos locais nos quais se 

encontravam, além de extinguir o Conselho da Casa Popular. Assim, apesar da 

aprovação, a redação original foi bastante desfigurada justamente em alguns de seus 

pontos mais importantes da lei, em especial o artigo 2º e o 7º, que garantiam a 

manutenção das moradias de vilas de sub-habitação nos locais em que se 

encontravam e, caso tivessem virado lei, subverteriam o sentido de propriedade 

capitalista já completamente consolidado.  

Ademais, é possível perceber que a composição proposta para o Conselho da 

Casa Popular previa maioria de representantes da própria população moradora das 

chamadas vilas marginais. Em caso de aprovação, seria retirada ao menos uma 

parcela de poder dos órgãos públicos no tocante às remoções, o que não é pouco.  

 Possivelmente a proposição deste projeto tenha sido motivada para promover 

debate e demarcar posição, sem que seu autor e apoiadores tivessem expectativa de 

aprovação. E, uma vez aprovado, mesmo com mudanças que lhe retiraram 

completamente o sentido original, tampouco deve ter causado surpresa que esta lei 

não tenha “pego”. Seriam necessárias mais três décadas para que o debate em torno 

do direito à terra e moradia voltasse a produzir algum resultado em Porto Alegre.  

Assim, tanto as pesquisas acadêmicas como os diagnósticos técnicos de 

instituições públicas e os debates políticos foram sedimentando uma concepção em 

torno das aglomerações urbanas como problema social.  

 
31 Alberto André, além de vereador, foi também jornalista e mantinha ativo interesse nos debates sobre 

a questão fundiária e habitação social em Porto Alegre. Durante décadas sua coluna semanal no 
Correio do Povo expôs opiniões sobre estas questões, em geral numa mescla entre a denúncia das 
situações de miséria e a exigência elitista de extinção das favelas.    
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Este grave problema social, rapidamente elevado a uma das prioridades do 

desenvolvimento da cidade, necessitava de políticas de urbanização que 

transformassem radicalmente a paisagem das vilas de malocas ou marginais.  

Com isso, neste período se inicia a construção de políticas de exclusão que 

promoveriam a segregação socioespacial dos moradores destes conjuntos de sub-

habitações. Neste esforço era necessário reassaltar as questões de ordem estética, 

higienista, moral e, também, os aspectos mais amplos, que envolviam estratégias 

políticas e motivações econômicas.  

Este processo se constituiu a partir de um amplo espectro de motivações que 

conduziu o empenho urbanista oficial da época. Monteiro (1988) em seu trabalho 

ressalta como os intendentes de Porto Alegre entendiam a necessidade de 

modernização do espaço público a partir da racionalização dos traçados, 

embelezamento de áreas como parques e praças e equipamentos urbanos que 

favorecessem a sociabilidade, sendo implementados em conjunto com obras de infra-

estrutura. O ideário positivista da época, que marcou fortemente a sociedade porto-

alegrense ressaltava a importância do traçado urbano como elemento arquitetônico e 

de construção da harmonia social. Evidentemente, nesta estética não havia lugar para 

a presença dos aglomerados urbanos que proliferavam na cidade naquele período. 

Assim, o que deveria ser prioritário? O edital do principal jornal deste período responde 

de forma muito explícita a esta questão.  

A questão, no entanto, há de ser colocada sob outro prisma: o do interesse 
superior da coletividade. Este exige que não haja malocas, as quais, com a 
sua clamorosa falta de higiene, são focos de doenças e epidemias.  E de 
desordem e criminalidade. Não se deve permitir que continuem a surgir 
malocas por toda parte. Certamente é horrível que haja gente sem casa para 
morar, mas muito pior é sujeitar uma população inteira aos riscos que 
decorrem da proliferação deste gênero de habitação (CORREIO DO POVO, 
27/03/1955, p. 04).  

 O fragmento acima, além de apontar para a necessidade de extinção das vilas 

de malocas, traz outra questão que é um dos argumentos centrais para levar a cabo 

tal tarefa: o discurso sanitarista. WEIMER (2004) aponta que a teoria dos miasmas, 

na qual o ar pútrido poderia transmitir um sem fim de doenças através de mosquitos 

ou outras formas de contágio, já estava cientificamente superada pelas teorias de 

transmissão de epidemias diretamente a partir dos animais, sem que se considerasse 

a questão da qualidade do ar.  
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Entretanto, no alvoroço contra as sub-habitações e os precários aglomerados 

urbanos nas quais estavam construídas, os elementos científicos eram esgrimidos a 

partir das prioridades políticas. A concepção que relacionava qualidade do ar (o que 

estava diretamente associado ao padrão das moradias), desordem moral e 

promiscuidade com proliferação de doenças ainda foi um potente instrumento de 

propagação de estigmas e adoção de políticas de combate às malocas através do 

higienismo social. Em outra formulação dirigida ao grande público se percebe o 

esforço de associar a pobreza urbana com uma condição moral que retira não 

somente condições de vida, mas um sentido de humanidade. 

Em meio a tanta miséria, a promiscuidade não poderia faltar. Custa a crer 
como, em tantos desses pequenos casinholos, feitos de tábuas de caixão, 
tendo por coberta latas de todos os tipos e procedências, se abriguem 
famílias inteiras. Mas a verdade é que a promiscuidade ainda será o menor 
dos males, nesses aglomerados, onde a miséria, a falta de higiene, a 
começar pela inexistência, na maioria deles, de água potável, reduzem seus 
habitantes a uma sub-sociedade, dominada por todas as doenças e vícios 
(CORREIO DO POVO, 01/12/1959, p. 04). 

  

Há, nesta concepção, uma estreita relação entre moradias precárias, falta de 

condições de higiene, promiscuidade e impossibilidade deste conjunto de moradores 

viverem de forma adequada na cidade que se desenvolvia e modernizava. Na 

formulação de Nola Gamalho, 

O imaginário das malocas incorporava a ideia de contaminação, identificando 
o modo de vida dos ‘maloqueiros’ como patológico, noção recorrente nas 
representações da época, que exerceram o papel de mascarar a diferença 
social. A precariedade é manifesta nos documentos técnicos como algo 
intrínseco a essa população (GAMALHO, 2010, p. 127).  

 

Esta condição de vida anômica dos miseráveis ou pobres da cidade necessita 

atingir sua condição de moradia, que é o fator mais visível de suas vidas. É na moradia 

que se constrói a centralidade das favelas como um problema social. Em editorial do 

dia 02 de novembro de 1957, o articulista do Correio do Povo escreve o seguinte: 

Sob as mais diversas formas, ao mais triste e miserável estilo, dentro do 

panorama geral do Brasil, as palhoças, casebres de tábuas de caixão, 

cobertas com latas de querosene, ranchos de torrão e capim, formando os 

mocambos, favelas e malocas, são a imagem concreta, a mais real expressão 

da extrema miséria da humanidade que neles se abriga.  

Não se há de dar o nome de casa a esses casebres, ranchos e baiúcas. 

Consequentemente, embora possam abrigar gente honesta, com 

possibilidade de se libertar da miséria em que vive, muito menos caberá o 

nome de lar a esses infectos ranchos e casebres. 

O lar pressupõe a existência de família organizada, menos com vista às 

condições de vida em si, às condições econômicas e financeiras, do que às 



104 
 

condições morais... Que reservas morais ou energias construtivas se poderá, 

entretanto, esperar dos membros de coletividades assim relegadas à extrema 

miséria, habitando mocambos, favelas ou malocas, onde falecem os mínimos 

requisitos de higiene para o corpo, sem que se fale nas deficiências 

alimentares, eufemismo com que passamos a definir a fome... (CORREIO DO 

POVO, 02/11/1957, p. 04) 

 Como se vê, sob o manto de uma crítica piedosa e caritativa aos indivíduos dos 

mocambos, favelas e malocas - afinal eles podem ser gente honesta e há uma 

pequena possibilidade de ascenderem socialmente -, se constrói o estigma. E este 

estigma é reforçado inclusive a partir da eleição de palavras que podem defini-los em 

torno de uma identidade social. Os moradores das vilas de malocas não habitam 

casas e não constituem um lar, prerrogativas dos cidadãos de outros estratos sociais, 

com famílias organizadas, negócios prósperos, higiene no corpo e condições morais 

adequadas para viverem na cidade. Eles somente podem ser definidos como 

favelados, maloqueiros ou habitantes de mocambos. Ou, ainda mais próximo de um 

enquadramento penal, como marginais. E, em consequência, destituídos da condição 

cidadã.  

 Neila Araújo (2018) aprofunda a relação entre urbanização e exclusão da 

população negra e como este processo foi desenhando o atual perfil da população 

porto-alegrense nas suas territorialidades. A autora demonstra como as soluções 

urbanas promoveram limpeza étnica a partir de uma perspectiva centrada na eugenia. 

Portanto, a produção social de estigmas também tem cor. Embora, com algumas 

exceções, o apartamento socioespacial de uma parte significativa da população pobre 

não tenha construído guetos étnicos, há um inegável traço de branqueamento em 

torno de alguma partes da cidade que, até no linguajar usual, são consideradas zonas 

nobres. Ali, pobres em geral e negros em especial, com as exceções costumeiras, 

somente são aceitos para trabalhos de baixa qualificação que ao final do expediente 

os devolvam ao subúrbio.  

Assim vai sendo construído o imaginário de representações sociais em torno 

dos locais de moradia das classes populares. Desde o uso de termos que rapidamente 

se transformam em expressões pejorativas, a negação das características de 

constituição de família que vive num ambiente de lar a esta parte da população, até a 

associação com a proliferação de doenças, falta de possibilidade de hábitos morais, 

enfeiamento da cidade, desvalorização de imóveis e práticas criminosas... Tudo leva 

à única solução possível. A erradicação das “vilas de malocas”.  
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Os diversos ensaios relacionados a esta obsessão eram ambiciosos. Não se 

tratava somente do deslocamento físico deste conjunto da população para outras 

localidades, mas também uma transformação estrutural em suas formas de viver. 

Neste aspecto, se clamava pelo papel civilizador da educação. Associado à mudança 

da paisagem urbana ambiental, deveria ocorrer uma transformação na “paisagem 

humana”. É o que se pode depreender da leitura do seguinte extrato: 

Surgirá, assim, na área destinada a este vultuoso empreendimento, um nôvo 
super-bairro, para o qual estão previstas todas as condições indispensáveis 
a uma comunidade de tal porte, inclusive no que toca a obras contra as 
cheias. Com esse empreendimento e outros ... Porto Alegre terá dentro de 
mais algum tempo, se não resolvido, pelo menos diminuído em grande parte, 
o déficit habitacional de que se ressentem nossas classes populares. 

Aos poucos irão diminuindo as malocas, que não só enfeiam a cidade, como 
servem de atestado das precárias condições de vida de densas camadas 
populacionais, antes abandonadas à própria sorte, mas agora assistidas 
pelos poderes públicos, através de planos como os de que tratamos. O 
submundo das malocas, ..., constitui-se, com efeito, num dos mais graves 
problemas sociais da atualidade nacional. (...) Felizmente os governos, antes 
indiferentes a tão clamorosa situação, agora se voltam para a mesma, com 
vistas a dar-lhe solução compatível e proporcionar condições educacionais e 
econômicas aos “maloqueiros”. Em levantar-lhes o nível de vida, em fazer 
com que eles aprendam a trabalhar e queiram fazê-lo. Em humanizá-los, em 
suma. Por que só quando isso se conseguir, ter-se-á posto fim a esse 
abominável quadro de degradação e miséria (CORREIO DO POVO, 
25/10/1966, p. 04).  

 

 Totalmente em acordo com o espírito da época, este editorial do Correio do 

Povo traçava louvores ao projeto de obras para a Vila Farrapos, na zona norte de 

Porto Alegre e, como já se assinalou anteriormente, explicitava que tão importante 

quanto as obras era o fervor reformista em relação aos costumes dos “maloqueiros”. 

Ao discorrer com naturalidade sobre a necessidade de “fazer com que eles aprendam 

a trabalhar e queiram fazê-lo”, em suma, “humanizá-los”, transparece a percepção, de 

que moradores de sub-habitações automaticamente são desprovidos de tais 

qualidades, inclusive da capacidade moral de querer trabalhar. Os maloqueiros, nesta 

concepção, estão despojados até mesmo de senso de humanidade.  

Todo esse imaginário conservador e conjunto de percepções também estariam 

presentes e embasariam, no mesmo período, os deslocamentos forçados para a 

Restinga.  
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3.6. Porto Alegre, suas macro-territorialidades e os vazios urbanos.  

 

 A expansão da ocupação do solo urbano em Porto Alegre, entre os anos 1950 

e o final do século, foi um longo processo que articulou macro-territorialidades 

relacionadas à expansão do capital na cidade. Assim, questões como o uso do solo, 

adensamento, possibilidades de estoques de terra e especulação imobiliária, áreas 

de interesse social ou zonas especiais para finalidades específicas e micro processos 

sociais de segregação socioespacial dentro da cidade configuram o mapa que 

gradativamente reorganizou o território de Porto Alegre. 

 Neste aspecto, no que se relaciona à ocupação do solo urbano (mapa 01), é 

possível fazer a distinção entre quatro áreas de macro-territorialidades em Porto 

Alegre.  

Mapa 01. Porto Alegre e Restinga, macro-territorialidades por ocupação do solo. 

 

 Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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  A região central é a área na qual se encontra o centro histórico de Porto Alegre. 

É a região que já tem seu território consolidado desde meados da década de 1970 no 

que se relaciona à ocupação do solo, sendo o local no qual se concentram muitos 

serviços públicos e também atividades comerciais e de serviços privados, além de boa 

parte dos espaços culturais da cidade.  

Apesar de ser o território mais consolidado, não está imune a conflitos, inclusive 

no que se relaciona à moradia popular (SANCHES e SOARES, 2017). Com efeito, 

desde o início do século XXI uma série de ocupações de prédios públicos 

abandonados foram realizados no centro de Porto Alegre.32 Alguns de forma exitosa, 

como as ocupações Utopia e Luta, Saraí e 20 de Novembro, que lograram regularizar 

a situação dos edifícios ocupados ou ao menos sustar as tentativas de desocupação. 

Não foi o caso da Coletivo Lanceiros Negros, cujas 70 famílias foram despejadas de 

prédio abandonado pertencente ao Ministério Público, em 2017.  

 A segunda macro-territorialidade é o que aqui se denomina de região central. 

Ela é composta basicamente pelos bairros situados ao redor do centro. Esta região 

também já encontra uma elevada consolidação da ocupação do solo, o que ocorreu 

entre os anos 1950 até o final do século passado.  

Nesta região também há uma forte oferta de serviços e comércio, sobretudo 

privados e com perfil mais dinâmico do que o centro da cidade, pois a ocupação 

intensa de áreas vazias nas últimas décadas permitiu a instalação de estruturas de 

maior capitalização, como os shopping centers e edificios comerciais com padrão de 

alto luxo. O mesmo se pode constatar para alguns serviços, sobretudo nos setores de 

saúde e educação privada. Atualmente, os empreendimentos imobiliários na região 

central são menos expressivos e, com raras exceções, ocorrem substituindo índices 

construtivos que permitem a verticalização de áreas já construídas.  

Como se verá adiante, foi na transferência compulsória de moradores da região 

central para as periferias que ocorreram os principais processos de segregação 

socioespacial em Porto Alegre, sendo a construção da Restinga o seu exemplo mais 

significativo.  

 
32 Segundo dados do Censo Demográfico de 2020 (IBGE, 2011), num total de 574.831 domicílios de 

Porto Alegre, 48.943 (8,5%) na ocasião se encontravam vagos. SABADI (2017), através de pesquisa 
de campo, localiza 49 prédios vagos no centro da cidade, a grande maioria sem nenhuma espécie de 
utilização, o que possibilitaria o uso residencial para centenas de famílias.  
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A terceira faixa de macro-territorialidade é uma área que, por falta de melhor 

nome, aqui se definiu como região intermediária. Em termos gerais, o território desta 

faixa também já se encontra com boa ocupação de solo urbano. Contudo, é uma 

ocupação menos vertical, constituída por bairros cuja rede de serviços públicos e 

privados existe, mas em quantidade e qualidade inferior as redes existentes na região 

central. Na região norte da cidade, possivelmente por ser uma urbanização mais 

antiga e pela presença do Aeroporto Internacional Salgado Filho, esta faixa se estende 

até os limites do município. Na região leste ela segue, aproximadamente, o eixo da 

terceira perimetral e na parte sul, por sua vez, está mais próxima da faixa de acesso 

ao Lago Guaíba que faz limite com a região central.   

E, por fim, há as periferias.  Sem dúvida a faixa de território mais ampla da 

cidade e, também, o espaço na qual ainda há menor uso do solo e que, nas últimas, 

décadas tem sido palco da implementação de novos loteamentos, condomínios 

fechados e até bairros planejados. É possível verificar no mapa 01 que uma parte 

muito significativa da periferia se encontra na zona sul de Porto Alegre, região que 

também abriga a Restinga. A região das periferias se caracteriza pelas significativas 

distâncias do centro e da área central, mas seu perfil sócio-econômico vem mudando 

rapidamente nas duas últimas décadas. Com isso, também muda o perfil da rede de 

serviços locais, antes muito pouco variada e quase inexistente em alguns locais e, 

hoje, crescendo para atender as novas demandas.  

O mapa 01 sinaliza para as diferentes características na ocupação do solo, em 

especial quanto ao tempo e intensidade desta ocupação em Porto Alegre. Porém, o 

espaço urbano não pode ser pensado apenas a partir de uma variável, mesmo 

considerando sua relevância, como é o caso acima descrito. 

 Assim, ao se complexificar a análise, a dimensão centro-periferia passa a ser 

relativizada.  Dependendo dos indicadores que forem utilizados, há outra configuração 

socioespacial que emerge na análise.  

 Nas últimas décadas ocorreram diversas trasformações, ainda em curso, no 

cotidiano das cidades. Estas mudanças atenuaram a possibilidade de divisões mais 

rígidas em torno do urbano. Assim, os mapas necessitam de uma leitura com 

percepção e/ou interpretação das diferenças.  

 Há diversas mudanças relacionadas a novas tecnologias, processos de 

comunicação, mobilidade urbana, serviços através de logísticas de sensoreamento 

remoto etc. Todas estas questões apontam para uma multiplicidade de centros dentro 
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de uma mesma cidade. E, também, para uma multiplicidade de periferias. Novamente 

aparece a noção de hiperperiferia. 

 Outra questão é a ruptura, cada vez mais acentuada, nos limites urbanos dos 

municípios. O deslocamento intermitente de pessoas, as trocas informacionais e a 

facilidade de transporte de mercadorias integram regiões e, por outro lado, 

condensam as relações entre municípios da mesma região. Isso não ocorre somente 

em grandes municípios; está presente também em cidades médias.  

Estas questões trazem à luz a importância de se classificar os territórios das 

cidades a partir de uma multiplicidade de indicadores. Em recente artigo Nery, Souza 

e Adorno (2019), analisando os padrões urbano-demográficos de São Paulo, 

estabeleceram a existência de 08 diferentes agrupamentos territoriais na cidade. Para 

chegar a estes agrupamentos, partiram de 06 macro-indicadores: condições 

ambientais, condições habitacionais, condições sanitárias e de higiene, mobilidade 

urbana, padrões criminais e perfil populacional. Estes 06 eixos temáticos foram 

detalhados em 19 indicadores específicos, gerando uma classificação de áreas na 

qual, prudentemente, sequer colocaram nome, apenas estabelecendo uma separação 

de A até H. Este é um excelente exemplo sobre a importância de se complexificar as 

análises sobre os fenômenos urbanos.  

Contudo, mesmo levando em consideração estas questões, há um aspecto ao 

qual será dado, aqui, especial importância: os vazios urbanos. Compreender esta 

problemática será fundamental para explicar a definição do lugar no qual se instalou 

a Restinga e como se constrói a dinâmica de ocupação territorial de Porto Alegre e 

muitas outras cidades brasileiras. . 
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Ilustração 03. Porto Alegre, vazios urbanos, 1975.  

 

Fonte: Exército Brasileiro, Diretoria de Serviço Geográfico, 1975. Destaque da Restinga por Luis 
Stephanou e Helena Vogt. 

 

 O mapa da ilustração 03 mostra nitidamente como o território de Porto Alegre 

vai sendo organizado a partir da lógica de formação de vazios urbanos que criam 

estoques de terra para práticas de especulação imobiliária. Os núcleos de ocupação 

mais antigos, que partem da região centro, cobrem a área central e se estendem ao 

norte até os municípios limítrofes e, ao sul, na orla do Lago Guaíba e adjacências, são 
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contínuos. Contudo, ainda ao sul da cidade, sobretudo na extensa área que se 

conecta diretamente ao Guaíba, se encontra a maior parte dos vazios urbanos na 

época. Como não poderia deixar de ser, é na periferia que este processo se 

concentra.33 

A origem da Restinga está diretamente associada à valorização de terras ao 

seu redor, sobretudo às que a conectam com a região central da cidade. O surgimento 

da Restinga obrigou a instalação, ainda que precária e feita de forma muito lenta, de 

uma série de serviços e recursos de infraestrutura que valorizaram uma região 

intermediária que, durante a década de 1970, era praticamente desabitada. Assim, 

estes espaços intermediários pelos quais se tinha que transitar para chegar à distante 

Restinga (cerca de 27 quilômetros do centro da cidade), geraram um significativo 

estoque de terras que na época ainda eram baratas, mas se valorizaram com os 

serviços que receberam e com a demanda de crescimento habitacional na cidade, que 

foi lentamente se deslocando para esta parte da cidade.  Nos últimos quinze anos 

estas terras começaram a ser loteadas e vêm originando alguns condomínios 

fechados ou loteamentos planejados para um perfil de ocupação de classe média ou 

classe média alta. Este é o resultado do mercado imobiliário que, através de seus 

setores mais dinâmicos e vorazes, se posicionou de forma agressiva até o totem de 

entrada da  Restinga; e, nos últimos anos, com o Programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), se aventurou a cruzá-lo.  

Portanto, no período de 30 anos foi percorrido um longo caminho das vilas de 

malocas até o surgimento da Restinga. O próximo passo da análise deste percurso 

será verificar de onde surgiu a população que inicialmente o percorreu.  

 

 

 

 
33 Equipe técnica da FEE, em classificação da cidade a partir de cinco circuitos urbanos, aponta que 

86,5% dos vazios urbanos de Porto Alegre se encontravam no denominado circuito periférico, cujo 
mapeamento é semelhante ao aqui proposto (OLIVEIRA, 1987, p. 24). Evidentemente, na época deste 
estudo, a quantidade de vazios urbanos era muito maior do que atualmente, mas é possível presumir 
que o percentual sobre os demais circuitos não tenha se alterado significativamente.  
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3.7. Antecedentes da Restinga: territórios negros e outros empobrecidos no 

caminho da cidade ordeira e progressista.  

Ilhota, Santa Luzia/Marítimos e Dona Teodora. Estes são os três principais 

territórios de moradia popular dos quais vieram os moradores que formaram o núcleo 

inicial da Restinga, a Restinga Velha. A remoção em massa de moradias, entre 1967 

e 1971, para a Vila Restinga teve como principais populações envolvidas nesta 

dinâmica as que viviam nestas três localidades - ou quatro, se considerarmos 

Marítimos e Santa Luzia de forma separada.  

3.7.1. A Vila Dona Teodora.  

A Vila Dona Teodora estava (e está) composta por um conjunto de casas de 

favela localizadas na região de entrada da cidade, logo após a Ponte do Guaíba e 

margeando, ainda hoje, a auto-estrada FreeWay que conecta Porto Alegre com o 

litoral norte do Estado. Possui este nome por causa da rua Dona Teodora, principal 

via interna de escoamento do trânsito na região, que, na época, estava fortemente 

ocupada por moradias precárias. As moradias que compunham a antiga Vila Dona 

Teodora, entretanto, não estavam somente em cima do leito da avenida de mesmo 

nome; espalhavam-se pela área adjacente e formavam um complexo de vilas 

populares que, na atualidade, ainda são uma das regiões de moradia popular mais 

importantes de Porto Alegre. 

Por se encontrar na entrada da cidade a ocupação aí estabelecida tem 

características diferenciadas das demais, que estão em áreas mais centrais. A 

principal diferença é a composição da população, que na Vila Dona Teodora tem 

origem rural próxima. Com efeito, a maioria de seus moradores são oriundos de  

migrações campo-cidade, sobretudo do Vale do Taquari e Rio Pardo e, também da 

fronteira oeste do Estado. Há, ainda, um conjunto importante de famílias provenientes 

do sul de Santa Catarina, da região de Criciúma.  

Estas famílias, chegando em Porto Alegre com pouquíssimos recursos e sem 

conhecer o território, evidentemente achavam mais seguro se instalar no primeiro local 

que lhes parecesse acessível. Assim, encontravam  moradias já instaladas na entrada 

da cidade, habitadas, muitas vezes, por famílias em situação de vida e origens 

socioculturais semelhantes às suas. Isso lhes possibilitava, eventualmente, 

estabelecer pequenas redes de pertencimento com pessoas da região ou município 
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de onde vinham e, em alguns casos, até com parentes que haviam chegado antes 

para tentar a “sorte na cidade grande” e lhes abriram o caminho.  

Outro fator que tornava esta região propícia à moradia de famílias 

empobrecidas recém chegadas à cidade era sua proximidade com o Quarto Distrito, 

região historicamente identificada por atividades industriais e concentração de 

operários (FORTES, 2004). Lá poderiam disputar empregos de baixa qualificação no 

setor industrial ou, ao menos, conseguir trabalho precário na realização de serviços 

que se apoiavam na atividade econômica bastante forte da região. 

Considerando o perfil de origem destas famílias da antiga Vila Dona Teodora, 

não é difícil imaginar que etnicamente havia uma mescla de populações brancas com 

pessoas de origem indígena ou negra. Esta é uma característica que diferencia este 

núcleo dos demais assentamentos de grandes proporções que foram inicialmente 

transferidos para a Restinga Velha.  

Cabe destacar, como demonstram as ilustrações 04 e 05, que o esforço de 

transformar o território irregular em uma parte da cidade formal, neste caso, não foi 

bem-sucedido. A primeira ilustração é uma mostra parcial do registro 

aerofotogamétrico de 1956 da região, destacando o leito de rua da Avenida Dona 

Teodora ocupado por um significativo número de moradias. Na segunda imagem, 

quase 25 anos após, vê-se que a avenida em questão (num local um pouco diferente) 

está desocupada, mas a área ao redor se encontra com muito mais moradias 

irregulares do que antes.  

A favelização da região só cresceu e na atualidade, mesmo com importantes 

mudanças, iniciativas de regularização fundiária e construção de moradias populares, 

este território da entrada da cidade ainda possui um considerável número de famílias 

vivendo em moradias de sub-habitação e segue atraindo uma população que perde 

seus locais de vida em outros lugares, tanto de Porto Alegre como de outras regiões.34   

 

 

 
34 Conforme dados do Observatório de Porto Alegre (ObservaPOA), em 2000,  a região do Orçamento 

Participativo Humaitá-Navegantes (na qual se insere esta sub-região da Vila Dona Teodora) tinha 
14,82% de moradias em áreas de favelas, contra 10,53% para Porto Alegre. Em 2010 a cidade 
apresentava um quadro de 13,68% de moradias situadas em áreas de favela, enquanto a região 
Humaitá-Navegantes já atingia 21,23%. 
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Ilustração 04: Porto Alegre, Vila Dona Teodora (parcial), 1956. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de Planejamento Municipal/Unidade de 
Cartografia. Levantamento aerofotogamétrico de 1956, 1:1000 (entre 29º59’06” e 29º59’42” S/ 51º12’00 
e 51º11’42”W). Foto: Teresa Haase 

Ilustração 05: Porto Alegre, Vila Dona Teodora (parcial), 1979. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de Planejamento Municipal/Unidade de 
Cartografia. Levantamento aerofotogamétrico de 1979, 1:1000 (entre 29º59’06” e 29º59’42” S/ 51º12’00 
e 51º11’42”W). Foto: Teresa Haase 

 



115 
 

3.7.2. A Ilhota.  

Ilhota35 

Lupicínio Rodrigues, 1937. 

 

Ilhota, favela moderna 

Onde a vida na taberna 

É das melhores que há 

Ilhota, arrabalde de enchente. 

E que nem assim a gente pensa em se mudar de lá. 

Ilhota, do casebre de madeira 

Da mulata feiticeira 

Do caboclo cantador 

Ilhota, a tua simplicidade 

É que dá felicidade 

Para o teu pobre morador. 

Na tua rua joga-se em plena esquina. 

Filho teu não se amorfina em sair pro batedor. 

Nem mesmo a justa vai visitar seus banhados 

                            Pra não serem obrigados a intervir em questões do amor

  

Nestes versos, Lupicínio Rodrigues,  o maior de todos os cantadores da Ilhota 

e do cotidiano das classes populares urbanas da cidade, revela uma Ilhota que as 

elites dominantes não tinham nenhuma intenção de preservar e, menos ainda, 

valorizar.36 Há ali a pobreza do “casebre de madeira” habitado pelo “pobre morador” 

e também a falta de condições de saneamento ou infraestrutura, pois se trata de um 

“arrabalde de enchente”. 

 Contudo, isto não é tudo, pois na Ilhota há gente; pessoas portadoras de 

religiosidade, tais como a “mulata feiticeira” e de poesia, como o “caboclo cantador”. 

Não é de se estranhar que através de seus versos, o mais ilustre habitante deste 

 
35 Transcrito de Santos, 2018, p. 98. 
36 Lupicínio Rodrigues fez diversas canções que retratam aspectos do cotidiano da Ilhota. Cf. Möllerke, 

2012.  
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pedaço de Porto Alegre, tenha dito que ali “a vida na taberna é das melhores que há”. 

Sem dúvida, um registro de suas próprias experiências, que cruzavam com a boemia 

e sociabilidade de parte da população negra do local.  

E a Ilhota não é somente um local pobre que possui sua riqueza cultural e 

religiosa. Entre sua população, majoritariamente composta de trabalhadores que “não 

se amorfinam em sair pro batedor”, “joga-se em cada esquina”. Os versos de Lupicínio  

revelam a diversidade de territorialidades que constituíam a identidade da Ilhota.  

Assim, o famoso poeta - um dos maiores compositores de samba da história 

brasileira -, numa pequena ode em homenagem ao local onde cresceu, o eterniza 

como lugar de trabalhadores, pessoas religiosas, malandros e produtores de cultura. 

Sua poesia somente foge à realidade em relação à polícia, que quando se fez 

necessário ou conveniente “ia visitar seus banhados”, embora possivelmente não para 

“intervir em casos de amor”.  

É que historicamente, independente do que efetivamente fosse, a Ilhota, no 

imaginário da cidade, sempre esteve associada à criminalidade e à desordem. Sendo 

um dos territórios que, de longa data, concentrava a população negra pobre da região 

central da cidade com suas manifestações culturais e sociabilidades particulares,  a 

Ilhota representava o que a cidade formal lutava para superar ou ao menos esconder.  

A localização da Ilhota certamente colaborava para as enérgicas disposições 

de controle social. Conforme é possível ver na ilustração abaixo, seu território estava 

totalmente cercado por uma abrupta curva que o Arroio Dilúvio fazia, antes de 

percorrer os últimos quilômetros e desaguar no Lago Guaíba. Ao norte da Ilhota estava 

a Praça Garibaldi e no seu extremo sul terminava aonde atualmente se encontra a 

Rua 17 de Junho, a uma quadra da Avenida Ipiranga. A leste seu limite era a atual 

Avenida Érico Veríssimo e, ao oeste, a Avenida Getúlio Vargas. Ou seja, a Ilhota se 

localizava ao lado da atual Cidade Baixa e muito próxima ao centro de Porto Alegre. 

Sua população, mais do que qualquer outro grupo social que foi removido para a 

Restinga, estava conectada de forma direta ao centro da cidade. 

De acordo com Franco (2006), foi em 1905, no governo do Intendente José 

Montaury que a acentuada curva que o Arroio Dilúvio fazia naquela região foi fechada, 

unindo as duas pontas por pequenas pontes de madeira e dando a característica de 

ilhota ao local.  
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Ilustração 06: Mapa da Ilhota.         

     

   Fonte: Vieira, 2017, p.121 

Como foi se constituindo a população da Ilhota? Geograficamente a Ilhota está 

num contexto mais amplo, a partir de duas referências. A primeira é a que a relaciona 

à formação dos territórios negros da cidade (VIEIRA, 2017). Esta região, que 

atualmente é composta por bairros da região central de Porto Alegre, no século XIX 

tinha seu território ocupado por fazendas37 ou terras sem utilização e pode ter servido 

de refúgio para escravos foragidos e famílias empobrecidas (em geral de negros 

libertos) que não tinham como se manter na cidade, nem mesmo nos cortiços do 

centro. Esta população foi parcialmente povoando a região, ainda que de forma pouco 

 
37 No atual Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo, antiga residência de verão de Lopo 
Gonçalves, comerciante português de produtos importados, mantimentos e escravos (Braga, 1800 – 
Porto Alegre, 1972), situado na Cidade Baixa, ainda é possível visitar a senzala do anteriormente 
denominado Solar Lopo Gonçalves (GIACOMELLI, 1992).  
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densa, vindo a constituir o Areal da Baronesa, a antiga Colônia Africana (no atual 

Bairro Rio Branco) e a própria Ilhota. 

Os moradores destes territórios, quando próximos à Avenida Ipiranga (o que 

inclui a Ilhota) também são resultado do processo de canalização e retificação do 

Arroio Dilúvio. Como se vê na ilustração 06, este arroio tinha um leito bastante 

diferente e mais tortuoso do que o atual, que é margeado pela Avenida Ipiranga. As 

obras de canalização do Dilúvio iniciaram em 1938 e se intensificaram a partir do início 

da década de 1940, sobretudo a partir do medo a enchentes produzido na cidade após 

a de 1941 (DOS SANTOS, 2014).  

Estas obras se estenderam por vinte anos, fazendo com que se remodelasse o 

desenho urbano da região. Em alguns casos isso fez valorizar terras, mas em outros 

permitiu a criação de nesgas de terras públicas, sem uma prévia utilização definida ou 

planejamento de serem utilizadas para equipamentos urbanos. Isso permitiu a 

ocupação destes novos locais ou o adensamento dos que já existiam com populações 

que iam sendo expulsos do centro da cidade ou outras localidades.  

Paradoxalmente, assim como neste momento se inicia o adensamento da Ilhota 

(e de outras locialidades similares), também surgem os primeiros planos para a 

remoção de seus moradores, pois a famosa enchente de 1941, cujo acontecimento 

praticamente inaugurou as preocupações em relação a enchentes e saneamento na 

cidade, também serviu para impulsionar os projetos de expulsão de populações da 

área central de Porto Alegre. Maria Ivone dos Santos (2014), comentando sobre as 

mudanças que vão sendo operadas nesta região, trata de demonstrar que as 

alterações produzem resultados que vão além do visível: “Entre desvios, canalizações 

e aberturas de novas vias em áreas aterrada, os limites da cidade expandiram-se em 

direção ao lago, gerando sucessivos apagamentos na paisagem” (DOS SANTOS, 

2014, p. 93).  

Neste momento, a Ilhota ainda não estava ocupada com um grau de 

adensamento que lhe outorgava o duvidoso status de vila de malocas, mas é provável 

que lá já houvesse casebres dispersos.38 É certo que, ao menos desde 1960, há 

 
38 No mapa de 1906 há uma clara indicação da Ilhota, já com as mesmas características físicas que 
somente seriam modificadas a partir dos processos de canalização do Arroio Dilúvio a partir de 1945, 
mas não há menção a casas. Já o mapa de 1916 mostra a existência de duas ruelas dentro da Ilhota, 
um sinal da possível presença de moradias. Cf. Vieira, 2017, p. 123-124.  
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planos concretos para a retirada dos moradores de vilas de malocas da região central 

da cidade, incluindo a Ilhota em caráter de prioridade.  

Prepara-se, ..., o Departamento Municipal da Casa Popular para remover as 
malocas localizadas ao longo da avenida.39 São, juntamente com as do 
Riacho, as piores da cidade. Levantamento recente indicou a presença de 
1.235 malocas de um ponto a outro.40 Deverão ser removidos no começo do 
ano vindouro para novo loteamento que o Departamento Municipal da Casa 
Popular no Sarandi. As casas serão transportadas com seus pertences e, em 
sua nova gleba, serão semi-recuperadas. Ficará, assim, livre toda a área da 
Av. Ipiranga (CORREIO DO POVO, 18/09/1960, p. 17). 

Não foi exatamente o que aconteceu. A Ilhota permaneceu por mais sete anos 

desafiando a paisagem da cidade, o Departamento Municipal da Casa Popular seria 

substituído pelo Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB, que seria o órgão 

responsável pelas remoções e os moradores da Ilhota não foram para o extremo norte 

da cidade, no Bairro Sarandi. Ao contrário, foram para o extremo sul de Porto Alegre. 

Entre a decisão da remoção e sua efetiva realização foram feitas várias 

tentativas de se equacionar a questão. Em 1963 a Prefeitura iniciou algumas obras de 

urbanização na Ilhota, incluindo a construção de dois edifícios de moradias, cujos 

apartamentos foram utilizados como pagamento de terrenos desapropriados de 

proprietários para as obras de canalização do Arroio Dilúvio e outras iniciativas contra 

enchentes na região (CORREIO DO POVO, 07/03/1963, p.18). Porém, em 1965, 

evidenciando o constante esforço, artigo do Correio do Povo sobre a Ilhota se intitula 

“Dificuldade para remover malocas”. Era uma referência à escassez de recursos, que 

dificultava as obras; significativamente a notícia aparecia na coluna Problemas da 

Cidade, um espaço fixo do jornal para cobrir notícias deste tipo (CORREIO DO POVO, 

18/04/1965, p.48). Os moradores da Ilhota eram um problema da cidade e suas 

necessidades de moradia não foram contempladas nos edifícios que foram 

construídos no próprio local, pois não eram proprietários para serem indenizados. 

Não causou estranheza que mais adiante fosse anunciada a sua remoção para 

fora daquele território. Em julho de 1966 aparece a primeira menção sobre a decisão 

de que iriam ser removidos para uma área até então desconhecida, a Restinga 

(CORREIO DO POVO, 23/07/1966, p. 06). A partir deste momento o fim da Ilhota era 

 
39 Alusão à Avenida Ipiranga. 
40 Referência entre a área da Av. Praia de Belas e Av. Azenha, uma área significativamente maior que 

os limites da Ilhota. Posteriormente, pelo número de famílias da Ilhora que foram removidas para a 
Restinga, é possível inferir que uma parte vivia na vizinhança.  
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uma questão de tempo. Em fevereiro de 1967 o jornal anuncia a remoção de malocas 

para a Restinga (CORREIO DO POVO, 24/02/1967, p. 07). Como mostra a foto 

abaixo, mesmo antes da remoção já havia áreas da Ilhota cujas casas tinham sido 

destruídas. A Ilhota apresentava um aspecto desolador, aumentando ainda mais o 

contraste entre a própria Ilhota e a vizinha Cidade Baixa e o centro de Porto Alegre. 

Ilustração 07: Ilhota, ao fundo Cidade Baixa e Centro de Porto Alegre.  

 

Fonte: fotografia de José Abraham Santos Vidarte, 1966.  

Foram décadas de construção de uma narrativa na qual as vilas de malocas 

avançavam sobre a cidade formal, praticamente indefesa diante do rápido 

crescimento das moradias destes territórios que não deveriam existir. Ao final, foi esta 

parte da cidade que avançou sobre as moradias populares da maioria destas áreas 

da região central de Porto Alegre (FAGUNDES e RODRIGUES, 2011). E a população 

que se demonstrou indefesa foi justamente a destes territórios de moradias populares. 

A Ilhota, um dos principais territórios negros da cidade, foi um símbolo deste processo 

que mudaria definitivamente aquelas áreas (VIEIRA, 2017).  
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3.7.3. Vila dos Marítimos e Santa Luzia.  

 Estes territórios frequentemente são considerados de forma separada, sendo 

apresentados como duas vilas populares adjacentes, que estavam situadas no bairro 

Partenon, na região da Vila São José. Em algumas representações, a Vila dos 

Marítimos se encontrava mais próxima da Azenha e, na sequência do eixo da Avenida 

Bento Gonçalves, já em direção ao restante do Bairro Partenon e o que atualmente é 

o Bairro Santo Antônio (GAMALHO, 2009).  Em outras percepções estas duas 

localidades estavam situadas numa sequência que, em diagonal, subia da Avenida 

Bento Gonçalves até a zona dos cemitérios situados no eixo da Avenida Professor 

Oscar Pereira. Esta percepção é reforçada por entrevista com antiga moradora do 

local na qual seu filho, na época criança, recordava com muita exatidão a geografia 

destas vilas. 

É, nós morava na rua L Beco do Amor,... E cada bequinho tinha um nome, 
né. Tinha o nome de Beco do Amor, Beco do Resbalo, Beco das Sete 
Facadas. Era assim: tudo por beco; e nós morava no Beco do Amor. Era 
assim, um dos becos mais famosos da vila. Na rua L , na entrada da Santa 
Luzia,... Nós morávamos nos eucaliptos, rua L todo mundo vai se lembrar 
dessa história, da Santa Luzia, porque eram duas vila grudada: era Santa 
Luzia e a Vila dos Marítimo. Era enorme!! Pegava a Oscar Pereira lá em cima, 
lá no cemitério Israelita e ia até o Partenon, lá em baixo.Tudo aquilo ali era 
uma vila só, até a Bento. Até ali onde era o INSS hoje. O que era ali antes o 
Campo do Farolito, um dos campos mais antigos; um dos times muito famoso 
(...) Farolito. E tinha o Campo do Porto adiante, que era de estivador ... Nós 
morava na Santa Luzia, lá em cima e em baixo era a Vila dos Marítimo. Só 
que era as duas vila grudada, e nós morava no beco...  (E7, p. 04) 

Nesta entrevista, é interessante a menção à estiva. O próprio nome Vila dos 

Marítimos é uma referência ao fato de que parte significativa da população que ali 

vivia vinha de outra remoção, localizada nas antigas docas do cais de frutas e outros 

víveres, ao lado do que anteriormente era o antigo mercado público da cidade. Ali 

havia um núcleo de moradias de palafitas e seus moradores, em sua maioria, 

trabalhavam como estivadores nos navios e barcaças que diariamente abasteciam a 

cidade. Portanto, a remoção para a Restinga de certa forma teve um caráter ainda 

mais perverso para uma parte dos moradores da Vila dos Marítimos, pois reafirmava 

a sua condição de população descartável e reacendia de forma mais viva a memória 

da expulsão anterior.  
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Ilustração 08: Vila Santa Luzia, 1956.  

 

Fonte: Fotografia de Leo Guerreiro de Pedro Flores. Acervo Museu Joaquim Felizardo, Fototeca Sioma 
Breitman. 

A entrevista desta família, despejada da Vila Santa Luzia, mas com opção de 

viver de favor nos fundos de um terreno em Viamão – algo que lhes pareceu muito 

mais favorável do que a mudança para a Restinga -, também traz a importância dos 

cemitérios na constituição de territorialidades que se estruturaram naquela localidade. 

Diversas crianças utilizavam a área dos cemitérios, muito melhor estruturada do que 

a área da Vila, como local de diversão e, também, fonte de renda. Sempre se podia 

pedir algum troco na saída de velórios e, ainda mais certeiro, “reciclar” flores que 

ficavam jogadas em cima de tumbas e podiam ser revendidas. Os velórios também 

forneciam algum alimento de forma direta, pois era comum que as sobras fossem 

parar na casa de alguma família da Santa Luzia. O mesmo se pode afirmar em relação 

aos despachos, que proporcionavam alimentos aos deuses e também a alguns mais 

corajosos ou famintos, que não se impressionavam com a interdição de se apropriar 

daquelas oferendas. Algumas famílias plantavam tubérculos nas partes vazias destes 

cemitérios, obtendo assim algum alimento. Mais importante ainda eram as 
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possibilidades de se retirar água dos cemitérios, já que tanto a Santa Luzia como a 

Marítimos não tinham abastecimento regular de água naquela época. Portanto, 

ironicamente, se poderia atualizar a famosa frase do pai do positivismo: aqui, os 

mortos ajudavam a governar os vivos.  

 Dona Teodora, Ilhota, Marítimos/Santa Luzia não foram as únicas localidades 

cujos habitantes foram forçados a se mudar para a Restinga. Gamalho (2009) assinala 

a existência de outros 18 pequenos núcleos habitacionais - seis situados na região 

central e doze na região intermediária -, cujas populações também foram transferidas 

para a Restinga já em sua fase inicial.41 

Mesmo não tendo sido as únicas vilas com populações degredadas, a Dona 

Teodora, Ilhota e Marítimos/Santa Luzia, pela dimensão e o número de pessoas 

removidas, têm um inegável peso na formação inicial da Restinga. 

É necessário um bom esforço de imaginação sociológica para vislumbrar o 

quadro que se forma entre as 923 famílias oriundas de 18 diferentes núcleos 

habitacionais da cidade, juntamente com as 1004 famílias da Ilhota, outras 1007 da 

Dona Teodora e mais 833 provenientes da Marítimos/Santa Luzia que, num curto 

período entre 1967 e 1971 foram transferidas para a Restinga. A organização do 

terrritório e a composição de novas territorialidades foi um enorme desafio, envolto 

numa complexidade que até aquele momento não tinha precedentes na cidade e 

poucas referências no Brasil. O próximo mapa assinala os três maiores 

assentamentos transferidos para a Restinga.  

 

 

 

 
41 Foram transferidas famílias da Vila Secular (47), Antigo Prado (13), Ilha do Pavão (79), Assunção 

(24), Rua Cabral (37), Beco do Bitiá (11), Colégio Parobé (07), Vila Ipiranga (176), Vila Languiru (30), 
Av. Ipiranga (119), Rua Barão de Bagé (18), Passo do Lami (12), Cristal (11), Piratini (07), Beco do 
Salso (46), Vila Dique I (20), Vila Dique II (264), Vila Dique III (02), totalizando outras 923 famílias 
(GAMALHO, 2009, p. 50, baseado em dados de MORAES, 2008).  
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Mapa 02: Restinga, principais deslocamentos populacionais, 1967-1971.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt (2019), a partir de Moraes (2008).  

Os degredados para a Restinga são aqueles que não deveriam existir. Para o 

poder público da época e o capital, por sua incômoda condição de ferir a estética, a 

higiene e os bons costumes da cidade. Para os que almejam uma cidade mais 

democrática e inclusiva, pela condição social abjeta em que viviam. O fato de vencer, 

como repetidas vezes, a perspectiva do poder público e do capital, diz muito do tipo 

de cidade que foi se construindo em Porto Alegre (e no país). 
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3.8. Surge a Restinga: abandono, miséria e estigma. 

Como já foi demonstrado, em especial no ponto anterior, a Vila Restinga surge 

num contexto bastante específico: a mobilização do poder público em torno da 

desocupação de áreas centrais de Porto Alegre, habitadas por populações em 

situação de miséria. Tal objetivo, no entanto, foi alcançado apenas de forma parcial. 

Embora da Vila Marítimos e Santa Luzia não tenham sobrado vestígios da antiga 

ocupação, os bairros aos quais pertenciam, Santo Antônio e Partenon, jamais 

deixaram de ser bairros populares, incluindo um conjunto significativo de populações 

favelizadas. Na Ilhota restaram nesgas de terras que ainda hoje são áreas públicas 

ocupadas com moradia popular e protegidas por legislação municipal específica de 

concessão de uso. Ademais, ao longo da Avenida Ipiranga e próximo à antiga Ilhota, 

ainda se encontram pequenos aglomerados com populações com as mesmas 

características relacionadas aos assentamentos precários de outrora, embora já em 

melhores condições de urbanização. A memória popular boêmia associada ao samba 

na Cidade Baixa atualmente tem relação direta com a memória da Ilhota, pois o 

ressurgimento do carnaval de rua de Porto Alegre ocorreu justamente na Praça 

Garibaldi, uma espécie de “porta de entrada” do que era a Ilhota. Já a Vila Dona 

Teodora, como foi mencionado, em poucos anos foi reocupada por outras famílias 

provenientes do êxodo rural e atualmente também é uma região com moradias 

populares, em parte regularizadas e em parte ainda em situação jurídica precária. 

Mesmo a recente transferência do estádio de futebol do Grêmio Football Porto 

Alegrense para a região não alterou significativamente o conjunto de vilas populares 

da região. Portanto, o esforço de retirada das vilas de malocas da região central teve 

êxito parcial, segundo seus propósitos, mas certamente não um triunfo total. 

Para a população inicialmente transferida para a Restinga, sobretudo para a 

Restinga Velha, na fase inicial, este processo significou aumento da pobreza, 

abandono e estigmatização. Evidentemente havia pobreza nos lugares nos quais 

muitas destas famílias pioneiras moravam anteriormente, mas lá estavam associadas 

a melhores condições de trabalho, diversas formas consolidadas de sociabilidade e 

cultura existentes há décadas (em especial na Ilhota), melhores possibilidades de 

ajuda mútua, redes de relações já consolidadas e um sentimento de pertencimento 

àqueles territórios. Também havia estigmatização – algo com que estas populações, 

em especial as de etnia negra, conviviam desde sempre em seu cotidiano. Os muros 
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invisíveis, forjados por séculos de escravidão, sempre estiveram ativos nos territórios 

negros de Porto Alegre. Estes muros eram “democráticos”: com outras codificações, 

se estendiam também a populações pobres e brancas que vinham do interior tentar a 

vida na capital. Mas na Restinga estas condições inicialmente se agudizaram.  

A chegada dos degredados na Restinga não foi fácil.  O processo de remoção 

foi autoritário e as negociações com os moradores das áreas a serem removidas foram 

mínimas. A Prefeitura, com apoio de outros órgãos de Estado, literalmente jogou cerca 

de 200 familias em um descampado no meio do nada. Nunes (1997), em seu trabalho, 

cita o seguinte depoimento: 

Nós estávamos na Ilhota, lá perto da Praça Garibaldi, do Centro (...) 
Chegaram aqui, nos largaram e depois de duas semanas vieram para 
levantar a casinha. Nós estávamos numa barraquinha e nós viemos num 
caminhão da Prefeitura (...) Disseram que nós éramos obrigados a vir porque 
tinham de entregar as terras para fazerem escritórios (...) No começo, quando 
eu vim pra cá, eu ia trabalhar, me sentava na Praça Garibaldi e ali eu chorava 
que nem sei, para não vir embora para casa (In. NUNES, 1997, p. 09). 

 Araújo, por sua vez, apresenta o relato de um menino de oito anos que na 

ocasião da remoção de sua família para a Restinga não se encontrava em casa e foi 

simplesmente deixado para trás.  

É como eu te falo né, quando cheguei lá, só tava a marca da casa no terreno, 
tive que dormi por lá,... ai tinha um Russo lá, o cara que tinha uma tendinha, 
que disse - não, tu fica aqui que, amanhã nois vamo indo pra lá e tu vai com 
nois. Ai tá, quando eles vieram tinha um caminhão lá,..., era uma trazera de 
ônibus, a cabine eles cortaram...era a trazera de ferro, era o caminhão.... A 
cabine e a trazeira do ônibus, dava umas dez pessoa sentada no lado do 
motorista, o resto era carroceria de ferro, botava tudo os negócios ali e viam 
embora Dai quando nos viemo de lá que via que não chegava nunca... eu 
queria me atirá de dentro do caminhão! ...não chegava nunca! Eu 
acostumado... a ir a pé pro centro...eu vinha de lá e olhando ...olhava pra um 
olhava pra outro...e...só tinha o pessoal conversando e uns brabo né, porque 
vieram tudo...eu digo, eu vo me atira disso aqui e vô voltá correndo!!!...dai 
disseram não, tu não te atira e fecharam as janela e me colocaram no meio 
do corredor sentado, eu loco pra me atira pra fora (In. ARAÚJO, 2018, p. 11). 

 

A fala de um entrevistado aponta, igualmente, para esta dimensão de produção 

organizada do caos.   

Quando a Santa Luzia foi pra Restinga nós se separemo (???). Ali foi 
separada muita gente, famílias foram separadas. Já pensou tu ser separado 
da tua família, não é fácil!. São pobres, longe dos parentes. Nós viemos pra 
cá, todos os parentes nossos foram pra Viamão; outros pra lá, outros a gente 
nem sabe onde foram. (E7, p. 14) 

 O que este conjunto de depoimentos, coletados por diferentes pesquisadores 

em diferentes momentos, está a dizer? A primeira observação é para a percepção 
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similar que os entrevistados verbalizam sobre a remoção. Para todos foi um choque 

que produziu rupturas e traumas.  

 Há a conduta de ação do entrevistado que tenta voltar ao lugar no qual vivia, 

sentar no banco da praça e chorar “para não vir embora pra casa”; uma casa que não 

era abrigo, um local hostil no qual não tinha criado identidade. Há o intento, real ou 

desejado, do menino se atirar do caminhão que o levava ao desconhecido para “voltá 

correndo” para um lugar que não existia mais, que havia sido destruído de um dia para 

o outro. São pequenas tentativas de protagonismo, comovedoras, nas quais os 

personagens desta triste história desesperadamente se agarram para manter ou 

recompor um sentido de identidade que se relaciona com determinado território. Algo 

impossível, pois o território destruído foi rapidamente transformado em passado.  

O mesmo ocorre com o outro entrevistado, que pergunta já sabendo a resposta, 

sobre o que sucede à separação familiar. À perda ao território soma-se a destruição 

de territorialidades. As redes básicas de solidariedade, ativadas por situações de 

parentesco e vizinhança, se desfazem ao ponto de lembrar que “a gente nem sabe 

onde foram” alguns dos familiares e amigos. São os resultados mais trágicos dos 

processos de desterritorialização e costumam atingir justamente aqueles que 

dependem muito destas redes básicas para suprirem necessidades que sua condição 

social não alcança. 

Poderiam estas desterritorializações que inicialmente povoaram a Restinga 

serem consideradas uma diáspora? Ou ao menos uma micro-diáspora? Safran (1991) 

menciona seis características que, havendo a combinação de pelo menos duas, 

caracterizam uma situação de diáspora para determinado povo, a saber: 1) dispersão 

de um centro original específico para duas ou mais regiões periféricas; 2) manutenção 

de uma memória coletiva sobre a terra de origem; 3)  crença de que não são aceitos 

pela sociedade anfitriã; 4) sua pátria de origem como local para onde deveriam voltar; 

5) crença de que devem ter o compromisso com a manutenção da terra original e 6) 

continuidade de algum tipo de relação com o território anterior (SAFRAN, 1991, p. 83-

84). Considerando este rol, apesar de ser bastante amplo, vê-se que seria difícil 

encaixar o processo vivido pelas famílias que foram para a Restinga como uma 

diáspora. Não há uma população previamente estabelecida no novo território para 

ocorrer o choque cultural; eles são os pioneiros. A noção de terra natal também não 
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se encaixa perfeitamente nesta imagem, embora tenha ocorrido um forte 

desenraizamento dos locais em que antes habitavam.  

Contudo há algo mais. Há um sentimento de perda e, sobretudo com os grupos 

de etnia negra, há uma construção de memória muito particular que remete esta 

experiência de expulsão das áreas centrais de Porto Alegre à tragédia da diáspora 

africana da escravidão. Este processo é muito sutil, mas recorrente. É acionado com 

uma surpreendente frequência como estratégia política de organização de demandas 

e, ainda mais importante, como construção cultural da identidade enquanto “Povo da 

Tinga”. Está presente em letras de samba, na religiosidade afro-brasileira, nas ONG’s 

culturais étnicas, nas expressões artísticas, no Supertinga, no cabelo das meninas e 

meninos, no totem de entrada do bairro... E, também, no discurso de um morador.  

A Restinga, dá para se dizer que a função dela é muito parecida com a dos 
negros que foram roubados da África, escravizados, roubados, assassinados, 
mortos e talhados em um lugar como um objeto específico desse lugar pelo 
branco, pelo colonizador. A Restinga tem uma característica muito parecida 
com essa mesma lógica que ela perpassa pelos séculos, mas ela continua 
uma lógica muito hegemônica (E2, p. 04) 

Stuart Hall (2003) constrói uma leitura dual do conceito das experiências 

diaspóricas. Por um lado, se pode entender a diáspora num sentido binário, o das 

diferenças. É a caracterização que se aproxima dos traços acima mencionados no 

texto de Safran (1991). Mas há outra possibilidade, que é o entendimento da diáspora 

através das construções sincréticas de elementos culturais, nas quais as junções 

híbridas vão construindo identidades. Nesta perspectiva, a noção de diferença está 

mais associada a formulação desta identidade cultural do que uma oposição binária 

de pólos (metrópole x colônia; centro x periferia; local de origem x local de destino). A 

diferença está mais associada a noção de deslocamentos, conceito fundamental em 

Stuart Hall, do que a fixação de pontos de referência.  

Em ciências humanas não há muita inteligência em se corroborar os conceitos 

de forma mecânica, o que tornaria inviável as explicações criativas sobre a vida e o 

mundo e as mudanças na teoria social. E inviabilizaria as perspectivas críticas. Mas 

também não é possível utilizar a criatividade conceitual de forma ilimitada, sem 

parâmetros. Assim, aqui se estabelece um caminho do meio. O deslocamento destas 

populações não se caracteriza exatamente como diáspora, mas também não pode ser 

definido como uma simples mudança de bairro ou de casa. Há algo na apropriação 

cultural da experiência de deslocamento que em algumas narrativas, sobretudo as de 
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caráter étnico, lembra o conceito de diáspora. Quando se percebe a construção de 

imaginários em torno do futebol e do carnaval e como estas duas manifestações 

culturais organizam parte da vida da Restinga associadas diretamente a territórios 

anteriormente habitados, se vê o quanto há uma memória coletiva construída com 

fortes referências destas localidades anteriores à expulsão. No capítulo 3 esta questão 

regressará. 

 O processo de remoção foi um momento traumático para a população, mas a 

vida nos primeiros anos foi ainda mais dura. A justificativa para a transferência das 

primeiras 200 famílias para a Restinga Velha foram as enchentes que ocorreram em 

1967. Nas lembranças de um antigo Diretor do DEMHAB e influente político local, a 

questão é formulada nos seguintes termos:  

a Restinga teve um começo não planejado. Acontece que houve uma grande 
enchente no Rio Grande do Sul e fortemente em Porto Alegre, em 1967. E na 
ocasião o Guaíba transbordou, em várias regiões de suas margens. E muitos 
lugares da cidade ficaram inundados, ainda que não fossem exatamente na 
margem do rio... Entre eles tinha dois lugares assim extremamente 
conhecidos na ocasião como lugares aonde os pobres moravam. Que era, de 
um lado, a Ilhota, que ficava aqui nas proximidades do riacho Ipiranga, em 
que... havia há pouco tempo sendo retificado. O Arroio Ipiranga vinha 
circundando, fazendo voltinha, e chegava em Porto Alegre, chegava aqui no 
centro histórico, ali na Ponte de Pedra... Então tinha tido aqueles aterros 
todos que tiveram do lado de lá. E o Arraial da Baronesa era um nome dado 
assim eufemisticamente ao que o povo chamava de Ilhota. Era uma ilha 
destacada aqui do restante. Então dali e da Dona Teodora, que é um lugar lá 
na zona norte de Porto Alegre, próximo da Vila Farrapos hoje...  Entre a Vila 
Farrapos e Humaitá e aquela área da viação férrea que tem lá... Ali foram os 
dois grandes atingidos pela enchente. Então ficaram tudo desabrigados. E 
para atender esta necessidade, o antigo Departamento da Casa Popular 
comprou uma área lá no extremo sul de Porto Alegre, em plena zona rural. E 
para lá carregou duzentas famílias. Que foram morar numas casinhas que 
tinham o quê? Um metro e meio de frente, três de fundos; no total... não dava 
dez metros ou doze metros de área construída, sem banheiro, sem nada. 
Então era lá, era casa de desfavelamento o nome. Então, esse é o embrião 
da Restinga (E12, p. 01). 

Há um reconhecimento explícito de que o processo no começo “não foi 

planejado” e de que as condições de surgimento da Restinga, o “embrião”, produziram 

favelização. Também há consciência de que esta população foi levada para uma “área 

lá no extremo sul de Porto Alegre, em plena zona rural”.  

É evidente que esta versão também omite o fato que de longa data vinha se 

gestando uma estratégia por parte do poder público para remover as chamadas vilas 

de malocas. O suposto improviso dos primeiros deslocamentos não apaga, portanto, 

o planejamento que já se esboçava praticamente desde o início da década de 1960.  
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E não foram somente os flagelados das enchentes que sofreram com o 

processo. Centenas de outras famílias, inclusive de locais onde era impossível a 

ocorrência de enchentes, como a Vila Santa Luzia, também foram reassentadas de 

forma autoritária para a Restinga Velha. Assim, não se pode explicar um fenômeno 

das dimensões da Restinga somente através de um evento pontual. Não houve 

planejamento para o assentamento destas famílias iniciais, mas houve planejamento 

para a remoção das favelas da área central e a construção de um bairro cujas 

dimensões já estavam planejadas para alterar radicalmente o território da zona sul. A 

ilustração 09 mostra o quanto estes planos foram ambiciosos. 

Ilustração 09. Restinga, vista aérea, 1975. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA, Arquivo de Imprensa.  

 Nesta foto a Restinga, vista de cima, aparenta ser asséptica e sem vida. Com 

efeito, o olhar rápido poderia confundir a imagem com um cemitério. Ela revela uma 

concepção de cidade radial, com traçado bem definido das principais avenidas, o 

desenho das superquadras bem delimitadas por estas avenidas e, em seu interior, as 

quadras de conjuntos habitacionais e casas de moradia. A Restinga é um corpo 
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estranho incrustrado numa ampla área rural pouco povoada e flanqueada pelo Morro 

São Pedro, local ainda com abundante vegetação nativa. Com um pouco de 

imaginação urbana, faz lembrar Brasília. O ano é 1975; já se passaram quase 10 anos 

desde que as primeiras famílias aí chegaram. Agora há arruamento, água e energia 

elétrica, além de casas já construídas e milhares de lotes em fase de execução. 

 Contudo, nem sempre foi assim. As condições de vida dos primeiros anos 

foram terríveis e qualquer narração deste período não alcança explicar o grau de 

miséria que aí se instalou.  

 Possivelmente o relato mais dramático deste momento seja o da jornalista 

Tânia Faillace. Em reportagem especial para o jornal Zero Hora, publicada em 18 de 

maio de 1967, portanto apenas alguns meses depois da remoção das primeiras 

famílias, ela descreve o cenário desolador: 

Vocês conhecem a Restinga? Quarenta minutos de jipe, quarenta centavos 
novos de ônibus... A Restinga não é uma vila, nem uma granja, nem um 
loteamento. Não é coisa alguma. Um deserto. Areia fina e sêca, côr de cinza. 
Nem capim, nem árvores... capões de arbustos secos, também 
cinzentos,...plantas em agonia, uma sanga esverdeada de limo... Nem luz, 
nem água, nem comércio, nem hortas, nem indústria... nem trabalho. (...) A 
Restinga não tem coisa alguma. Isto é, tem gente. E malocas. Favela da 
Ilhota, que na solidão da Restinga tornou-se cinco vêzes favela. Acabada a 
vantagem do comércio camarada da zona... Acabada a vantagem da patroa 
compreensiva, que dava roupa velha e restos de comida para a faxineira... 
Acabada a vantagem dos lavados de roupas... Acabada a vantagem da 
reforma dos vestidos... Acabada a novela escutada na rádio do vizinho... 
Acabada a consulta na Santa Casa... Acabada a Feira Livre... Acabada a 
escola... Acabados os médicos, a farmácia, a polícia, os bombeiros, os 
vizinhos... (FAILLACE, 1967, p. 12-3).  

Ilustração 10. Restinga Velha, 1967. 

 

Fonte: Faillace, 1967. Arquivo Jornal Zero Hora.  
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 Ao nível do chão, desaparece a assepsia racional da vista aérea e o que se 

impõe é a barbárie. Uma mãe com um misto de desvario e indignação no olhar. Cabelo 

desgrenhado, suja pela falta de água. Doze crianças, várias verminosas, os pés 

descalços, a miséria obscena da quase nudez. Nenhum homem por perto. Nenhum 

sorriso para a câmara. Abandono.  

 A narrativa dos moradores não é diferente. Suas memórias guardaram a 

dramaticidade da situação. Não havia água:  

Água não tinha. Água vinha de quinze em quinze dias com a pipa, mas a 
gente não tinha vasilhas pra botar a água e passava sede (...) Abrimos um 
poço com as mãos e dali tirávamos água, mas não era água, era um barro. 
Nós botava um pano em cima do balde ou da lata e derramava o barro, 
porque ali tinha escorpião, tinha tudo que era bicho (In. NUNES, 1997, p. 09). 

 À falta de água se somava a falta de alimentos. 

Bah!!! Nós "passamo' mês rapaz, comendo farinha, farinha de mandioca. Era 
de manhã, de noite, longe, no meio do mato. E a gente não podia fazer nada. 
Nada, nada, nada, nada. Foi horrível. Bah "passemo" um sufocão (E4, p. 07). 

 As condições de moradia também pioraram muito em relação às casas que 

habitavam nas antigas localidades. Mais uma vez Faillace (1967), feita 

correspondente de uma guerra silenciosa, retrata, não sem ironia: 

Não são nem uma, nem duas as mulheres e crianças que somaram seus 
esforços para reerguer, canhestramente, as velhas malocas, com as mesmas 
tábuas podres, os mesmos caixotes quebrados, os mesmos pregos tortos e 
enferrujados, usados inúmeras vezes... As casas são bem ventiladas, é 
preciso dizer-se... Algumas só tem três paredes, abertas como cenários 
teatrais, expondo escandalosamente a miséria de seu interior. Nas paredes 
levantadas, a média é de dois a três centímetros de folga entre uma tábua e 
outra... A chuva é pródiga. E, depois de uma tempestade, não há mais 
colchão nem roupa seca, nem corpo seco, de velha, velho, moça, moço, 
criança ou bebê. E não há mais tábuas, nem telhas, nem pregos para 
consertar os buracos (FAILLACE, 1967, p. 12-3). 

 Esta ultrajante situação de moradia também é contada em detalhes por 

morador pioneiro da Restinga Velha.  

A prefeitura largou nós com os cacos de nossas casas, eles não 
desmontaram, eles demoliram. Lá onde a gente morava, ..., chegaram, 
quebraram tudo, jogaram dentro do caminhão e trouxeram pra cá,..., a gente 
ficou aqui diversos anos sem o auxílio de iluminação, sem rede de esgoto,..., 
a gente cavava no terreno pra fazer outros buracos pras necessidades,... Era 
patente e poço no mesmo terreno, não tinha água encanada, então tu fazia 
uma patente lá nos fundo e o poço logo ali (...) e a gente acabava tomando 
aquela água, o que vai se fazer, não tinha outra... Iluminação, a nossa 
iluminação era a luz da lua, a luz da lua era uma maravilha (In. GAMALHO, 
2009, p. 65).  
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Ilustração 11. Restinga Velha, 1967. 

 

Fonte: Faillace, 1967. Arquivo Jornal Zero Hora.  

  

Outro efeito nefasto destas remoções, além dos já citados, foi a destruição de 

núcleos familiares. Nos locais anteriores havia certo equilíbrio nas atividades 

diretamente relacionadas ao sustento dos lares, pois tanto homens e mulheres, 

mesmo com muitas dificuldades, estabeleciam uma relação com o mundo do trabalho.  

Ilustração 12. Restinga Velha, 1967. 

 

Fonte: Faillace, 1967. Arquivo Jornal Zero Hora.  
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Evidentemente, o cuidado com a casa era da alçada das mulheres, acarretando 

dupla jornada de trabalho. Na Restinga Velha esta situação se agravou, pois além das 

casas não oferecerem condições e exigir cargas de sobre-trabalho em relação às 

casas anteriores, em muitas famílias os homens perderam sua fonte de renda, mais 

dependente de arranjos institucionais ou coletivos (emprego formal ou assemelhado) 

que se desfizeram com a mudança. As mulheres, na condição de trabalhadoras 

domésticas, mais do que os homens, lograram manter seu trabalho no centro da 

cidade e, portanto, em muitos casos acabaram sendo as únicas responsáveis pelo 

provento familiar. Houve, com isso, uma perversa dinâmica de abandono, na qual 

mulheres se viram sozinhas, tendo que sustentar a casa, literalmente mantê-la de pé 

e cuidar das muitas crianças.  

Não é difícil perceber que a forma como se estabeleceu a remoção da 

população que originou a Restinga Velha e as condições nas quais foi obrigada a viver 

deixou marcas. Para além da inscrição dessas experiências dolorosas de abandono 

e precariedade reais, entretanto, teve lugar um outro processo complexo de 

construção simbólica: entre  “a cidade” e  “os moradores da Restinga” se constituiu 

um processo de estigmatização.  

 Erving Goffman (1988) recorda que estigma é um conceito que vem dos antigos 

gregos, que o utilizaram para estabelecer a diferença na leitura dos corpos entre os 

cidadãos e os que, através de marcas de ferros ou outras inscrições na carne, eram 

escravos ou considerados traidores ou criminosos. O sentido etimológico da palavra 

remete a esta associação direta, das pessoas portadoras de uma marca física que 

lhes imputa uma diferenciação de inferioridade social.  

 Posteriormente, mas sempre tendo presente as marcas corporais, o conceito 

se ampliou para a possibilidade de associar estigmas a dons ou graças e, também, 

num sentido negativo, a situações médicas de distúrbio corporal. Assim, uma pessoa 

com algum estigma pode estar associada a algo potencialmente bom ou algo 

disruptivo, mas no estigma sempre se encontra a inscrição de uma distinção.   

 Desta relação entre corpo e cidadania Goffman trata de perceber a existência 

de três tipos diferentes de estigmas: há o que ele denomina “abominações do corpo” 

– a variada gama de deformidades físicas, sejam elas entendidas num sentido piedoso 

ou culposo. O estigma pode ser resultado dos vícios de quem o porta ou, exatamente 
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o contrário, uma provação para alguém que segue um caminho virtuoso e, neste caso, 

o estigma resulta numa espécie de “teste” para suas crenças e manutenção da fé.  

 A segunda referência está relacionada com ”culpas de caráter individual”, que 

abrangem um amplo leque comportamental. Neste caso, pessoas com 

comportamentos considerados anti-sociais, em situação de drogadição ou 

prostituição, por exemplo, podem ser estigmatizadas por algo que fazem ou uma 

forma de ser. A fronteira entre estes tipos de estigmatização é tênue. A distinção entre 

estes dois estigmas é que o primeiro pode ser natural, inerente à pessoa que o porta, 

enquanto este, pela noção de culpa, necessita ser construído. 

  E, por fim, “há os estigmas tribais, de raça, nação e/ou de religião, que podem 

ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de 

uma família” (GOFFMAN, 1988, p. 14). Para este autor, ciganos, mendigos, músicos 

de jazz, homossexuais, malandros e outros que vivem fora do padrão cultural e social 

dominante estão “engajados numa espécie de negação coletiva da ordem social” 

(GOFFMAN, 1988, p. 154). Eles integram a “comunidade de estigmatizados”.  

 De forma criativa, é possível associar os que vivem em situação de 

precariedade social, em favelas, nesta terceira categoria de estigmas, os sociais. Sua 

simples situação de favelados ou de maloqueiros ou, ainda, de marginais, lhes garante 

uma condição de estigmatizados perante os demais grupos da sociedade; basta 

recordar algumas passagens anteriormente mencionadas o Correio do Povo.  

Estes portadores de um estigma de caráter social não necessitam ter feito algo, 

estarem envolvidos em algum delito, apresentarem comportamento desviante ou 

serem formalmente acusados de alguma ação vil; basta existirem da forma que 

existem. Os moradores de favelas ou vilas populares são o outro – estão numa 

condição de alteridade, que lhes impinge viver numa identidade social estigmatizada. 

E esta condição é irremovível enquanto perdurar seu sentido de existência.  

Evidentemente, ao se referir a relação do eu e o outro, o trabalho de Goffman 

permite uma leitura política. O outro é a alteridade. Algo expresso nitidamente na 

entrevista com um morador da Restinga, que exerce o papel de ativista cultural. 

Pra mim, hoje, a minha certeza é: existe um poder econômico em Porto 
Alegre que detém todos os  meios de produção, do pensamento, midiático, 
econômico, esse pensamento hegemônico, ele vai estigmatizar este lugar, 
que vai construir um estigma, porque essas pessoas o que foi criado como 
elas eram, elas não eram. O que tinha de coerência no discurso hegemônico 
era que elas eram pobres e negras. (E2, p. 02). 
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 No seu trabalho, Goffman (1988) explora outras situações, mais relacionadas 

ao mundo da psicologia social ou das alteridades de costumes com viés cultural, tais 

como a realidade de pacientes com problemas mentais ou pessoas com deformidades 

físicas de nascença. Porém, sua leitura das noções de visibilidade e encobrimento, 

permite que se amplie o conceito de estigma para populações miseráveis na cidade.  

Para este autor, a noção de visibilidade é fundamental. As relações sociais que 

constroem uma narrativa de normalidade são aquelas nas quais os indivíduos buscam 

visibilidade; buscam conceber informação social. E o contrário é o que deve ser 

encoberto, escondido. Assim é, também, com as casas. As que são consideradas 

dentro da norma, ou seja, dentro da legalidade da cidade capitalista, devem ser 

expostas. As que estão fora desta regularidade, que promovem “negação coletiva de 

ordem social” devem ser extirpadas, invisibilizadas. A primeira forma de eliminá-las é 

não as nomear pelo que são: moradias. O processo de invisibilização não se restringe 

aos aspectos físicos e materiais; não basta desmanchar as casas. É necessário 

destituir-lhes o caráter positivo de moradia.42  

 As contribuições de Erving Goffman (1988) são muito úteis para os 

desdobramentos do conceito de estigma. Ele faz uma diferença sutil, mas muito 

importante, entre determinado indivíduo que no processo de estigmatização se 

encontra desacreditado ou é desacreditável. Ambos são estigmatizados, porém o que 

é desacreditado já assume a sua condição de estigmatizado, enquanto que aquele 

que ainda é passível de ser desacreditado, até então não tem presente esta condição 

para si mesmo. Esta tênue diferença é muito importante no âmbito dos moradores de 

“vilas de malocas”, pois ao assumirem a condição de estigmatizados estarão também 

assumindo a perspectiva de sofrerem processos de encobrimento social.  

Não é incomum que em processos coletivos de despejo, de remoção de 

favelas, em meio à angústia e dor da situação, os despejados se sintam 

 
42 O termo maloca remete à casa indígena ou, mais precisamente, significa casa de armas (CÂMARA 

CASCUDO, 1972), uma associação direta à violência. O maloqueiro é um ser propenso à violência e à 
ofensa, seja por seus atos ou até mesmo somente por sua condição de existência. Ademais, o termo 
maloca se refere a uma casa originalmente indígena, portanto situada no universo cultural e de 
existência de populações consideradas atrasadas por quem detém o poder político e o capital; ela é 
habitada por marginais que devem ser educados ou policiados. O maloqueiro é visto como um “rapaz 
vadio, desprotegido, vil, maltrapilho e gatuno” (CÂMARA CASCUDO, 1972, p. 540). O mesmo sentido 
pode ser concedido ao termo mocambo, mais presente na literatura social do nordeste e norte do Brasil. 
A única diferença é que se refere as moradias construídas pelos negros, sobretudo nos conflitos sociais 
que originaram os quilombos (em espanhol, quilombo significa confusão). Vileiros são pessoas que 
moram em vilas, mas a palavra remete a vilania, provém de vil. As palavras que nomeiam as casas dos 
pobres, em si já remetem a um imaginário de estigmatização.  
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desafortunados, mas não injustiçados. Afinal, vivem numa situação de ilegalidade e 

não tem nenhum papel que garanta seus locais de moradia. A estratégia de ação 

política das elites sempre buscará transformar o grupo estigmatizável em 

estigmatizado. O que, por sua condição social é desacreditável, pela atuação política 

hegemônica deve ser desacreditado. Esta dimensão é fundamental para o êxito das 

políticas de segregação, que devem ser introjetadas nos segregados.  

De certa forma, os processos de estigmatização somente são efetivos se o 

estigmatizável adere à condição de estigmatizado. Assim, conforme um entrevistado, 

era comum que alguém que procurasse emprego viesse a ocultar seu endereço, pois 

entendia que teria melhores chances de obter uma vaga se não fosse reconhecido 

como morador da Restinga. A mesma estratégia era utilizada para a tentativa de abrir 

crediário em lojas ou frequentar algum pequeno clube ou outra forma de associação. 

Os próprios moradores da Restinga, principalmente neste primeiro momento, se 

dando conta da fragilidade de sua situação de vida, não se desmarcavam deste 

processo de invisibilização. Frequentemente esta era uma necessidade para operar a 

sobrevivência de forma um pouco mais favorável.  

Mas há situações nas quais o estigmatizável não necessariamente adere ao 

processo de estigmatização. Este é o caso de um relato, bastante prosaico, mas que 

na Restinga, ao longo de décadas adquiriu condição de desafio. 

E naquela época também muitos moradores aqui tinham vergonha de dizer 
que moravam no Bairro Restinga. Então diziam que moravam na zona sul. 
Eu particularmente nunca... neguei que morava na Restinga. Mas passei 
muitas dificuldades. Por exemplo, um táxi: uma vez acho que fiz três 
baldeações, na quarta eu disse para o cara: “se não tocá, vamos lá pra 
Avenida Ipiranga, pra Secretaria de Transportes” (E11, p. 04). 

Ou a situação de um morador, respondendo à pesquisa de uma jovem 

estudante, cujo pai se deslocou junto, afinal se tratava de uma entrevista em um lugar 

perigoso, em um bairro cuja fama de violência era construída mais fora de suas 

fronteiras do que internamente. 

Na época tinha pessoas, parecido com o trabalho que tu tá realizando, e eu 

dei várias entrevistas a respeito da Restinga e as moças vinham 

acompanhadas pelos pais. E, falando com os pais, eles me diziam: “não 

queria que minha filha viesse sozinha pra cá. E vendo a realidade vejo que é 

completamente diferente aqui na Restinga”. (E11, p. 04) 

 O conceito de estigma se revela muito apropriado para pensar o processo 

social que originou a Restinga Velha. Embora não tenha sido o elemento mais visível 
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da violência sofrida por estes moradores, ou talvez por isso mesmo, a característica 

mais profunda e marcante do surgimento da Restinga foi a produção de uma 

população estigmatizada. 

 As marcas da pobreza e abandono nos primeiros moradores da Restinga Velha 

com o tempo foram apagadas ou atenuadas. Não para todos, pois na atualidade ainda 

há nesta parte do bairro bolsões de miséria que não deixam dúvida sobre o sentido 

de permanência de sua situação inicial. Porém, muita famílias se mudaram para a 

Restinga Nova, outras se espalharam pela periferia da Restinga, outras saíram da 

Restinga e outras lograram melhorar suas condições de vida na própria Restinga 

Velha. Há um sentido de mobilidade muito acentuado em segmentos populares 

urbanos. Esta parte do bairro, por sua vez, com o passar dos anos também recebeu 

melhorias e investimentos sociais – sempre em menor quantidade do que na Restinga 

Nova, mas o suficiente para modificar sua própria paisagem.  

  Contudo, remover as camadas mais explícitas de inferiorização, 

transformando o estigma em estima, foi o trabalho que as lideranças comunitárias e 

culturais do bairro realizaram durante décadas.  Mas os protagonistas desta 

transformação, de uma percepção de orgulho ao invés de vergonha do território, não 

foram somente aqueles do doloroso momento inicial da Restinga. Foram, em grande 

parte, moradores que chegaram depois. 

 

3.9. A Restinga cresce: incorporação de novos moradores e diversidade.  

 Além das primeiras 200 famílias de 1967 e das cerca de 4.000 famílias que 

vieram na onda que formou a Restinga Velha, houve outros núcleos de populações 

que se deslocaram (ou foram deslocadas) para a Restinga a partir do início da década 

de 1970. 

 Há de tudo nesta experiência: vilas populares em situação precária removidas 

para partes da Restinga no mesmo formato dos primeiros deslocamentos; pequenos 

núcleos de moradias em situação de risco que acabavam na Restinga por falta de 

opção, também através da ação da Prefeitura; famílias que de forma abrupta perdiam 

suas casas e demandavam à Prefeitura uma solução que, em muitos casos, era 

oferecer um reassentamento na Restinga; famílias que se subdividiam ou atraíam 

parte de seu núcleo que ainda não estava vivendo na Restinga e, com isso, 

aumentavam a densidade das áreas já ocupadas ou ocupavam novas áreas 
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afastadas, no próprio bairro,  criando uma periferia da periferia. Foi se formando, aos 

poucos, um complexo processo de ocupação do território, fosse  pela ação do Estado 

ou pela iniciativa social diluída. E este processo de ocupação do território nunca 

cessou, embora tenha tido ritmos, públicos e formas de ocupação do solo muito 

diferenciadas ao longo das décadas de existência do bairro.  

 Ademais, ainda na década de 1970, havia o trabalho de atração para as 

unidades vicinais, no que logo viria a ser a Restinga Nova.43 No projeto urbanístico da 

Restinga, cada unidade vicinal era composta por um conjunto de superquadras. E aí 

se estruturavam as quadras, as moradias, os serviços públicos e, de forma menos 

planejada, os locais para atividades comerciais e de iniciativa privada.44  Havia, ainda, 

superquadras com funcionalidades específicas, vinculadas à organização de uma 

rede de serviços comunitários e possibilidades de lazer e esporte.  

É curioso como este termo, unidade vicinal, passou a ser incorporado pela 

população. Nas entrevistas foi muito comum se fazer referência ao mesmo, de forma 

muito mais acentuada do que ao nome de ruas. Inclusive, em muitas partes de 

entrevistas, aparece uma menção à primeira, segunda, quinta... Há um sentido de 

localização pela unidade vicinal; muitas pessoas sabem onde ficam e tem introjetado 

o conceito. Há uma intimidade e destreza no uso deste conceito, o que denota uma 

assimilação da noção de território proposta pelo poder público. Isso se deve, em 

grande parte, pelo perfil da população destas unidades vicinais, composta por 

significativo número de funcionários públicos acostumados a assimilarem conceitos 

tecno-burocráticos em suas atividades de trabalho.  

 
43 O termo unidade vicinal ou unidade de vizinhança, proveniente do urbanismo anglo-saxão 

(neighborhood unit) modernista, designa um conjunto de questões de planejamento e urbanização de 

territórios, em geral nos subúrbios, envolvendo a noção de vizinhança e apropriações comunitárias 
destes espaços urbanos. Uma boa resenha das principais questões, bem como algumas avaliações de 
como estas propostas se desenvolveram, pode ser encontrada em Mumford, 1965, p. 635-641.  
44 Na ocupação de espaços se percebe que os serviços sociais públicos (assistência, educação, cultura, 
saúde e segurança) estão muito melhor planejados para se inserirem no território do que as atividades 
comerciais. Característica de uma época, na qual os agentes públicos tinham mais protagonismo na 
ordenação e ocupação do território (ver mapa 10). 
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Mapa 03. Restinga, unidades vicinais. 

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt (2019), a partir de Gamalho (2009, p. 21) e 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Centro Administrativo Regional da Restinga.  

 Como já foi sublinhado, a Prefeitura estava interessada em combater as vilas 

de malocas e “limpar” as áreas por elas ocupadas. Mas havia uma outra questão, que 

era criar loteamentos na periferia para abrigar estas populações. No caso da Restinga, 

o maior e mais complexo de todos os loteamentos populares desta época, o projeto 

sempre ambicionou mais do que o mero deslocamento destas populações. 
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 Se na Restinga Velha havia um estoque de terras que lograva incidir 

diretamente no reassentamento compulsório das populações pobres, na Restinga 

Nova havia uma gigantesca área à disposição para projetos que atraissem operários 

e, sobretudo, trabalhadores de nível básico do setor público.45 Muitos moradores da 

Restinga Nova eram funcionários públicos, numa época em que tal segmento era bem 

mais amplo e incluía muitos operários e trabalhadores de serviços práticos, pois os 

processos de terceirização eram praticamente inexistentes. É o caso de entrevistados, 

que eram colegas no DEMHAB e viraram vizinhos na Restinga.  

Bom, quando eu vim... Eu entrei assim, eu tava já casado, eu tinha uma filha 
pequena e entrei para o DEMHAB. Aí como não tinha casa própria, aí nesta 
Segunda Unidade, eu consegui adquirir uma casa e vim residir aqui e trabalho 
praticamente aqui há 32 anos pra 33 anos. Trabalhei em outras vilas, mas 
basicamente meu tempo de serviço foi aqui. Vim pra Restinga mesmo. (E11, 
p. 02) 

Quando eu me mudei pra cá eu já tinha muitos amigos aqui, e eu vinha 
trabalhar aqui né, na Restinga. A gente trabalhou muito aqui, dentro da  
Restinga Velha. Da Restinga Nova existia só a Primeira Unidade e a Segunda 
quando eu me mudei pra cá. Depois veio a Terceira e a Quarta. Não, já tinha 
a Primeira, a Segunda e a Terceira. Aí quando eu me mudei pra cá quando 
foi feita a Quarta Unidade. (E4, p. 01) 

 Mas não eram somente os trabalhadores do DEMHAB que por sua relação de 

proximidade institucional tinham acesso facilitado à moradia. Outras categorias de 

outras empresas ou instituições públicas também gozavam de amplas facilidades para 

se mudarem para a Restinga, pois havia uma estratégia, por parte da Prefeitura, leia-

se do próprio DEMHAB, de agregar este tipo de trabalhador à Restinga Nova.  

Eu vim para a Restinga em 1975. No final de 1975. Eu trabalhava na CRT46 
e naquela época eu vim morar aqui na Restinga. Ganhei a casa, fui 
selecionado na casa. Tinha sorteio naquela época... E estou até hoje. O maior 
tempo da minha vida estou dentro da Restinga (E14, p. 01). 

 Funcionários públicos, na época com estabilidade e um padrão salarial 

condizente com a possibilidade de pagarem pela moradia numa região de periferia, 

eram uma boa sinalização de pagamento das prestações para o DEMHAB que, 

 
45 De acordo com informações colhidas no Centro Administrativo Regional – CAR Restinga e em 
entrevista com antigo Diretor do DEMHAB, a 1ª Unidade Vicinal tinha 1.008 lotes, a 2ª UV, 612 lotes, a 
3ª UV 816 lotes e a 4ª UV era composta por 1.200 lotes. Também foram construídos 1.500 
apartamentos, principalmente na 2ª UV, totalizando 5.136 lotes, moradias e apartamentos. Somados 
aos 1.200 lotes da Restinga Velha há um total geral de aproximadamente 6.400 possibilidades de 
reassentamento, o que comporta de 25 a 30 mil pessoas. Todo este ciclo de remoção e reassentamento 
de famílias, urbanização e loteamento de áreas, dotação de infra-estrutura de serviços e gestão do 
território foi executado ou organizado ao longo dos primeiros quinze anos, de 1967 até 1982, com 
grande concentração até 1975.  
46 Companhia Riograndense de Telecomunicações. 
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mesmo sendo uma autarquia, dependia totalmente de financiamentos do Sistema 

Financeiro Habitacional para desenvolver projetos e de aportes do orçamento da 

Prefeitura para manutenção de seu quadro de pessoal.  

 A Restinga Nova também recebeu famílias da Restinga Velha, mas não todas. 

Evidentemente o critério financeiro de acesso à casa própria limitou este movimento 

de atravessar a estrada que separa as duas partes da Restinga. A distância física era 

transponível ao se andar algumas poucas dezenas ou centenas de metros, mas a 

distância social mantinha boa parte dos moradores da Restinga Velha apartados dos 

da Restinga Nova. Era mais uma forma de segregação na vida desta população e 

levaria algumas décadas até ela se diluir.  

 As entrevistas mostraram muitas formas de acesso à moradia que, mesmo 

estando conectadas com a via institucional, se utilizavam de recursos informais na 

obtenção da casa própria. É o caso das relações de amizade oriundas do mundo do 

carnaval. 

Eu fui morar lá em 1997, mas a minha relação de amizade começou em 1989 

na Restinga, através de uma amiga minha que era filha do fundador da Escola 

de Samba União da Tinga. Freqüentava muito a casa deles e, a partir daí, 

também fui convidada pra ser destaque na escola e comecei a ter 

relacionamentos com outras pessoas, devido à Escola. Posteriormente a 

minha mãe foi morar lá, em 1995 e, em 1997, eu também fui morar lá. (E1, p. 

01). 

Enfim, a minha história com  a comunidade, com a Restinga em si iniciou 
muito pequena. Eu tinha alguns familiares que moravam na comunidade... E 
naquela época, em torno dos meus 10, 11 anos, quando chegavam as férias, 
eu ia muito visitar amigos e familiares na comunidade. Então, naquele período 
ali de férias tinha os ensaios na Escola de Samba e eu me lembro que nós 
todos, a criançada... a gurizada toda ia nos ensaios com os tios, com os 
vizinhos dos prédios. Os primeiros prédios que foram construídos ali. E  a 
gente ia pros ensaios... eu amava ir pra lá! ... ! Pra mim era mágico. Chegava 
lá tava meu mundo, era meu chão.  (E16, p. 01) 

O samba também estabeleceria conexões com lugares mais remotos, 

particularmente com o Rio de Janeiro. 

Eu sou carioca, tenho 47 anos, nascido no RJ e morador da Baixa do 
Sapateiro, um complexo da Maré com 12 favelas. Fui servir o Exército, servi 
o paraquedista, fiquei três anos. Após a morte da minha mãe eu dei baixa do 
Exército e vim até Porto Alegre, aonde eu peguei o primeiro ônibus, que foi o 
Restinga. Peguei no ponto final da Borges e cheguei até a Restinga. Fiquei 
um mês das minhas férias aqui. Posterior voltei ao Rio e pedi a baixa do 
Exército e retornei para cá. Aqui estabeleci minha trajetória de mudança de 
hábito, de convivência com outras pessoas. (E5, p. 01) 
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 A pesquisa de campo detectou um pequeno núcleo de moradores da Restinga 

que veio viver no bairro a partir das relações da Escola de Samba Estado Maior da 

Restinga com escolas de samba do Rio de Janeiro, particularmente a Estação 

Primeira da Mangueira e a Estácio de Sá. O caminho inverso também é feito por 

sambistas da Restinga, que se mudaram para o Rio de Janeiro.   

Ir morar na Restinga também poderia estar relacionado à prática do 

clientelismo, muito frequente na história do DEMHAB, sobretudo em períodos nos 

quais a noção de políticas públicas ainda não encontrava lastro na sociedade 

brasileira e os movimentos sociais urbanos tinham pouca relação com a temática da 

moradia. A casa é, sem dúvida, a melhor possibilidade de exercício de clientelismo, 

pois é um bem que tem um alto valor de uso individualizado e objeto de sonho e luta 

por parte das famílias (NALIN, 2006). Ao mesmo tempo, por seu alto custo, necessita 

da intermediação do Estado. No caso da Restinga, por suas dimensões, foi uma 

prática usual e está registrada em vários trabalhos, como os de Nola Gamalho (2009) 

e Vanessa Zamboni (2009). O assunto também aparece em entrevistas como o 

extrato abaixo. 

Eu quando vim pra Restinga vim por intermédio de um professor, José Carlos. 
Ele era professor de educação física, professor do Município. E ele era 
gerente de um posto de gasolina na PUC e ele perguntou para mim um dia 
se eu tinha casa própria. Então ele disse que ia conversar com o Pujol47 para 
ver se me conseguia uma casa e por intermédio dele e do Pujol que eu vim 
para a Restinga (E9, p. 03) 

Em Nunes (1997) também há um registro das relações de clientelismo entre os 

agentes políticos e o público beneficiado com a casa. O interessante é que esta prática 

é percebida, entendida e tacitamente aceita como legítima.  

Então eu fiz o seguinte, me candidatei aqui e fui sorteado com uma casa (...) 
Aí eu vim pra cá. Parece que estavam construindo a Terceira Unidade e eu 
me inscrevi. Através da sorte e mais um pouco, mas não vou citar o nome do 
candidato, tirei uma casinha (In. NUNES, 1997, p.16). 

 Em outra entrevista, de uma senhora que se mudou para a Restinga ainda no 

início dos anos 1970, para a 1ª Unidade Vicinal, há a revelação de uma curiosa 

operação. A saber: 

Eu morei de aluguel ali, num lugar horrível. Pagando uma pecinha e a 
mudança ficou dentro da obra. Daí uma senhora foi e me disse assim: “Tu 
quer morar bem, tu vai pra Restinga. Mas tu tem que comprar uma maloca, 

 
47 Reginaldo Pujol foi duas vezes Diretor do DEMHAB, nos períodos 1975-1976 e 1983-1985. É o 
vereador mais longevo da cidade, estando atualmente no seu décimo mandato. Durante suas gestões 
no DEMHAB estabeleceu sólidos laços com a Restinga, que até hoje é seu principal reduto eleitoral.  
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pra quando tu for contemplada, por que eles davam preferência para quem 
morava em maloca”. Daí não foi difícil. A gente conseguiu lá no Morro Santa 
Tereza, abaixo do quartel ali, um espaço lindo, que eu fui morar num lugar 
bom. Dava vontade de ficar ali! Mas me inscrevi nas casas da Restinga. Eu 
vim com essa pessoa olhar a primeira parte, que aqui é Primeira Unidade. 
Mas tinha a primeira etapa que tava pronta e eu vim ver. E me apaixonei pelas 
casas. Tá, e me inscrevi e seis meses depois fui contemplada (E6, p. 03). 

Ou seja: esta moradora vivia precariamente numa peça de aluguel, soube 

através de mecanismos informais de comunicação a respeito da Restinga, se 

inscreveu no cadastro do DEMHAB e, concomitantemente, comprou uma casa 

precária noutra vila para ter mais legitimidade em seu pleito; foi até a Restinga 

conhecer o local, esperou, foi sorteada e se mudou para a Restinga. Esta mudança, 

totalmente diferente das primeiras famílias, foi uma opção e sua realização exigiu 

planejamento e organização.  

 Na explicação de Certeau (1998), a mensagem destas falas seria a de “artistas” 

que desenvolvem um papel, no caso relacionado à estética de golpes e à ética da 

tenacidade. Em suas palavras: 

A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as táticas “populares” 
desviam para fins próprios, sem a ilusão que mude proximamente. Enquanto 
é explorada por um poder dominante, ou simplesmente negada por um 
discurso ideológico, aqui a ordem é representada por uma arte. Na instituição 
a servir se insinuam assim um estilo de resistência moral, isto é, uma 
economia do “dom” (de generosidade como revanche), uma estética de 
“golpes” (de operações de artistas) e uma ética da tenacidade (mil maneiras 
de negar a ordem estabelecida, o estatuto da lei, de sentido ou fatalidade). A 
cultura “popular” seria isto, e não um corpo considerado estranho, 
estraçalhado a fim de ser exposto, tratado e “citado” por um sistema que 
reproduz com os objetos, a situação que impõe aos vivos (CERTEAU, 1998, 
p. 88-89). 

 Para Certeau as instituições desenvolvem estratégias tecnocráticas que criam 

lugares abstratos, ao passo que os sujeitos se articulam a partir de operações táticas 

(“táticas desviacionistas”) que “não obedecem a lei do lugar” (CERTEAU, 1998, p. 92). 

Para este autor as estratégias tecnocráticas tem o poder de produzir, mapear e impor, 

enquanto as táticas desviacionistas tem a capacidade de utilizar, manipular e alterar. 

Certeau se vale do exemplo dos magrebis, que quando vão viver na França adaptam 

sua casa de origem (a casa Kabila) ao espaço do apartamento no subúrbio parisino. 

Na entrevista acima, vê-se que, para ser moradora na Restinga, a entrevistada 

articulou táticas desviacionistas que, sem afrontar a estrutura do Estado, lhe 

permitiram ser incluída nas regras e normas jurídicas do cadastro. Caso simplesmente 

se inscrevesse no cadastro, certamente suas possibilidades de realização da 

demanda pela casa seriam menores. 
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Na Restinga (ou em qualquer outro território popular) o mesmo ocorre no uso 

do solo. Há inúmeros exemplos de regulações tecnoburocráticas que produzem 

normas para o território e que são contrapostas por táticas desviacionistas que 

utilizam este território alterando suas funções, conteúdos, estética etc. 

 Contudo, nem tudo se constrói no jogo entre as estratégias tecnocráticas e as 

operações táticas. Há a ação coletiva, como se percebe na entrevista de uma 

liderança do movimento comunitário que, na década de 1980, lutava contra os 

despejos e a remoção forçada de vilas populares para a Restinga.  

No Beco do Adelar que a gente ocupou a gente teve a vitória da manutenção 
do Beco do Adelar, mas na Eduardo Prado e da Santa Rita foram despejados. 
E foram despejados, como era praxe naquela época do prefeito Alceu 
Collares, despejavam tudo na Restinga, né? Então este acabou sendo o 
norte, vamos dizer. Na Restinga, onde a ocupação da Santa Rita acabou indo 
sem nenhuma estrutura, onde as famílias não tinham água, a luz era no gato 
e viveram seis meses em barracas do exército, né? Quase todas as duzentas 
e cinqüenta famílias. Eram duas comunidades: a Santa Rita e a Eduardo 
Prado (E3, p. 02). 

 A dinâmica inicial de se expulsar populações e destiná-las à Restinga foi muito 

mais ampla do que nos anos iniciais e seguiu sendo utilzada até o limiar deste século 

Somente deixou de ser relevante no momento em que o estoque de terras públicas e 

os financiamentos habitacionais diretos ao DEMHAB para este tipo de operação já 

não eram tão volumosos.  

 O que surgiu e vem ocupando cada vez mais terreno é a chegada de novos 

moradores através do mercado, algo que nos primeiros 30 ou 35 anos praticamente 

só existia nas relações interpessoais de comprador e vendedor. A partir do início do 

século XXI, sobretudo com o financiamento a empreiteiras privadas através do Minha 

Casa Minha Vida, surge um novo perfil de morador no bairro.  

 Ainda mais recentes são os moradores de aluguel de peças ou quitinetes, que 

não vêm para a Restinga atrás do sonho da casa própria. Uma parte é da própria 

Restinga e outros são de outras localidades; alguns estão vinculados ao aluguel 

social, outros são pessoas idosas que vivem sozinhas. Há, ainda, jovens e 

trabalhadores que por um motivo ou outro estão temporariamente na Restinga e não 

necessitam do vínculo de propriedade para morarem no bairro. 

 O processo de atração de novos moradores, portanto, tornou a Restinga um 

lugar muito mais heterogêneo e complexo do que em seu período inicial. 
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3.10. A ação do Estado na Restinga: o DEMHAB  

 No primeiro capítulo foi demonstrada a importância do Estado no processo de 

urbanização, industrialização e no desenvolvimento de políticas sociais, inclusive no 

campo da habitação. Já foi dito que sem a presença do Estado, em sua  configuração 

autoritária, não existiria a Restinga – ao menos nos moldes em que foi implementada.  

O mais comum é que as questões relacionadas com habitação e moradia 

popular sejam centralizadas na esfera federal (o que ocorria na época da ditadura e 

continua ocorrendo após a democratização do país) e que a operação destas políticas 

ficasse a cargo das companhias estaduais de habitação, as COHAB’s.  Os municípios, 

na maior parte dos casos eram entes passivos ou serviam como apoio logístico e 

realização de diagnósticos.  

Em muitas prefeituras, a temática de habitação era (e é) atendida por um órgão 

que a combina com desenvolvimento social, obras e/ou infraestrutura urbana, 

acarretando uma perda de percepção e capacidade resolutiva técnica relacionada 

com as especificidades da habitação como política social. A principal característica 

das políticas de habitação envolve a construção de casas populares, um bem social 

básico para s populações da baixa renda. Contudo, ao contrário de outros benefícios 

como ruas, equipamentos urbanos e serviços sociais, a moradia é um bem unifamiliar. 

O órgão público que trata diretamente com habitação popular necessita desenvolver 

metodologias, procedimentos administrativos e formas de articulação política 

distintas. Esta dimensão unifamiliar da moradia ajuda a explicar, ao menos em parte, 

a frequência com a qual se instalam práticas de clientelismo neste âmbito de 

construção de políticas sociais. É comum, nestes casos, uma fidelização eleitoral e 

social de populações em torno do dirigente político que “concedeu” o direito à moradia 

para estas populações. Na Restinga e outras áreas da cidade esta dinâmica foi 

largamente exitosa, sobrevivendo a décadas de mudanças políticas e ideológicas 

mais amplas no município.  

Em Porto Alegre há a particularidade da existência de uma autarquia municipal, 

vinculada à Prefeitura, que é o organismo especializado diretamente responsável pela 

execução da política habitacional no município. Trata-se do Departamento Municipal 

de Habitação – DEMHAB. 
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A cidade tem uma história de instituições públicas na esfera de governo 

municipal cuja finalidade era desenvolver políticas de habitação, sendo que na maior 

parte do tempo estes órgãos trabalharam com o objetivo de erradicar as moradias 

populares através da maciça implementação de loteamentos e casas populares. 

 D’Ávila (2000) recupera esta história, verificando que a primeira iniciativa que 

ocorreu foi a criação da Comissão da Casa Popular, em 1946, quando recém iniciava 

a constatação das vilas de malocas como um grave problema social da cidade. Apesar 

de seu lema “Não desapropriar uma casa sem dar outra a seus habitantes” (D’ÁVILA, 

2000, p. 20) a Comissão da Casa Popular, composta por representantes de diversas 

secretarias da Prefeitura e do empresariado local, não logrou efetivar um programa 

de construção habitacional.  Esta Comissão teve vida efêmera e foi extinta no mesmo 

ano de sua criação, tendo o mérito de ser pioneira em reproduzir no Estado a 

problemática da subhabitação, já bastante presente em outras cidades do país 

(D’ÁVILA, 2000, p. 23). 

Em 1949 surge o Serviço de Habitação Popular, primeira medida mais 

organizada na municipalidade para combater as vilas de malocas. A questão era tão 

importante que, em 1951, este órgão foi “promovido” à Superintendência de Habitação 

Popular, o que ao menos em termos formais ampliava suas prerrogativas e leque de 

atividades. Esta ampliação ficou mais evidente ainda quando, somente um ano mais 

tarde, em 1952, se cria o Departamento Municipal da Casa Popular - DMCP, já uma 

autarquia com atribuições mais amplas e um grau de autonomia relativa mais 

considerável em relação à Prefeitura, ao menos nas tarefas do cotidiano e na sua 

ampla gama de atribuições.  

Na lei que instaura o DMCP (Lei 982/1952), lhe são atribuídas as funções de 

executar a política de habitação (remoções de malocas, instalação de loteamentos, 

construção de casas populares), gestão financeira e administrativa das questões 

relacionadas à política de habitação, realização de campanhas de saneamento e, o 

que é bastante significativo, execução do trabalho de assistência social e saúde 

perante à população com a qual trabalha. 

Para dar conta da sua expansão de prerrogativas e do campo de atuação, a 

estrutura organizacional do DMCP se torna mais ampla e complexa, incluindo serviços 

descentralizados como as operações de vilas residenciais e a gestão de colônias de 
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readaptação social, cujo sentido é ambíguo e que não chegaram a sair do papel 

(D’ÁVILA, 2000). O que se torna explícito é o caráter de assistência social conferido a 

este novo órgão. Conforme seu regulamento: 

O Departamento Municipal da Casa Popular procurará através dos Serviços 
de Inquéritos e Cadastro Social e da Ação Social (...) cooperar com as 
famílias assistidas na forma dêste Regulamento, para melhor solução de seus 
problemas de recuperação e reajustamento social, especialmente facultando-
lhe meios para a obtenção de trabalho remunerado (Relatórios de 1952, 
citado por D’ÁVILA, 2000, p. 40).  

 Mesmo considerando sua atuação no campo da assistência social, o DMCP 

mantinha seu papel principal. No período entre 1952 e 1964 foram produzidas 2.440 

casas populares e 5.190 lotes urbanizados, transformado este órgão da Prefeitura 

num grande interlocutor de demandas das regiões mais populares e descentralizadas 

da cidade. Para custear esta política habitacional, a Prefeitura instaurou a Taxa de 

Financiamento da Casa Popular, um imposto de 3% sobre a construção de qualquer 

moradia acima de 150m² em Porto Alegre. Ademais, o DMCP estava habilitado a 

buscar recursos no Fundo Nacional da Casa Popular, o que frequentemente ocorria 

para o financiamento de novos loteamentos (D’ÁVILA, 2000).  

O DCMP (e posteriormente o DEMHAB) praticamente assumiu uma condição 

de sub-prefeitura dos pobres de Porto Alegre. De acordo com Nádia D’Ávila: 

O DMCP iniciou um trabalho de grande extensão na prefeitura. Além de 
representante das operações financeiras e administrativas ligadas à 
construção de habitações populares, tinha o encargo de dar assistência sobre 
os mais variados aspectos às comunidades com menos poder aquisitivo da 
cidade (D’ÁVILA, 2000, p. 47). 

Em 1965, em substituição ao DMCP, foi instituído o Departamento Municipal 

de Habitação - DEMHAB. Este assumiu todas as atribuições do antigo órgão, com o 

acréscimo de ser o responsável no município pela execução dos programas 

habitacionais do recém criado Sistema Financeiro de Habitação – SFH e, logo adiante, 

o órgão público em Porto Alegre com atribuição jurídica e capacidade técnica de firmar 

contratos de financiamento habitacional de perfil popular junto ao BNH – Banco 

Nacional de Habitação. O período anterior já oferecia possibilidades de 

financiamentos públicos para moradias populares, porém a criação de um arranjo 

tecnoburocrático voltado diretamente para o financiamento habitacional e demandas 

correlatas impulsionou as possibilidades de obtenção de recursos para a 

implementação de loteamentos e construção de moradias nos municípios. 

Acrescente-se que no mesmo período inicial da Ditadura logrou-se organizar um 



149 
 

significativo acúmulo de recursos através do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e da caderneta de poupança. Estas, em parte, foram utilizadas na execução 

de projetos que contemplaram demandas habitacionais, inclusive de caráter popular.48  

A criação do DEMHAB e a definição de suas prerrogativas, neste novo contexto 

do Estado e da sociedade brasileira, foram decisivas para a implementação da 

Restinga. D’Ávila (2000), em seu trabalho de pesquisa sobre o DEMHAB assinala que 

o próprio slogan desta autarquia, “remover para promover”, já dava o tom do que 

poderia ser chamado de espírito da época. O DEMHAB, com efeito, ao longo de 

décadas se especializou na remoção de populações faveladas da cidade, contribuindo 

decisivamente para a alteração do mapa urbano, a mudança de densidade de 

diversos bairros e diferentes relações sócio-espaciais que foram se configurando na 

cidade, notadamente em suas periferias. Não foi pouca coisa: Nola Gamalho assinala 

que, em balanço publicado no jornal Zero Hora, em 24 de janeiro de 1975, se tem a 

notícia de que “No período de 1969 a 1974, foram removidas pela Prefeitura de Porto 

Alegre 11.027 malocas, totalizando 48.194 pessoas... Foi uma política intensiva, 

removendo aproximadamente duas mil malocas e oito mil pessoas por ano” (In. 

GAMALHO, 2009, p. 49). Não é de se estranhar que a política habitacional para as 

classes populares na época fosse praticamente sinônimo de remoção de moradias e 

deslocamento populacional para as periferias.  

A remoção de favelas, em que pese sua inerente relação de violência simbólica 

ou real, nem sempre ocorria sem negociações ou a necessidade dos agentes públicos 

do DEMHAB estabelecerem um processo de interlocução com os moradores 

atingidos. Conforme avança a democratização do país, vão sendo construídos 

processos com mais diálogo do que os simples avisos de despejos coletivos e 

remoções forçadas, bastante típicos na primeira década de existência do órgão e dos 

quais viu-se exemplos nas remoções para a Restinga. É o que se pode perceber na 

necessidade de diálogo político, conforme depoimento de Sarjob Aranha Neto, Diretor 

do DEMHAB entre 1982 e 1983.   

A remoção da Vila São Carlos era uma exigência da Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos que queria implantar um terminal de ônibus ali. Eu não 
queria fazer a remoção sem negociação com a comunidade, mas havia uma 

 
48 Naida D’Ávila (2000) assinala que o DEMHAB irá receber verbas do BNH somente a partir de 1970, 
sendo suas atividades custeadas pelo antiga Taxa de Financiamento da Casa Popular. Contudo, neste 
período inicial, já vai estruturando projetos e construindo a articulação institucional com os órgãos da 
administração federal responsáveis pela política habitacional.  
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data limite onde inclusive aventava-se a utilização da Brigada Militar por que 
os moradores não queriam sair dali. Apesar do pouco prazo, conseguimos 
contornar a situação com diálogo e a comunidade mudou-se para um 
loteamento na Lomba do Pinheiro (Citado in. D’ÁVILA, 2000, p. 62).  

Segue vigente a possibilidade de que no despejo, que continua sendo forçado 

e amarrado a prazos de instituições estatais, seja utilizada a força policial. Contudo, 

ao menos há um processo de diálogo, ainda que em situação de total desigualdade. 

Sob outra perspectiva pode ser analisado o conteúdo da entrevista de Flávio José 

Helman da Silva, Diretor do DEMHAB em 1999: 

No reassentamento da Vila Mirim para a quadra 167 da Chácara da Fumaça, 
tivemos uma discussão bem interessante com a comunidade em relação ao 
caráter religioso da vila. A Vila Mirim era vista como um importante centro de 
religiões afro-brasileira e a comunidade exigia que esse fato fosse levado em 
conta. Assim, foi criado no novo loteamento um espaço onde pudessem 
continuar exercendo seus cultos (Citado in. D’ÁVILA, 2000, p. 63-64). 

  

A incorpação de elementos culturais, particularmente relacionados à temática 

das religiosidades afro-brasileiras, num processo de remoção demonstra o quanto as 

políticas e, sobretudo, os métodos de relação com a comunidade, nem sempre foram 

os mesmos.  

Especificamente na Restinga, cuja criação somente poderia ser atribuída ao 

DEMHAB, para os protagonistas do próprio Departamento, o processo de remoções 

é entendido como uma política de promoção humana e social. Em depoimento de um 

morador do bairro, também funcionário do DEMHAB e diretamente envolvido na 

atividade de remoções, transparece o orgulho pelo trabalho.  

Vim com a minha turma, com meus 22 homem e dois caminhão... Vi um 
pedaço da Restinga se criar, crescer... Eu fiz todo aquele assentamento ali 
da Santa Rita: as casas pré moldadas, a medição dos terreno, ajudei a 
topografia... Dispois passaram o mapa e eu sentei; eu vi o Cabriúva, trabalhei 
muito no Elo Perdido. Quando abriram o Elo Perdido lá no fundo da Restinga 
Velha foi comigo também... O Timbaúva ali, a parte da Rocinha ali, atrás da 
quadra da Escola de Samba que sobe lá pra trás do morro, aí foi isso... Vi um 
pedaço, ajudei um pouco no crescimento da Restinga; sempre funcionário do 
DEMHAB né. 
(...) 
Eu trabalhei 30 anos na remoção, que hoje é a UOP né. Com três meses de 
serviço no DEMHAB eu ganhei o cargo de chefia, aí eu não deixei mais a 
peteca cair. Mostrei serviço, os homem gostaram, aí me deram a chefia da 
Restinga aqui. Aí eu vim pra cá... Trabalhei muito, muita gente a gente trouxe 
pra cá, bah! Mas muita gente mesmo. A Quarta Unidade então, quem fazia 
as remoção, trazia o pessoal pra cá,  era a UOP, era a remoção né. Nós que 
conduzia eles pra cá, os caminhão do DEMHAB. Trabalhava sábado, 
domingo, não tinha... Teve até pessoas que se tiveram um pouco de nome 
na nossa cidade né, o Nelson Silva, aquele cara que fez o hino do Inter, ele 
ganhou uma casa aqui na Quarta Unidade...  
(...) 
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E pra Restinga Velha também, cheguei a trazer muita gente. Pro Barro 
Vermelho, pra Santa Rita, aí pro Timbaúva, atrás do Cabriúva, atrás da 
Escola de Samba, naquele loteamento ali... Bah, muita coisa... Hoje, olhando 
pra trás eu... eu vi um serviço muito bom.... (E4, p. 01-03). 
 

Desaparece a perspectiva crítica do abandono e da estigmatização – 

anteriormente vista, e se estabelece uma narrativa de atendimento de demandas. A 

vida desta população é tão cheia de desfortúnios que o método de se promover algo 

que fosse considerado melhoria pouco importava. E os resultados, como transparece 

em outro trecho do mesmo entrevistado, eram considerados compensadores.    

A maioria, quase que 100% todo mundo na hora da mudança, quando 
chegava aí e pegava suas casa sorria né, sorria. Que muitos moravam em 
cada casa, bah, só Deus sabe e.. Uma coisa né que, marcou mesmo, que era 
diferente o troço né. Os pessoal morando mal rapaz, daí dava uma casinha. 
Aí na entrega do PT mesmo, na administração do PT, esse Cabriúva aí; veio 
gente de tudo que era canto rapaz, pessoas que moravam, por exemplo, na 
Restinga Velha, pessoas que ficaram com quatro, cinco filho, as gurias se 
perdiam e já tinha filho, daí ficavam tudo morando amontoado aquele monte 
de gente, pô... Quando sairam aquelas casinha ali, aquilo foi um alívio 
praquelas pessoas. Bah! Aquilo era uns pedaço de povo, foi bom sentir que 
as pessoas estavam satisfeita (E4, p. 03) 

Apesar da importância dos processos de remoção e a construção de casas 

vinculadas a esta política, o DEMHAB também desenvolveu outras formas de 

relacionamento com a população de baixa renda da cidade. Um aspecto importante 

no trabalho de atendimento a estas populações foram os momentos de socorro 

organizados quando as mesmas eram vítimas de enchentes. Em Porto Alegre, 

principalmente em algumas regiões próximas ao Lago Guaíba ou do Rio Gravataí, 

antes do término da construção das barreiras de diques e casas de bombas 

hidráulicas eram comuns as enchentes. E o DEMHAB tinha um papel relevante no 

atendimento destas populações. Como afirma João Mano José, um de seus antigos 

diretores e posteriormente vereador,  

Na década de sessenta, o DEMHAB sempre teve uma tarefa muito árdua, 
que era o socorro às pessoas flageladas especialmente as moradoras da 
Zona Norte (...). O DEMHAB, então, era responsável pela alimentação destes 
flagelados e pelo fornecimento de alimentos (...). Comprávamos, também os 
medicamentos para as pessoas que ficavam doentes nos alojamentos 
(Citado in. D’ÁVILA, 2000, p. 60).  

D’Ávila colhe testemunho semelhante de antiga funcionária do Departamento 

que tem a seguinte recordação da enchente de 1965: 

Por quarenta dias nós não fizemos serviço administrativo, só o essencial por 
que os nossos prédios viraram alojamento para os desabrigados. Os nossos 
funcionários tinham muito trabalho. Tinham, por exemplo, que ir de canoa ou 
barco socorrer os moradores das ilhas e levá -los para igrejas ou nossos 
prédios ou galpões (Citado in. D’ÁVILA, 2000, p. 53). 
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Ao longo das décadas o DEMHAB passou por muitas mudanças e gestões 

políticas diferentes. Algumas de suas atribuições, em especial as de assistência 

social, foram esvaziadas e transferidas para outros órgãos. E outras pautas, tais como 

regularização fundiária, educação ambiental e cooperativismo habitacional passaram 

gradualmente a fazer parte das suas políticas. Mesmo em sua essência não deixando 

de ser um órgão relacionado à construção de moradias populares, foi incorporando 

outros instrumentos jurídicos e sociais mais diretamente relacionados com as pautas 

de reforma urbana que se desenvolvem a partir da década de 1990.   

Sem dúvida, o DEMHAB se relaciona diretamente, por todo seu largo período 

de existência, com a faixa da população mais vulnerável da cidade. Como instituição 

estratégica nas questões relacionadas à moradia popular desenvolveu tecnologia 

social, ferramentas e metodologias de intervenção nas vilas populares e outros locais 

de periferia que nenhum outro organismo conhecia e tinha condições de desenvolver. 

Estas são questões decisivas, pois como órgão municipal, o DEMHAB logra manter 

uma proximidade e conexões com esta população que os organismos federais e 

estaduais não tem condições de estabelecer. A existência da Restinga, com toda sua 

complexidade e contradições, é o exemplo mais significativo disso. 

 

3.11. Restinga: algumas características.   

A Restinga está localizada na região sul de Porto Alegre, quase no extremo-sul 

do município. Faz divisa com os bairros Pitinga (Leste), Aberta dos Morros (Norte), 

Hípica e Chapéu do Sol (Oeste) e Lageado (Sul).  Uma boa parte do sul do bairro é 

contornada pelo Arroio Lageado e termina aos pés do Morro São Pedro.  

A Restinga dista 27 quilômetros do centro da cidade, o que durante décadas 

significou um relativo isolamento e dificuldade de acesso a bens básicos para parte 

significativa de sua população. Com efeito, devido à distância, sair do bairro e voltar 

para casa, como se verá mais adiante, foi um dos grandes desafios da primeira 

geração de moradores.  
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Mapa 04: Localização da Restinga. 

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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O principal acesso à Restinga, no sentido centro-bairro, se dá pela Estrada 

Edgar Pires de Castro, na confluência com o início da Estrada João Antonio da 

Silveira. Efetivamente, há somente mais três saídas do bairro, mas com um fluxo de 

circulação muito menor, ao ponto de muitos moradores as desconhecerem.  Assim, a 

rótula da João Antonio da Silveira é ponto de passagem quase obrigatório para o 

movimento de entrada e saída do bairro.  

Esta estrada corta a Restinga em duas partes, sendo que na metade sul se 

situa a Restinga Velha e algumas outras ocupações ou loteamentos, além da Quinta 

Unidade Vicinal.49 Já a parte norte do bairro é o que se denomina Restinga Nova, na 

qual se encontram as quatro unidades vicinais iniciais e muitos dos principais 

equipamentos comunitários. A área do distrito industrial e alguns dos principais 

empreendimentos residenciais do MCMV (em especial o Loteamento Winter Park) 

também estão nesta parte norte.  

A superfície total do bairro é de aproximadamente 38 km². Gamalho (2009) 

aponta que somente cerca de 1/5 desta área está ocupada com moradias e 

equipamentos urbanos, consistindo o restante em morros e outras áreas verdes ainda 

preservadas, além de parcelas utilizadas em atividades rurais. Colabora nesta 

preservação o fato de que a parte urbanizada, em sua totalidade, está situada em um 

vale, sendo graciosamente cercada por estes morros.  

Porém, com as modificações na legislação (sobretudo no que se relaciona ao 

terreno do malogrado distrito industrial) e a intensificação dos empreendimentos 

imobiliários do Minha Casa Minha Vida, certamente hoje a área ocupada com 

habitação e equipamentos urbanos é maior do que há dez anos. Há também, ainda 

de forma tímida, mas visível, o surgimento de dezenas de edifícios que incrementam 

a urbanização vertical, que anteriormente era uma iniciativa quase exclusiva do 

período de edificações promovidas pelo DEMHAB, ainda nos anos 1970.  

Com estas mudanças, é possível estimar que o Bairro Restinga tenha cerca de 

70 mil habitantes ou mais. Segundo informação encontrada no ObservaPOA, com  

 
49 Unidade Vicinal foi como oficialmente se denominou a divisão de glebas de loteamentos realizadas a partir do 

período de instalação da Restinga. Após a década de 1970, com quatro unidades vicinais, em termos de 

planejamento urbano do bairro esta denominação foi abandonada. Somente em meados dos anos 1990 é que se 

organiza uma nova unidade vicinal, a quinta, para dar conta de remoções de populações daquele período. Na 

Restinga há diversas ocupações irregulares ou loteamentos organizados que extrapolam ao território previamente 

definido nas unidades vicinais. Confira mapa 03. 
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dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), naquele ano viviam na Restinga 

60.729 pessoas, distribuídas em 18.070 domicílios.  

A este respeito Zamboni cita em relatório de trabalho de campo que moradores 

afirmam que a população da Restinga vai de 150 mil a 500 mil pessoas! E que 

encontrou dados da PMPA no qual constava uma população de 74 mil pessoas em 

2002 (ZAMBONI, 2006, p. 02). Dados oficiais tão simples e mesmo assim discrepantes 

demonstram a fragilidade das informações públicas.  

Contudo, o mais curioso está relacionado às informações dos próprios 

moradores. Na pesquisa desta dissertação também foram encontrados números muito 

acima da realidade, variando entre 80 e 200 mil moradores! Por que isso? No 

imaginário dos entrevistados(as) da Restinga há uma noção consolidada de Restinga 

como cidade e não como um bairro. Assim, é possível imaginar que a percepção de 

um número maior de habitantes tenha relação com este imaginário, que destaca a 

grandiosidade e importância do lugar.  

Nos últimos 10 anos, com os novos empreendimentos imobiliários oriundos da 

iniciativa privada, este número sofreu acréscimo superior ao vegetativo, que também 

já é mais alto do que a média de Porto Alegre.50 Portanto, a estimativa de 70 mil 

habitantes pode, inclusive, estar sendo minimizada. Após mais de 50 anos o bairro 

continua sendo um pólo de atração de população e, possivelmente, já seja o segundo 

bairro mais populoso de Porto Alegre.51  

A Restinga também se caracteriza pela existência de uma significativa 

população pendular. Nas primeiras décadas este pêndulo se movimentava de dentro 

para fora do bairro e a população fazia o trajeto Restinga-Centro-Restinga. Contudo, 

nas últimas décadas há um duplo movimento pendular. O movimento tradicional, de 

sair do bairro para trabalhar, continua intenso e é o mais importante. Porém, o 

 
50 Somente no Winter Park, loteamento situado na parte norte do bairro (ao lado do distrito industrial) 
há 1.100 lotes. Já o residencial Clara Nunes, na Restinga Nova, é um conjunto de edifícios com 587 
apartamentos, sendo que ao menos metade já está entregue. Há na Restinga Velha outros quatro 
conjuntos residenciais que totalizam algumas centenas de apartamentos. E há o crescimento da própria 
população local. Cabette e Strohaecker (2015), ao analisarem a estrutura etária da população de Porto 
Alegre por bairros, constatam que nos bairros periféricos a população é significativamente mais jovem 
do que nos bairros centrais. Na Restinga, a população na faixa etária de 0-14 anos, no Censo de 2010, 
era de 27,43% e apenas 1,4% são idosos, o que revela um perfil populacional bastante jovem, com 
capacidade de aumentar vegetativamente a população (CABETTE e STROHAECKER, 2015, p. 494).  
51 Em 2010 os bairros mais populosos de Porto Alegre eram: 1) Sarandi (91.366); 2) Rubem Berta 
(74.522) e Restinga (60.729) . In. http://www.observapoa.com.br/ 
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florescimento de uma classe média baixa no bairro atraiu serviços de educação e 

saúde que antes somente podiam ser acessados em outros locais da zona sul ou até 

mesmo apenas na região central da cidade. Estes novos serviços (consultórios 

médicos, laboratórios de exames, cursos de aulas particulares, escritórios de 

advocacia) trouxeram ao bairro empreendedores e profissionais que não vivem ali. 

Ademais, o surgimento de estruturas de serviços, em especial públicas, tais como o 

Hospital da Restinga, o Instituto Federal, a sub-sede do Fórum de Justiça e agências 

bancárias também trouxeram profissionais de fora do bairro que permanecem ali em 

seu horário de trabalho.  

Ilustração 13: Restinga, movimento pendular de atração - área de saúde. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 

Tampouco são somente os novos empreendimentos que trazem uma nova 

população pendular para a Restinga. Em algumas estruturas mais tradicionais, já 

enraizadas no bairro, como são os postos de saúde e as escolas públicas de ensino 

básico e secundário, há um movimento muito significativo de pessoas que vêm até a 

Restinga para trabalhar. A Escola de Samba Estado Maior da Restinga também é um 

pólo de atração de pessoas vinculadas ao carnaval. Assim como os times de futebol, 

que interagem com equipes e jogadores de outros bairros e criam uma sociabilidade 

que vai além das fronteiras locais. 



157 
 

Contudo, este movimento pendular de fora para dentro articula narrativas 

destoantes, que demarcam posições diferenciadas no entendimento sobre o território 

e as noções de pertencimento e orgulho. Há uma narrativa que confere prestígio a 

este “vir de fora”, pois concebe que com isso há uma valorização da ideia de que no 

bairro “tem tudo” e ele é praticamente uma cidade. Neste caso, o orgulho é pelo 

crescimento do bairro, sobretudo em termos econômicos de possibilidades de acesso. 

Quer dizer, então eu vi a Restinga crescer um pouco. Eu acho que um pouco 
não, eu vi ela crescer bastante até. Porque hoje tu vê: é farmácia que tem de 
montão, o comércio cresceu muito, hoje temos banco, temos Caixa 
Econômica Federal, temos... Bah, supermercado, olha quantos 
supermercados nós temos aí dentro! Quer dizer abriu, cresceu muito (E4, p. 
07). 

Hoje ela é uma cidade, eu digo que é uma semi-cidade. Chamo cidade da 
Restinga, que ainda não foi emancipada, mas ela já tá ao ponto de ser 
emancipada por que nós já temos área industrial, que já está sendo 
desenvolvida – várias empresas já estão vindo. Nós temos em torno de 200 
mil moradores. Hoje nós temos vários colégios, hoje nós temos várias 
entidades sociais que trabalham aqui dentro. Hoje se encontram dois bancos, 
Banrisul e Caixa Econômica (E5, p.01).  

Mas também há uma narrativa que problematiza este movimento pendular. É o 

que se capta das afirmações de dois entrevistados, não por acaso, ativistas de 

movimentos culturais no bairro. E ambos falam do ambiente das escolas  públicas.  

Entende? As professoras moravam ali. Hoje não. As professoras moram aqui 
em Ipanema, em Assunção... Moram, tudo na zona sul... Tudo nuns bairros 
bacana, vão com os carros bacana... Daí tu vê, eu fico na sala das 
professoras e as professoras... Uma outra professora nova: “ah, o meu sonho 
é ir pra Walt Disney. Eu acho que vou pra Disney”. E ficam tramando qual a 
viagem que elas vão fazer no final do ano. Outro dia teve uma professora que 
se aposentou, que tá indo pra trabalhar na biblioteca por que quer, por que 
tem envolvimento... e as outras falando: “Bem capaz que eu ia tá aqui essa 
hora!”. Sabe... tipo, como assim? (E13, p. 07-08). 

Eu tive um momento ..., que eu fui numa formação de professores da 
Restinga. De escolas públicas, acho que fundamentais,... Sabe quantos 
professores e professoras negros tinha nessa formação de um total, acho, 
que de uns 100 professores? Dois. Um ou dois professores negros! O resto, 
todos eram de classe média baixa, brancos. Então se constituiu no tecido 
social essa formação educativa completamente fora do que é a realidade 
social! A pessoa não se identificava com o próprio mestre... O próprio mestre 
era um outro sujeito que eu não reconhecia, que eu não valorizava como 
sujeito, como meu mestre, pelas características raciais dele! (E2, p. 11-12). 

 O primeiro entrevistado associa o distanciamento físico de moradia e de 

condição social a uma espécie de distanciamento ético, no qual a falta de 

compromisso dos profissionais que vêm de fora, no caso as professoras, é algo 

patente. Os seus projetos, os sonhos que realmente as mobilizam, tais como ir pra 

Disney, não envolvem uma relação com a comunidade.  
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 O segundo entrevistado traz a questão racial. De forma muito explícita, na sua 

condição de aluno, entende que há um problema de identificação entre este sujeito 

(professor) que vem de fora e a comunidade na qual exerce seu ofício. 

 Ou seja, existem duas narrativas inteiramente opostas. Uma, mais ambígua, vê 

naquele que vem de fora um trampolim, uma referência de boas práticas que agregam 

valor ao bairro. Na outra narrativa, mais direta, o forasteiro é alguém que oprime 

culturalmente os moradores e não possibilita sua identificação com estes profissionais 

mais qualificados de modo a inspirar a busca por desenvolvimento e ascensão social.   

 O que estas narrativas potencializam para o futuro da Restinga?  

Curiosamente, talvez por serem tão diferenciadas entre si, construam crenças que se 

aproximam. Ambas se agarram a projetos que diminuem a vitalidade do bairro que 

poderia se estabelecer nas complexas trocas entre diferentes. Uma pela adesão à 

sociedade de consumo e à ideia de que crescimento é automaticamente 

desenvolvimento; outra pelo mito da pureza cultural como fator de redenção do local. 

E, mesmo assim, numa leitura complexa, ambas protagonizaram e seguem 

protagonizando a construção do bairro. A transformação do estigma em estima na 

Restinga encontra na dinamização econômica relacionada ao exterior e na ação 

cultural afirmadora de uma identidade local os seus melhores impulsos. 

 Como qualquer bairro popular, sobretudo os de significativa concentração 

populacional, há muitas atividades econômicas informais, algumas delas 

clandestinas, que asseguram a sobrevivência das pessoas. Não é diferente na 

Restinga, onde somente o mercado formal não consegue absorver a quantidade de 

trabalho necessário para gerar renda suficiente ao sustento da população.  

Nas origens da Restinga, como já foi assinalado, havia um imaginário de bairro 

industrial, que por diversas razões - algumas de caráter geral já analisadas, outras 

específicas apenas mencionadas -, nunca chegou nem perto de se realizar 

(GAMALHO, 2009). O que efetivamente se desenvolveu foram as iniciativas de 

economia informal, em um caráter de pequeno comércio ou micro-empreendedorismo 

ou, ainda, de economia solidária.  
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Ilustração 14: Restinga, iniciativas de economia popular. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 

 É comum que estas iniciativas de economia popular, tais como o “Churrascão 

do tá valendo” se caracterizem por nomes criativos para chamar a atenção de algum 

possível cliente ou simplesmente como pilhéria. E qual a relação que poderia ter um 

serviço de consertos de fogão com uma livraria de rua? Numa racionalidade 

empresarial, nenhuma. No mundo da informalidade, a oportunidade de dividirem um 

mesmo espaço que lhes proporcione visibilidade acaba associando a placa de um 

com a mercadoria de outro. 

 Na Restinga há, portanto, inúmeras atividades de comércio informal ou 

prestação de serviços. A Estrada João Antonio da Silveira e a Avenida Nilo Wulff em 

boa parte estão ocupadas por estas atividades. E nas regiões internas do bairro, 

também há uma variedade praticamente indescritível de atividades comerciais. Seu 

simples mapeamento foge completamente às possibilidades deste trabalho. Como 

exemplo, a ilustração 15 mostra o Camelódromo da Restinga, que, em Porto Alegre, 

perde em importância somente para o do centro.  

Ilustração 15: Restinga, camelódromo. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019.  
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E há as iniciativas coletivas, de economia solidária. A mais significativa é a 

experiência da COOPERTINGA – Cooperativa de Catadores de Material Reciclável 

da Restinga.  Há cerca de 10 anos, em entrevista com uma liderança comunitária do 

bairro, esta fez a seguinte avaliação sobre as possibilidades de trabalho com material 

reciclável na Restinga.  

... por que uma coisa é tu ser catador e morar em Ipanema; outra coisa é tu 
ser catador e morar na Restinga, tu não vai catar nada na Restinga. Até 
porque na Restinga a catação dos teus resíduos, de cada família, é quase 
como um suporte econômico da família. Então, quase não tem lixo pra ser 
catado né? (E8, p. 09) 

 

Ilustração 16: COOPERTINGA – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 

 Passada uma década desta observação, o crescimento do bairro e o 

incremento das atividades econômicas garantiram um lastro que permitiu que esta 

avaliação fosse refeita. O bairro produz uma quantidade de lixo com qualidade 

suficiente para que uma parte seja jogado na atividade econômica da reciclagem. Há, 

também, duas empresas no bairro que trabalham com reutilização de material 

reciclável. Contudo, estas empresas – sobretudo a de maior porte, que trabalha com 

reciclagem de papel – “importam” material reciclável de outras localidades. 
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 Contudo, o incremento das atividades econômicas no bairro não 

necessariamente representou uma melhora na qualidade de vida de uma parte de 

seus moradores. De acordo com o Observatório de Porto Alegre (ObservaPOA), em 

2010 um total de 10,79% (1.949 moradias) da população da Restinga vivia em 

condições precárias de sub-habitação.52 Em 2000 eram 8,43%, ou 1.253 moradias 

precárias. Ou seja, apesar do comentado aumento da atividade econômica, também  

há um aumento da pobreza urbana. Algo que não chega a surpreender qualquer 

pessoa que tenha conhecimento básico de como se desenvolvem as relações sociais 

e o processo de acumulação na sociedade brasileira, reproduzido na Restinga. 

Ilustração 17: Restinga, moradias precárias.  

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 

 

 

 

 
52 Cf. ObservaPOA – Observatório da Cidade de Porto Alegre. In. http://www.observapoa.com.br/ 
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Embora em proporções muito pequenas, há até mesmo espaço para a 

manutenção de uma pobreza rural dentro do bairro.   

Ilustração 18. Restinga, moradia precária em zona rural. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 

  

As imagens acima criam um sentido de continuidade com o passado, com as 

origens da Restinga; há uma condição de permanência explícita da miséria. O 

contraste é mais com o presente do que com o passado. Uma brutal diferença em 

relação aos novos condomínios. Ao observar a ilustração abaixo, vê-se como o 

passado está mais próximo do que o presente e materializa as contradições sociais 

dentro do bairro.  
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Ilustração 19: Restinga, propaganda de condomínio e público alvo (detalhe). 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2020.  

Na principal propaganda de um dos novos empreendimentos imobiliários há um 

enorme  outdoor (cerca de 27 m², mais que a metade de um apartamento que a 

empresa vende) cujo descolamento do que a Restinga é, de seus conteúdos culturais 

e sociais, é ainda maior. Há uma limpeza, um sentido de assepsia que não combina 
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com o bairro. O mural se divide em três partes. Na menor, um carro limpo – sem 

nenhuma marca do enfrentamento diário com o trânsito – sai do condomínio, também 

limpo, sem nenhuma marca do tempo. O observador é induzido a perceber uma 

universalidade nesta experiência de morar. Com efeito, o desenho poderia ser de um 

empreendimento em São Paulo, Buenos Aires, Paris, Nova Iorque... qualquer lugar. 

Mas é na Restinga, sendo globalizada. No meio do painel, somente uma frase em 

letras garrafais. E mesmo assim, ao mencionar o termo região, consegue destoar de 

toda construção simbólica que os habitantes da Restinga fazem de seu território, 

denominado por eles de comunidade, bairro e até mesmo cidade ou quase cidade. 

Porém, nunca região. Para completar a falta de afinidade, uma amostra do potencial 

público alvo deste empreendimento imobiliário: jovens, brancos, heterossexuais 

olhando e sorrindo para o vazio. Ambos se vestem cuidadosamente de forma 

desleixada, aparentando uma falsa simplicidade. O nada para onde olham combina 

com o nada que há em volta deles. Nada de objetos pessoais, nenhuma memória 

sendo mostrada para lhes conferir personalidade. Esta discrepância estética parece 

estar sutilmente dizendo: somos o futuro da região, preparem-se para a nossa 

chegada. E nossa vantagem é não termos as amarras da memória.  

Ilustração 20. Restinga, Condomínio Clara Nunes. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019. 
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A Restinga se caracteriza pela distância do centro, uma população de tamanho 

de cidade média do RS, significativos movimentos pendulares que conferem 

dinamismo ao bairro, uma multiplicidade de atividades econômicas, a permanência de 

importantes bolsões de miséria e a confrontação com novos desafios. Há também 

uma Restinga multi-étnica, multi-religiosa, com variada e rica produção cultural, de 

complexas articulações políticas. Há várias Restingas que nem couberam nesta 

caracterização.  

3.12. Tempo e ocupação do espaço: configuração do território.  

 No ponto anterior foram descritas algumas características da Restinga, em 

especial no que diz respeito a possíveis diferenciações entre sua população. O 

segmento que segue se debruça sobre as diferentes partes do bairro – seu mapa 

físico -, a evolução da ocupação no tempo e as formas de ocupação do território. Estes 

são processos fundamentais para a compreensão da diversidade e complexidade da 

Restinga.  

Ilustração 21. Restinga, Mapa da divisão interna. 

  

Fonte: Nola Gamalho, 2009, p. 21. 
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 Este mapa aborda as diferentes nomeações que cada parte do território da 

Restinga foi recebendo ao longo das décadas.53 Esta toponímia têm várias 

procedências e foi se fixando historicamente. Os nomes possuem, pois, diferentes 

sentidos e intencionalidades 

 Pesavento (2001), ao dissertar sobre a história dos becos da Porto Alegre na 

segunda metade do século XIX, mostra como sua nomenclatura passa de caracterizar 

um lugar popular cujo nome define alguma característica (Beco das Sete Facadas, 

Beco do Mijo, Beco do Poço, Beco dos Amores Proibidos, etc) para algum nome que 

redefinisse o imaginário em relação àqueles lugares. Na caso, de algum vulto militar 

envolvido em alguma das muitas guerras que tiveram participação das gentes lociais. 

Em trabalho semelhante, Ramón Jr. (2001) mostra como o processo de mudança de 

nomes nas ruas de Lima, Perú, obedeceu a um sentido de racionalidade e 

ocultamento do que se havia estabelecido no período colonial e não deveria fazer 

parte do imaginário urbano republicano. Assim, nomes como Calle de las Siete 

Jeringas, Faltriquera del Diablo ou Ya Parió54 foram substituídos por referências ao 

passado mítico Inca, batalhas e regiões do país.  

 Na Restinga ocorre processo semelhante. As unidades vicinais tem este 

tecnocrático nome associado ao processo de urbanização da Restinga Nova. Nota-se 

pelo perfil das pessoas selecionadas pelo DEMHAB e pelo desenho destas partes da 

urbanização que o poder público desenvolveu um projeto centrado na racionalidade 

dos espaços, que deveria abrigar uma população de trabalhadores educados na 

disciplina de trabalho. O nome unidades vicinais para estes lugares expressa esta 

intencionalidade e revela um afã de distingui-los da população da Restinga Velha e 

de outras partes do bairro. Tal lógica serve para as primeiras quatro unidades vicinais; 

já na Quinta, com uma urbanização mais caótica e cercada de áreas favelizadas num 

local afastado da parte central do bairro, o nome unidade vicinal acaba por parecer 

ainda mais artificial ou pretensioso.  

 

53 A classificação exposta neste mapa faz parte do excelente trabalho de campo de Nola Gamalho, feito 

em 2009. Os dez anos que separam sua pesquisa desta são suficientes para constatar que algumas 
partes da Restinga deixaram de existir como tal e outras surgiram, mas não foi possível, aqui, efetuar 
uma atualização destas informações estabelecendo com precisão os seus novos limites. Assim, optou-
se por utilizar este mapa. Ademais, seus 10 anos, de forma alguma, o tornaram obsoleto.   

54 Respectivamente, Rua das Sete Seringas, Falcoaria do Diabo e Já Pariu.  
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 Em diversas partes menos planejadas do bairro, resultado de ocupações ou 

loteamentos irregulares, há nomes espontâneos que remetem a características físicas 

do lugar - Chácara do Banco, Figueira, Beco dos Bitas e Barro Vermelho - ou evocam 

outra toponímia de caráter popular como Rocinha e Elo Perdido. 

 Com a proliferação de condomínios, nos últimos anos, nomes exóticos como 

Winter Park, Ilhas de Santorini, Belize ou Condado de San Telmo foram se 

incorporando à paisagem. Projeções típicas e edifícios com aparência de bairro de 

classe média alta se colaram, estranhamente, a um território  construído, até então, a 

partir de uma estética popular. A nomenclatura das partes da Restinga resultou, 

portanto, de uma sutil disputa simbólica entre Estado, sociedade e mercado. 

Mapa 05. Formas de ocupação do território.  

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt (2019), a partir de Moraes (2008), Gamalho (2009) 
e PMPA/DEMHAB/Superintendência de Produção Habitacional – Coordenação de Titulação e Registro 
(2019).  
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 As formas de ocupação de determinado território são uma oportunidade 

privilegiada para se compreender diferenciações internas, sobretudo de caráter 

econômico, mas também sociais e até mesmo de possibilidade de acesso político. 

Não é a mesma coisa morar numa área regularizada sem ocupações ou em outra sem 

regularização e favelizada. Nas cidades brasileiras, hierarquizadas e imersas desde 

sempre num alto grau de desigualdade social, as diferentes formas de ocupação do 

solo numa mesma localidade dão visibilidade a esta desigualdade. O famoso ditado 

popular “Diz com quem tu andas e te direi quem tu és” pode ser facilmente adaptado 

para “Diz aonde moras que te direi como tu és”. Gamalho (2009) comenta que na 

periferia a distância social é mais significativa do que a distância física, pois as 

representações sociais ali presentes constroem fronteiras invisíveis que, no entanto, 

todos conhecem e respeitam a partir dos códigos locais.  

 Assim é na Restinga, na qual as áreas de habitação popular e habitação 

popular MCMV (muito distintas entre si) ocupam uma posição de superioridade no 

imaginário sobre as formas de ocupação do território. Já os reassentamento 

(basicamente a Restinga Velha e a Quinta Unidade Vicinal, que tem uma parte com 

habitação popular) ocupam uma posição intermediária. As áreas de menor valor 

simbólico são as diversas ocupações e duas pequenas áreas nas quais remoções 

foram acompanhadas de ocupações. São partes do bairro a serem evitadas e, 

subjetivamente, potenciais focos de violência que rompem com o imaginário de uma 

Restinga progressista ou uma comunidade batalhadora. Há, ainda, junto à Estrada 

João Antonio da Silveira, uma estreita faixa de quitinetes e peças de aluguel,  contínua 

e densa o suficiente para caracterizar mais uma forma distinta de ocupação do 

território.  

Naturalmente, o mapa não permite visualizar a totalidade de situações 

particulares. As dinâmicas de ocupação do solo são muito variadas e podem mudar, 

rapidamente, em pequenas porções do território. Uma área regularizada, por exemplo, 

pode sofrer um processo parcial de ocupação. Uma área de loteamento irregular tem 

possibilidade de se transformar em habitação popular/MCMV. Uma área irregular 

pode obter uma valorização a partir da instalação de um equipamento público ou uma 

desvalorização por ser foco de disputa de gangues relacionadas ao tráfico de drogas... 

As possibilidades são múltiplas e se apresentam com grande fluidez .  
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Mapa 06. Restinga, evolução da ocupação do território (1967 em diante).  

 

Fonte: Moraes (2008), Gamalho (2009) e PMPA/DEMHAB/Superintendência de Produção Habitacional 
– Coordenação de Titulação e Registro (2019) e trabalho de campo do autor. Mapa criado por Luis 
Stephanou e Helena Vogt (2019).  

 

 



170 
 

 A Restinga, evidentemente, não foi ocupada e urbanizada em uma única 

operação, num curto prazo. Quase nenhuma intervenção urbana nesta escala seria 

realizada em curto espaço de  tempo e, como já foi mencionado, seu processo de 

ocupação continua acontecendo. Nestes 53 anos de existência, pode ser dividida em 

quatro fases: 

1ª fase - de 1967 a 1971:  Restinga Velha. 

Seguindo a proposição de Araújo (2018), que data a implementação da 

Restinga Velha entre 1967 e 1971, nesta fase ocorre, basicamente, o início do 

processo de urbanização. Como já foi descrito, nos primeiros anos a população sofreu 

total abandono, mas já no final desta fase foram iniciadas as obras de construção da 

Restinga Nova. Este movimento, por sua vez, gerou trabalho para moradores da 

Restinga Velha e esta parte do bairro passou a receber, também, algumas melhorias 

em sua urbanização. 

2ª fase - entre 1971 e início dos anos 1980: consolidação da Restinga Nova e da 

urbanização do bairro. 

Ainda havia capital disponibilizado pelo Sistema Financeiro de Habitação 

(principalmente na primeira metade da década) e o DEMHAB estava no auge da 

política de remoções. A urbanização das unidades vicinais, a instalação dos primeiros 

equipamentos comunitários (em especial o CECORES)55 e a chegada maciça de 

novas famílias impactaram o bairro. 

3ª fase - entre início dos anos 1980 até o final do século: aumento da diversidade.  

Este foi um período de intensas mobilizações sociais que beneficiaram a 

Restinga com diversos equipamentos, mas também trouxeram uma série de 

ocupações que em grande parte acabaram se consolidando na paisagem do bairro. 

Também seguiram ocorrendo remoções e assentamentos, desta vez mais 

direcionados para a periferia do bairro, como foi o caso da 5ª Unidade Vicinal. 

Iniciativas que começaram no período anterior, em especial ligadas ao futebol e ao 

samba, prosperaram neste fase; 

 

 
55 CECORES – Centro Comunitário da Restinga, em funcionamento desde 1972. Mais adiante se verá 
do que se trata e sua importância para o bairro. 
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4ª fase - Início século XXI até o presente: mudanças qualitativas.  

A Restinga segue em transformação. Equipamentos sociais mais sofisticados 

e de importância capital chegam ao bairro, em especial o Hospital da Restinga e o 

Instituto Federal. O mercado imobiliário se torna hegemônico na urbanização das 

terras e construção de moradias, muda uma parte do perfil dos novos moradores e se 

intensificam atividades econômicas informais de caráter variado no bairro. O bairro vê 

surgir ou se intensificar o papel de novos protagonistas sociais, em especial grupos 

vinculados a manifestações culturais e étnicas.  

 Mapa 07. Principais áreas de convivências.  

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019. 
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As duas principais áreas públicas de convivência na Restinga são o CECORES 

e a Praça da Esplanada. Há outras áreas de uso comum  (praças e centros culturais), 

mas estas acima mencionadas se destacam por sua localização, histórico e 

quantidade de grupos e interações que delas fazem uso.  

O CECORES foi criado em 1972 e oficialmente denominado de Fundação do 

Centro de Comunidade da Restinga, mas é conhecido pela comunidade simplesmente 

por sua sigla, que já ganhou vida própria.  Há, neste centro comunitário, inaugurado 

junto com as primeiras casas da 1ª Unidade Vicinal, uma larga oferta de atividades 

culturais, de lazer e esportivas para todas as faixas etárias da população do bairro. 

Nas suas instalações também há oferta de assistência jurídica gratuita e atendimento 

social, serviços bastante procurados pelos moradores. 

Foi no CECORES que se iniciaram as principais articulações políticas dos 

movimentos sociais do bairro, com destaque para as lutas por transporte e educação, 

em meados dos anos 1980 e, posteriormete, as assembleias do Orçamento 

Participativo, que chegaram a reunir em seu ginásio milhares de moradores. 

 Hoje, o CECORES conta com a participação de três órgãos que o administram 

e trabalham em conjunto nos programas disponibilizados: a Secretaria Municipal de 

Esportes (SME), A Secretaria Municipal de Educação (SMED) e a Fundação de 

Assistência Social e Cidadania (FASC). Evidentemente, a quantidade e qualidade dos 

serviços oferecidos também está associada ao maior ou menor investimento da 

Prefeitura no local. Há cenários nos quais o CECORES é mais ativo e outros em que 

diminui seus serviços, que também apresentam dinâmicas variadas.  

O Centro Comunitário se localiza na “superquadra de serviços públicos”. Um 

quarteirão aonde há diversas instituições sociais públicas, oferecendo uma gama de 

serviços ligados à saúde, educação, cultura, lazer e assistência social. A partir desse 

núcleo se desenvolveu o entorno, com uma série de pequenas e médias atividades 

comerciais e serviços variados. Estes serviços e comércios também são 

positivamente impactados pela presença, muito próxima, do terminal de ônibus, que 

propicia uma área de intenso movimento nesta parte do bairro, durante boa parte do 

dia e da noite. Destaca-se o grupo de jogadores de basquete que tem ali seu ponto 

de encontro e também o frequente fluxo de carnavalescos e espectadores dos ensaios 

da Escola de Samba União da Tinga, localizada na vizinhança do Centro.  
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Assim, o CECORES é ao mesmo tempo irradiador de dinamismo para outras 

atividades muito próximas e local de atração de pessoas que de uma forma ou de 

outra se conectam, nos arredores, em outras experiências de sociabilidade. 

O outro local de importante  sociabilidade  na Restinga é a Esplanada, cuja área 

foi urbanizada na década de 1990. Trata-se de um espaço público multifuncional de 

grande importância social no bairro. A Esplanada é uma área de convivência 

localizada no limite entre as duas partes da Restinga, na Estrada João Antônio da 

Silveira. Como se pode perceber no mapa 07, a Esplanada não está em nenhum lado 

da “João Antônio”, mas no meio, em uma parte onde a estrada se bifurca abrindo uma 

área livre entre as pistas que vão em direção centro-bairro e o contrário.  Este é um 

aspecto simbólico importante, pois é o único espaço público, no bairro, que 

nitidamente não está associado à Restinga Velha ou à Restinga Nova. É um local 

intermediário, de certa forma um território de todos, na “fronteira”, cujos limites são 

nitidamente demarcados pela Estrada João Antonio da Silveira em todas as demais 

partes do bairro, menos na Esplanada.  

Portanto, não é de se estranhar que seja um ponto de encontro. Neste local 

são realizadas diversas atividades fomentadoras de sociabilidade: feiras, ensaios, 

apresentações de teatro, de dança, eventos musicais, atividades sociais e comícios 

políticos. Por ser uma área pública aberta, é intenso o fluxo de pessoas e representa 

um ponto de encontro da cultura local. Muitos grupos de adolescentes e jovens ligados 

a hip-hop, funk, rock e outras manifestações culturais “batem ponto” na Esplanada. 

Há uma série de códigos de conduta, com normas de comportamento e proibições 

que mudam, dependendo do horário e do tipo de grupos que, ocupam, 

hegemonicamente, aquele território em dado momento. Esses grupos, sobretudo os 

formados por jovens, desenvolvem linguajar, formas de vestir e gestuais próprios, 

praticamente incompreensíveis mesmo para um observador externo atento.   

No entorno da Esplanada se localiza a sede da Escola de Samba Estado Maior 

da Restinga, maior escola de samba do bairro e, também, a Casa de Sopa - instituição 

de assistência que distribui alimentos e outras doações para uma parte ainda muito 

pobre da população local. O prédio que no momento é ocupado pela Casa da Sopa já 

foi sede da biblioteca pública, local de ensaio de ONG cultural para jovens e antigo 

espaço multimeios. Todos estes, usos não planejados para o prédio, pois a sua 
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construção estava destinada para ser ponto de transbordo de linhas de ônibus da Via 

do Trabalhador e outras ramificações de transporte público.  

Em torno da Esplanada também há prédios de instituições públicas 

governamentais, com destaque para o Fórum e, muito próximo, o Corpo de Bombeiros 

e a Delegacia de Polícia. A relevância deste espaço para a comunidade é expressa 

no seguinte depoimento de um morador:  

Me parece que é um portal ali aquela Esplanada parece uma cidadezinha do 
interior não sei Se tu reparou, tem a igreja, tem a delegacia, tem a praça e 
tem o Estado Maior da Restinga que é a escola, então são... O Estado Maior 
da Restinga, eu diria que seria o máximo poder da comunidade assim, e o 
hospital né, diríamos os quatro poderes? (E16, p. 09-10) 

 A Esplanada é comparada à praça central de uma pequena cidade do interior 

e se organiza um imaginário emancipatório em torno dela, na qual a escola de samba 

tem um papel de relevância como agente de educação e socialização. Em outra 

entrevista, a localização na Esplanada tem uma associação direta com a noção de 

poder de quem têm condições de efetuar o controle da parcela da população que a 

frequenta.  

A comunidade é maior do que qualquer outra coisa. A escola, por exemplo, 
vou te dar um exemplo: as pessoas não... nunca fizeram bolo dentro da 
escola. Mas na rua faziam. A escola é uma das entidades dentro da vila, como 
a delegacia, o Fórum, o Estado Maior... Nós falamos que e a praça dos três 
poderes, que é tudo aqui... (E10, p.02) 

 Ou seja, estar estabelecido nos arredores da Esplanada significa ter poder. Há 

um universo simbólico de força construído nestas narrativas, que inclui uma instituição 

que formalmente não têm poder – a Escola de Samba e deixa de fora outras que estão 

diretamente associadas com o poder de Estado, como é o caso do Fórum. 

Simbolicamente, não é sem importância, ainda, que seja na pracinha infantil da 

Esplanada que se encontra a estátua do super-herói do bairro, o Supertinga, 

personagem que receberá a devida atenção no terceiro capítulo. 
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3.13. Restinga Nova x Restinga Velha      

 Em momentos anteriores deste trabalho viu-se que na formação da Restinga 

houve importantes diferenciações entre Restinga Velha e Restinga Nova. Além da 

temporalidade e formas de construção distintas das duas partes do bairro, as suas 

origens e condições de deslocamento também foram muito diferentes. Os esforços e 

recursos públicos colocados à disposição das “duas restingas” também foram muito 

desiguais. Uma questão central na relação Restinga Velha x Restinga Nova é, 

portanto, a construção da desigualdade. Não se trata somente da desigualdade em 

termos materiais; há, também, uma percepção subjetiva de um imaginário construído 

em torno do tema.  

O tema da desigualdade aparece em diversos trabalhos sobre a Restinga 

(NUNES, 1997, GAMALHO, 2009, ZAMBONI, 2009) e também em entrevistas do 

trabalho de campo. Paradoxalmente, a desigualdade que se denuncia na relação da 

Restinga com Porto Alegre, sob outros aspectos também está presente no interior do 

próprio território.  

 Passados 50 anos do início desta diferenciação, quais são as questões que 

permanecem sem resolução e quais as novas que surgiram? Como as percepções da 

relação Restinga Velha x Restinga Nova evoluíram?  

Há duas formas de perceber a dinâmica espacial entre Restinga Velha e 

Restinga Nova. Em termos convencionais há um território mais restrito que aqui se 

denomina Restinga Velha núcleo central e outro que se configura como Restinga Nova 

núcleo central (as unidades vicinais 1, 2, 3 e 4). A rigor, em termos formais, esta é a 

divisão Restinga Velha x Restinga Nova e é a referência que diversos autores/as e a 

própria população do bairro utiliza para classificar o território.  

 Contudo, há outra possibilidade. O território da Restinga é muito mais 

abrangente do que esta parte central e, a partir desta perspectiva, é possível pensar 

numa divisão do bairro relacionada ao imaginário de fronteira. Nesta ótica, a Estrada 

João Antônio da Silveira estabelece uma linha demarcatória entre a parte norte 

(Restinga Nova) e a parte sul (Restinga Velha) do bairro. O mapa 08 desenha as duas 

possibilidades. 
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Mapa 08. Restinga Nova e Restinga Velha.  

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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 Quando Nunes (1997) sistematizou o primeiro trabalho sobre memória de 

bairros em Porto Alegre, tendo como metodologia a perspectiva de escutar a 

população da localidade, sua percepção sobre a relação Restinga Velha x Restinga 

Nova foi a da desigualdade:  

Com isso, criou-se um estigma de que a área sul da Restinga seria um espaço 

de pessoas socialmente menos desenvolvidas do que as da área norte, onde 

a pobreza, a violência e a falta de oportunidades de emprego eram muito 

maiores. Essa impressão, que se deu ao longo da história desde a formação 

do bairro, continua no imaginário coletivo como uma diferenciação dada de 

territórios a partir de uma leitura dicotômica entre o melhor e o pior, pautada 

no desenvolvimento próprio de cada um. Para reforçar o estigma, o território 

geográfico nos dá pistas de inevitáveis comparações. A Restinga Nova possui 

um terreno plano, onde o asfalto e saneamento foram implementados antes 

da área mais antiga e de maneira mais uniforme. A Restinga Velha é 

caracterizada por um terreno irregular, com alguns morros, propiciando a 

construção de ruelas e casas sem planejamento, saneamento ou segurança. 

De fato, o desenvolvimento da Restinga velha partiu da iniciativa de uma “luta 

organizada da população marginal” enquanto a Restinga Nova recebeu apoio 

e incentivo da iniciativa pública e privada, inclusive sendo a sua criação parte 

de um plano de urbanização que foi pensada para ser precursora em nível 

nacional (NUNES, 1997, p. 21). 

 Na realidade a topografia não é, de fato, fator decisivo, pois os “morros” da 

Restinga Velha são poucos e pequenos, em quase nada alteram as características 

físicas da área. Além disso, na Restinga Nova também há casas situadas em ruelas 

sem planejamento e saneamento. Mas, muito mais importante e central nas 

configurações sociais que vão se estabelecendo, é correta a percepção da autora de 

que as desigualdades criaram um estigma nas populações da Restinga Velha.  

 O depoimento de um ativista cultural que cresceu na Restinga relata como na 

sua infância e adolescência as pequenas gangues ou turminhas de rua tinham uma 

apurada percepção deste processo de estigmatização. Este entrevistado, como 

morador da Restinga Nova, tinha medo dos adolescentes da Restinga Velha – mesmo 

que eles tivessem a mesma idade e não fossem fisicamente muito mais fortes. 

Por que aí eu morava na Nova. Então quando baixava os guri da Velha era 
terror. A gente tinha que se esconder, tinha toda uma treta né. A gurizada era 
violenta (...).  

Então quando eu conheci a gurizada da Velha eles metiam o terror mesmo. 
Então, quando eles iam na piscina... Quando eles desciam ali para perto do 
CECORES. A gurizada já conhecia assim, né (...). Quando eles desciam me 
lembro que tinha essa coisa. Bah, nós nos escondíamos. Quando era criança 
era isso. Nós tinha que se esconder por que quando eles vinham te tirá bolita, 
te tirá pião, entendeu? Daí era isso, eles vinham e eles vinham pra cima. E 
eu nunca fui de briga, então preferia... Eu não ficava pra ver, né? E eu me 
lembro também que eles vinham pra pedir pão velho. Essas coisas assim, 
que é do nosso imaginário antigo (E13, p. 04-05). 
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 Para um adolescente da Nova, há duas condições principais em seus pares do 

outro lado da estrada: são pobres e violentos, ou ao menos mais pobres e mais 

violentos do que eles. Assim, o estigma interno da Restinga, que colocava os da Velha 

como uma parcela desassistida, formada por pessoas de baixa renda e reputação 

duvidosa, se afirmou no imaginário coletivo e está presente até hoje.   

 A construção de desigualdade é um processo bastante complexo e se 

estabelece de múltiplas formas.  Nunes (1997) assinala que uma das esperanças dos 

moradores da Restinga Velha estava relacionada à construção de casas e lotes 

urbanizados na Restinga Nova. Havia a expectativa que fossem incluídos não 

somente como trabalhadores temporários na obra, mas também como mutuários do 

DEMHAB. A esperança é que recebessem uma casa ou apartamento. Isso ocorreu, 

mas não para a maioria, pois muitos não possuíam renda que os tornasse aptos. Em 

paralelo o DEMHAB organizou cadastro com candidatos de outros lugares da cidade 

e a maioria dos imóveis acabaram ficando com estes, que vinham de fora da Restinga 

Velha. Mas a história tem um lado ainda mais adverso: no cadastro paralelo se 

inscreveram muitas pessoas que tampouco tinham condições de pagar por um lugar 

na Restinga Nova. Onde muitas destas pessoas foram parar? Na Restinga Velha, 

inchando aquele território e saturando os poucos serviços públicos ali instalados. Com 

isso, foram unidas uma população já estigmatizada morando no bairro com outra, 

recém chegada, também estigmatizada.  

 Apesar dos moradores da Restinga Velha, como já fica explícito no nome, 

terem chegado primeiro, os que vieram depois tiveram muitas vantagens e se 

estabeleceram numa condição muito melhor no bairro. Justamente o contrário do que 

Elias e Scotson (2000) encontraram em sua pesquisa na fictícia cidade inglesa de 

Winston Parma.  

Estes autores argumentam que a parcela da população que ocupa o território 

com anterioridade, os estabelecidos, desenvolve uma relação de poder com os que 

vem depois, denominando-os de outsiders e os estigmatizando. Elias e Scotson 

escrevem que o visitante externo se surpreenderia se, ao visitar Winston Parma, lhe 

informassem que havia uma forte discriminação de um grupo em relação ao outro. As 

casas de ambas partes da cidade, dos dois grupos sociais, eram semelhantes; a 

urbanização era a mesma e não havia diferenças de cor ou procedência de migração 

que pudessem explicar a estigmatização dos outsiders pelos estabelecidos. A única 
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diferença estava relacionada ao tempo de chegada, mas era suficiente para 

estabelecer a dominação de um grupo sobre o outro. Os que chegaram antes tiveram 

melhores condições de estabelecerem as relações de poder no território.  

Na Restinga as diferenças são muitas e o tempo de chegada é um fator muito 

menos relevante. Gamalho (2009), ao comentar a inversão em relação ao texto de 

Elias e Scotson, assinala que a distância social é muito mais importante do que os 

aspectos físicos ou cronológicos.  

Enquanto no estudo de Elias e Scotson (2000) o fato motivador da diferença 
na comunidade de Winston Parma foi o tempo de chegada. Na Restinga esse 
mesmo fator motivador pode ser entendido a partir do mecanismo de acesso 
ao solo, que é associado à condição de classe do morador, ou seja, a 
capacidade de consumo do espaço (GAMALHO, 2009, p. 133). 

Como afirma um entrevistado, ativista cultural que nasceu na Restinga Nova: 

“É que tinha um conceito de Restinga Velha e Restinga Nova. Eu sou do princípio 

deste conceito, da base deste conceito, aonde não teria como você passar para este 

outro território. Não teria!” (E2, p. 01). 

Ainda assim, quando se pensa na Restinga de forma mais ampla, vê-se que a 

questão é mais complexa. Se fôssemos seguir o raciocínio da fictícia Winston Parma, 

inicialmente os outsiders prevalecem sobre os estabelecidos, mas dos anos 1980 até 

início do século XXI há ondas de novos outsiders que chegam à Restinga numa 

condição mais precária e não estabelecem uma relação de dominação com os que já 

estavam estabelecidos; atualmente, uma quarta onda de recém instalados, 

sinalizando sua superioridade, desenvolve uma relação de indiferença em relação ao 

bairro, mas, ao mesmo tempo, novos excluídos não param de chegar. Na sociedade 

brasileira, em que a desigualdade é um fator cultural e se constrói de muitas formas, 

as relações de poder são muito mais complexas. Há estabelecidos que não são assim 

tão estabelecidos; há outsiders que não são assim tão outsiders. E há os 

estabelecidos e outsiders.  

A construção social das diferenças no território pode ter várias percepções. E 

uma destas, que sempre está presente, é a violência. Silva (2004), no seu olhar de 

liderança comunitária e de gênero do próprio bairro, assinala a diferença social 

associada a uma condição de violência sexual. 
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Eu fui morar na Restinga Nova com seis anos. Com nove, dez anos, eu fui 
pra Velha. A primeira comunidade da Restinga foi estabelecida em 1969. Lá 
não existe divisão de povos como nas outras vilas em que tem conexão, que 
tem que pagar pedágio, lá não tem isto. A Nova foi feita pra classe mais ou 
menos, tinha gente com um patamar de vida melhor, funcionários públicos. 
Antes tinha os ensaios das escolas de samba, o pessoal saía, estuprava três, 
quatro, tinha curra, tinha assalto, tiro. Na Restinga, naquela época, cresceu 
muito a violência (SILVA, 2004, p. 42). 

Roseli Silva, fundadora e diretora de uma ONG de trabalho com crianças na 

Restinga, gari e moradora do bairro, sistematizou sua experiência de vida em livro 

(SILVA, 2004). Segundo ela, a Restinga Nova se caracteriza por um pessoal de 

condição econômica de vida “mais ou menos”. Por outro lado, conforme sua 

percepção, em torno dos ensaios da escola de samba, localizada no início da Restinga 

Velha, se produzia uma territorialidade de violência, sobretudo explicitamente sexual, 

que ressaltava diferenças entre a Restinga Velha e a Nova. Contudo, como o processo 

é contraditório, sempre segundo esta moradora, lá na Restinga Velha não ocorria um 

das mais conhecidas formas de dominação das populações que vivem em localidades 

como esta: a obrigação de pedágio para milícias ou traficantes.   

 Para outro entrevistado, a violência pode estar associada ao processo de 

dominação mais amplo, que vai sendo introjetado.  

A Restinga Velha é um objeto de pensamento de uma classe econômica 
hegemônica que precisa fazer um símbolo de violência, de vulnerabilidade, 
de menores condições educativas, pessoais, para poder dominar. É quase 
um efeito de dominação. Eu te domino por uma via que tu não me domina. 
Tu é negro, então tu não domina comunicação e educação. Então eu vou 
construir isso como um fator que tu, realmente, não tem condições e aí eu 
vou te dominar a partir dessa ideia (E2, p. 3). 

 O mais inusitado é que diversos entrevistados enunciam uma condição de 

integração entre Restinga Nova e Restinga Velha revelando, mais uma vez, a 

complexidade das relações sociais que se estabelecem neste território. Há um 

depoimento no qual aparece a diferença entre as duas partes da Restinga no que diz 

respeito às opções de boemia. Na percepção do entrevistado, esta é muito mais viável 

na Restinga Velha do que na Nova. O que, ao se considerar a origem de suas 

populações, faz sentido.  

Porque, às vezes, tu saía de dentro de casa quando não tinha festa era uma 
escuridão danada aqui nessa parte de cá. Aí tu tinha que ir para os botecos 
lá de baixo, da Velha, que às vezes tinha uns lá com fandango, gaiteiro, 
sabe...e o pessoal dançava. Aquele pessoal já era mais...sabe, assim, como 
é, rústico, no sentido de pessoas mais simples, mas também os gostos não 
eram politizados, entendeu, como alguns daqui, os caras daqui (E10, p. 06). 
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 Há, também, uma historicidade em relação às diferenças. No depoimento 

abaixo, se faz uma avaliação de como era antes e como é agora, sugerindo que as 

diferenças ainda existem, na condição do vestir, mas se tornaram menores.56  

Por que o pessoal que veio para a Restinga Velha era o pessoal mais carente. 
Hoje a Restinga Velha ela não se vê mais como Restinga Velha. Ela se vê 
como um local como a Restinga Nova. Claro que alguns moradores já 
partiram, outros venderam casa... Mas a Restinga Velha ela se transformou 
também em um grande desenvolvimento social, até inclusive os moradores 
já tem casas grandes de dois pisos, existe comércio grande dentro da 
Restinga Velha. Existe um pouco de oposição na colocação do ônibus, que é 
um pouco de diferença nos moradores ao pegar o ônibus da Restinga Nova 
e da Restinga Velha. Mas essa a diferença que existe; e um pouco a roupa 
das pessoas. Um pouco mais simples, mas não com aquela diferença de não 
tomar banho ou de andar com galinha dentro do ônibus, que antigamente 
toda Restinga andava com isso. Andava com porco comprava verdura e vinha 
com verdura, vinha com peixe... quer dizer, hoje já não existe esta diferença 
muito grande. Existe sim algumas pessoas que ainda não tem uma condição 
e um padrão social de vida muito bom, que não tem uma roupa nova! Essa é 
a diferença de um para o outro (E5, p. 6). 

 

Em outro exemplo de narrativa que ressalta o atenuamento das diferenças 

internas na Restinga, ao relatar a realização da pintura de um mural coletivo o 

entrevistado entende que as diferenças internas no bairro são menos importantes do 

que a diferença da Restinga em relação à cidade, representada pelo empresário 

“bonito e gostoso”.  

Nós somos estrangeiros, nós queremos saber quem somos. Nós somos 
estrangeiros e vamos buscar quem somos, de onde viemos, o que nós 
queremos. É toda essa narrativa. Aquele lado da Restinga vem desse 
princípio. E aí se discute, inclusive, o nome, o grafite, tudo foi uma discussão, 
não foi uma coisa... Ah, o empresário bonito, gostoso foi lá e colocou. Não, 
foi uma discussão coletiva. A princípio. O grafiteiro vai pintar, vai botar os 
rostos, porque ele é grafiteiro, ele tem a arte dele, não vai querer aqui definir 
que rosto, se bota africano ou se bota europeu (E2, p. 16). 

  

No processo de construção identitária do bairro há, também, um movimento de 

busca e de escuta que permite que se diluam os processos de auto-discriminação. O 

mesmo entrevistado comenta que nestas atividades culturais coletivas, para além da 

dificuldade  de se construir uma cultura de respeito em relação ao outro, a diferença 

pode ser um fator que impulsiona agregação.  

 
56 Neste extrato de entrevista aparece a questão da sociabilidade relacionada ao ônibus, objeto de 

análise na próxima parte do texto, sobre os deslocamentos.  
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O hip hop quebra isso de uma forma muito mais interessante, não que as 
outras também não sejam. Que é... eles eram de um território, que era a 
Restinga Velha e eles migram todos para a Restinga Nova por que a Restinga 
Nova tinha uma infraestrutura que a Restinga Velha até hoje ela ainda tem 
uma deficiência, ela tem uma dificuldade de produção cultural, pela questão 
do estado, da questão da violência política, da econômica... ela ainda é a 
menos favorecida... (E2, p. 01) 

  

De fato, como será visto no mapa 10, mais adiante, as possibilidades de acesso 

a serviços públicos e instituições são muito melhores na Restinga Nova do que na 

Restinga Velha. Contudo, ao invés deste desequilíbrio se tornar um muro invisível que 

dificulta um processo de integração, o mesmo pode também ser ativado como 

estratégia de superação das diferenças a partir das práticas de deslocamento 

socioespacial. O muro invisível da estrada João Antônio Silveira se torna uma pista 

transversal de movimentação entre os dois lados da fronteira, que vai deixando de ser 

fronteira pelo exercício do cruzamento.  

O mesmo ativista cultural, reflete sobre o que torna o bairro peculiar. 

... e essa visão diversa que ela é eu acho que esse é o patrimônio dela, eu 
acho que o maior patrimônio da Restinga, na realidade, é a diversidade. 
Então isso é uma coisa que não se fala muito, que não se pesquisa muito, 
mas a Restinga deve ser um dos lugares que mais abarca, que mais recebe 
as diversidades de pensamentos de pessoas, de formatos de trabalho, de 
educação, de pessoas de x classe, y de etnia, acho que a Restinga ela teve 
essa característica até pela sua própria peculiaridade de ter aqui 
(incompreensível), como no Brasil, os negros, ela consegue ter essa 
flexibilidade de receber esses diferentes sujeitos (E2, p.10). 

 

Percebe-se em vários depoentes uma percepção às vezes clara, às vezes mais 

difusa, da Restinga como uma experiência de integração, na qual, ao longo do tempo,  

necessidades comuns, trabalhos que aproximam as partes ou a prática das 

organizações sociais diluíram várias diferenças existentes.  

Outras, no entanto, persistem. Como se pode ver no mapa abaixo, a diferença 

de renda das duas partes da Restinga é nítida. 
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Mapa 09. Restinga Nova e Restinga Velha, diferença de rendimentos.  

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt (2019), a partir de shapefiles do Setor Censitário 
IBGE, 2010.  
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Neste mapa se apresenta a desigualdade em torno da composição da renda 

familiar dos moradores do Bairro Restinga a partir de dados do último censo 

demográfico de 2010. Esta desigualdade é visível em dois âmbitos: no que se 

relaciona com a cidade e, por outro lado, na diferenciação interna do bairro.  

Em relação a Porto Alegre, se percebe que a renda per capita dos moradores 

da Restinga se encontra nos dois extratos mais baixos (até um salário mínimo e entre 

um salário mínimo e dois mil e quinhentos reais, ou seja, cerca de 2,5 salários 

mínimos), situação na qual uma parte considerável da cidade também se encaixa.  

Nos bairros limítrofes à Restinga, em 2010, não havia grande diferenciação de 

renda, excetuando a localidade na qual se encontra implementado o Condomínio 

Terraville, maior renda da cidade. Nos últimos anos, uma série de condomínios 

fechados ou desmembramentos planejados de glebas vêm surgindo na região, 

fazendo com que provavelmente os indicadores de renda da Restinga com o entorno 

mais próximo no Censo Demográfico 2020 já apresentem uma diferenciação maior do 

que a que atualmente serve de base de estudos.  

 Contudo, o mais interessante se relaciona à diferenciação interna entre 

Restinga Velha e Restinga Nova. Passados mais de 30 anos da consolidação dos dois 

assentamentos, a desigualdade, mesmo sem ser das mais extremas, ainda persiste e 

é considerável. Os moradores da Restinga Velha têm uma renda média aproximada 

de até um salário mínimo, enquanto que a maior parte das famílias situadas nas 

unidades vicinais da Restinga Nova consegue atingir uma renda familiar mensal que 

parte do salário mínimo até R$ 2.500,00. Ou seja, é possível inferir que a renda média 

na Restinga Nova, em muitos casos, seja aproximadamente o dobro da renda familiar 

da Restinga Velha, ainda que as duas estejam situadas em níveis baixos na escala 

mais ampla de renda para a cidade em sua totalidade.  

A persistência da desigualdade de renda, explicada pela história de como 

surgiu a Vila Restinga, mesmo com políticas sociais e décadas de interação no mesmo 

território, ainda é significativa. Nem todos pobres são igualmente pobres, algo que 

neste microterritório espelha a própria sociedade brasileira.  

Como explicar isso? Um dos fatores, evidentemente longe de ser o único, mas 

significativo, é a diferença de acesso a recursos dentro do próprio bairro.  
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Mapa 10: Bairro Restinga, presença de instituições sociais.  

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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A pesquisa de campo permitiu classificar em quatro diferentes tipos as 

instituições sociais que se encontram no bairro,57 tanto públicas governamentais como 

oriundas da sociedade civil. Assim, têm-se: 

a) As instituições da área de segurança e justiça: Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo 

de Bombeiros e Fórum; 

b) As instituições de educação: escolas públicas municipais, estaduais e Instituto 

Federal, além de escola privada de caráter confessional (orientalista); 

c) As instituições de saúde: postos de saúde e Hospital da Restinga; 

d) As instituições de assistência e cultura: amplo leque, incluindo sede de conselhos 

de assistência, escolas de samba, centros culturais, instituições específicas de 

assistência social e prédios de organizações mistas que trabalham no campo da 

assistência social. 

 Foram encontradas 53 instituições sociais que se enquadram nesta 

classificação. O olhar mais atento sobre sua localização e composição permite, 

também neste aspecto, mostrar a diferença entre Restinga Nova e Restinga Velha e, 

mais ainda, entre o núcleo da Restinga e sua periferia.  

Tabela 17. Instituições sociais, distribuição por Restinga Nova e Restinga Velha  

Instituições Restinga Velha  Restinga Nova 

Educação 08 16 

Saúde 04 03 

Segurança e justiça 02 03 

Sociais e culturais 06 11 

Total 20 33 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em trabalho de campo.   

  

 
57 Apesar de desenvolverem um permanente trabalho cultural e eventuais atividades de assistência, 
não foram incluídas as sedes dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e os templos religiosos de 
qualquer confissão, incluindo as iniciativas de crenças de matriz africana, cujo espaço religioso em 
muitas ocasiões está associado de forma compartilhada à casa da liderança religiosa. Também não 
foram incluidas neste levantamento as creches comunitárias, privadas e escolas infantis, cuja 
capilaridade é muito significativa e, por outro lado, nem sempre tem sua diferenciação estabelecida de 
forma muito nítida. De forma semelhante, residências geriátricas também não foram contabilizadas. 
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A distribuição de cada um destes tipos de instituição aponta para  discrepâncias 

que ressaltam a diferenciação socioespacial, sobretudo nos setores da educação e 

instituições sociais e culturais. A soma de ambas, 14 na Restinga Velha contra 27 na 

Restinga Nova, representa praticamente o dobro de oportunidades de atendimento ou 

participação em projetos sociais e culturais nestes territórios.58 Assim, os moradores 

da Restinga Velha, ainda na atualidade, necessitam se deslocar mais do que os 

moradores da Restinga Nova, caso queiram ter acesso semelhante a serviços de 

educação, assistência social e cultura. Aqui se destaca a importância dos 

equipamentos comunitários situados na quadra de serviços sociais, do CECORES. 

Este pólo representa, concentrado na mesma quadra, um pouco mais de 30% do total 

de instituições encontradas no bairro.  

Já em relação à saúde, por ser um serviço planejado de forma centralizada e 

com a participação de todas instâncias públicas através do SUS, há equilíbrio entre 

ambos os lados da Restinga. Porém, numa perspectiva mais simbólica do que 

relacionada a aspectos práticos, o Hospital da Restinga está situado do lado da 

Restinga Nova, embora não se encontre na área central. É importante destacar que  

aqui somente foram mapeados os recursos públicos em saúde, sendo que há uma 

rede de consultórios médicos, serviços de odontologia, laboratórios de exames e 

clínicas de atendimento que, em sua maioria, estão localizados na Restinga Nova ou 

na Estrada que delimita estas áreas. 

No que se relaciona aos serviços de segurança, devido a sua natureza de forte 

centralização, existem em menor quantidade e sua localização geográfica é pouco 

determinante em relação às possibilidades ou dificuldades de acesso, sobretudo no 

que se relaciona à Brigada Militar (incluindo o Corpo de Bombeiros), cujas atividades 

são realizadas através da mobilidade e não do atendimento em estruturas fixas. 

Ao se estudar o mapa, também é fácil perceber a alta concentração de serviços 

no eixo da Estrada João Antônio da Silveira, com exceção das escolas e, de forma 

menos acentuada, dos postos de saúde. Escolas e postos de saúde possuem uma 

distribuição mais planejada e racional dentro do território e, com efeito, em vários 

aspectos, as escolas são um recurso social que vai além do trabalho de ensino. Sua 

 
58 Sempre ressaltando que a mobilidade permite a participação de pessoas da Restinga Velha em 
atividades de instituições culturais situadas na Restinga Nova e, até mesmo, a presença de significativo 
número de usuários de fora do bairro, como é o caso do Instituto Federal.  
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capilaridade favorece a organização de projetos sociais e culturais de grande 

variedade e com bons resultados. A estreita proximidade geográfica das escolas com 

os(as) usuários(as) lhes confre uma dupla dinâmica: por um lado, facilita o acesso aos 

usuários, suas famílias e redes de relações; por outro, também estão mais sujeitas às 

relações de poder informal dentro dos pequenos territórios do bairro.   

Porém, de uma forma geral, quanto mais perto se vive da Estrada João Antônio 

da Silveira, maior será a oferta de recursos disponíveis.  

 Considerando a totalidade do território da Restinga, a distribuição de recursos 

é ainda mais desigual do que aquela entre Restinga Velha e Restinga Nova. Do total 

de 53 iniciativas de serviços, 42 estão na área central da Restinga e somente 11 no 

que se pode considerar sua periferia.   

 Pensar a questão da relação Restinga Velha x Restinga Nova a partir da 

complexidade, permite ver, portanto, a permanência e até mesmo o surgimento de 

novas formas de manutenção da desigualdade social. Isto não exclui a constatação 

de que há, também, iniciativas e práticas que levam à diluição de desigualdades neste 

tecido social.  

3.14. Deslocamentos: a vida móvel 

 Na cidade contemporânea se atribui uma crescente importância aos 

deslocamentos. O deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano tem sido um 

desafio constante a partir do momento que as cidades, sobretudo as metrópoles, 

cresceram e passaram a ocupar uma área cada vez maior. As distâncias aumentaram 

e é comum tempos de deslocamentos de duas, três ou até mais horas por dia entre 

casa e trabalho. E há inúmeras atividades que  incorporam a necessidade de milhões 

de pessoas se movimentarem diariamente pelos grandes centros urbanos.  

Assim, tem-se o que vem sendo denominado mobilidade urbana. Não existe 

desenvolvimento sem mobilidade e o acesso democrático à cidade somente pode 

acontecer se houver possibilidades concretas de deslocamento (SANTORO, 2005). 

Na Restinga, como ficou evidenciado nos primeiros parágrafos deste trabalho, 

a possibilidade de deslocamento sempre foi um desafio. A seguir serão analisados os 

deslocamentos da Restinga a partir de duas perspectivas: o transporte público - 

ônibus e os deslocamentos interpessoais e de grupos sociais dentro do próprio bairro. 
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3.14.1. A Restinga e seus ônibus.  

A Restinga é abastecida por uma ampla rede de ônibus públicos municipais, 

além da linha TM1 – Transversal Metropolitana (via do trabalhador), que é inter-

municipal, com seus ônibus se deslocando entre Porto Alegre, Viamão, Gravataí, 

Cachoeirinha, Canoas, Esteio e Sapucaia. No total são 25 linhas de ônibus que se 

fazem presentes no bairro.  

Nem sempre foi assim. Na realidade, junto com as demandas de melhoria em 

educação e saúde, o transporte público foi o principal problema da população e 

bandeira de luta das organizações e movimentos sociais mais progressistas do bairro 

durante décadas. 

O foco das reivindicações por melhoria no transporte foi a ligação da Restinga 

com o restante da cidade. A precariedade dos ônibus faz parte do imaginário de 

sofrimento da população mais antiga da Restinga e, nas entrevistas, praticamente 

todos recordam situações de dificuldades vivenciadas com a necessidade de 

deslocamento. Por outro lado, as mudanças positivas no bairro são fortemente 

associadas com a melhoria no sistema público de transporte que, para os moradores, 

permitiu a melhoria em outras situações.   

Como praticamente não havia trabalho, na Vila Restinga (neste caso Restinga 

Velha), na época de sua criação, a única possibilidade era buscar as oportunidades 

que existiam em outros locais. Isto significava enfrentar longas, extenuantes e 

degradantes jornadas de deslocamento nos poucos e precários ônibus existentes na 

época. Os relatos de superlotação, quebra de ônibus, necessidade de baldeamentos 

e outras agruras aparecem com muita nitidez nas entrevistas. O sofrimento de ir para 

o trabalho é a principal recordação de uma moradora, na época ainda jovem.  

Porque eu trabalhava fora e os ônibus era uma dificuldade! Inclusive nos 

terminais dos ônibus, por que não tinha esses ônibus, essas facilidades que 

tem hoje né. A gente tinha que enfrentar uma fila pra pegar lugar pra ir. Na 

volta vinha sacolas de tudo: até de peixe podre59, era verdura por que por 

aqui não tinha na época, vinha do mercado público. Uma vez a gente vinha 

tropeçando em cima. Eu que pegava no meio do caminho, eu trabalhava na 

Azenha né... E vinha, olha, dormindo pendurada no ônibus, com as mãos 

assegurando naquele varal, naqueles corrimão e cochilando, por que dormia 

tarde. Eu chegava em casa eu ia limpar a minha casa, eu ia lavar roupa, tudo 

de noite (E6, p. 07-08). 

 
59 A referência ao peixe podre apareceu em outra entrevista: “A gente vinha... as pessoas com peixe 
podre pingando na gente, as galinha pulando na gente, mas, enfim, tudo mudou” (GF, p. 05). 
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 Como eram poucos horários para uma população muito numerosa, os relatos 

de que havia superlotação em qualquer hora do dia são a tônica.  

Por que o transporte na Restinga na época era uma linha de ônibus que era 
uma coisa, digamos assim, completamente sacrificada. Uma hora e meia de 
ônibus da Restinga até o centro. Os ônibus, assim... qualquer horário que tu 
possa imaginar, se tu pegava ônibus de noite, dez horas da noite pra ir pro 
centro, esse ônibus estava sempre cheio (E8, p. 03). 

 Além do eventual cheiro de peixe podre outro morador lembra que a presença 

de animais variados, quase um mini-zoológico de animais domésticos, era constante. 

“O ônibus era precário; ... Vinha gato, vinha cachorro, porco, vinha tudo dentro do 

ônibus. Risos” (E9, p. 04). Havia uma necessidade de transportar o que fosse possível 

em termos de mercadorias, pois não havia nenhum tipo de serviço regular de 

abastecimento para o bairro.  

 A menção aos animais e ao cheiro de peixe é uma questão importante, pois 

não se tratava somente ao desconforto pessoal. O desafio de manter a vestimenta 

alinhada era algo essencial para boa parte desta população. Muitos somente tinham 

uma ou duas mudas de roupas em condições de lhes fornecer um aspecto que lhes 

garantisse acesso ao trabalho. E as condições do transporte não eram propícias para 

lhes manter o aprumo necessário. O acesso ao trabalho era duplamente dificultado: 

pelas condições de transporte em si e pelo resultado que estas condições produziam 

na aparência destas/as trabalhadores/as.  

O mesmo desafio era extendido ao trajeto até o ônibus, o que criou o sistema 

da árvore de tamancos. Era comum as mulheres usarem tamancos da casa até o 

ponto de ônibus e, na volta, do ponto de ônibus até suas casas. Na mesma lógica das 

roupas, a maioria delas somente tinha um par de sapatos em condições de torná-las 

apresentáveis. Assim, somente o colocavam dentro do ônibus, tratando de não expô-

los ao barro ou à poeira, o que fatalmente arruinaria o calçado. Como também era 

comum que voltassem carregando mantimentos ou outros pacotes, evitavam levar os 

tamancos para a viagem e os deixavam pendurados numa árvore. A árvore dos 

tamancos. Isso criava uma tensão entre a confiança de que ninguém iria mexer com 

seu modesto pertence e a desconfiança de que poderiam ser despojadas deste 

precioso bem, essencial para os deslocamentos diários.  

  Além do ônibus em si já ser uma experiência de sacrifício, por suas 

características, ele tinha grande potencial de arruinar o dia das pessoas que 

dependiam dele para se deslocar.  O acréscimo na jornada de trabalho era uma 
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realidade. “Tinha que sair as quatro da manhã pra pegar o ônibus ali em cima as seis 

e meia pra poder chegar as oito ou oito e pouco no serviço. Quando não quebrava no 

caminho!”  (GF, p. 04). No mesmo grupo focal outra participante comentou que 

“Caminhava a pé quando perdia o primeiro ônibus; vinha do Belém Novo, lá da ponte 

(?). Caminhava uma hora a pé até aqui a Restinga” (GF, p. 05). 

 Não havia parada de ônibus fixa ou qualquer espécie de demarcação oficial. 

Lembra um morador, frequentador constante do ônibus.  

Isso fora o fato de que parada de ônibus dentro da Restinga era uma coisa 
muito exótica. Tinha algumas que tu sabia que ali era uma parada de ônibus 
por costume. Até dos próprios motoristas que já paravam ali! Mas não tinha 
nenhuma indicação, nenhum abrigo né. O fim da linha do ônibus era um fim 
de linha numa região completamente descampada, só tinha um 
armazenzinho que fazia às vezes de tudo, que era um boteco de madeira que 
na frente era um tipo dum armazém, aí nos fundos tinha umas mesas de 
sinuca, tinha uns quartos (E8, p. 03). 

 Uma forma criativa de estabelecer os pontos de parada eram as marcações, 

em geral com pedras que faziam a função de paradas, decididas pelos próprios 

usuários, como explica uma participante do grupo focal: “O ônibus era de uma em 

uma hora, nós passava trabalho pra pegar ônibus, porque era no tempo que se 

marcava com sapato, com pedra, com latinha, mas às vezes uma marcação em cada 

dez pessoas” (GF, p. 01). 

 Este sistema das pedras servia tanto para marcar o lugar no qual o ônibus em 

tese iria parar para permitir o embarque como também para reservar um lugar dentro 

dele. Isso, evidentemente, era fonte de possíveis confusões. 

Tinham só dois ou três ônibus e o pessoal marcava com pedrinha e quando 
ouvia o barulho do ônibus, saía correndo. Às vezes alguém tirava a pedrinha 
dali e botava outra, pra botar outra pessoa no lugar (...) Vinha outro mais vivo, 
tirava aquela pedrinha dali, botava outra no lugar e dava uma bagunça que 
só vendo (In. NUNES, 1997, p. 11). 

 A experiência vivida no ônibus pelos antigos moradores foi tão intensa que o 

processo de ativação da memória foi particularmente sensível em relação a este tema.  

O que eu me lembro que era muito gritante na época,..., antes de me meter 
na Restinga, eu pegava muito ônibus na Azenha para ir para o centro. Então 
na Azenha passavam ônibus de Teresópolis, da Cavalhada, da Vila Nova e 
ônibus que vinham da Restinga. Então aquela massa, a Azenha toda 
entupida de tráfego já naquela época, sempre destaca nos meus olhos, que 
eu me lembro muito, eram os ônibus da Restinga. Por quê? Por que enquanto 
quase todos os ônibus na cidade, cada empresa, cada bairro tinha uma 
empresa de ônibus praticamente fazendo a linha e cada empresa tinha suas 
cores. Na Restinga tinha uma característica: os ônibus eram todos verde, 
amarelo e vermelho – a bandeira do Rio Grande do Sul, que se destacava; 
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era escandaloso. Tu via dez ônibus longe de ti e tu não identificava nenhum 
ônibus a não ser o da Restinga, porque o da Restinga tinha aquelas cores 
berrantes (E8, p. 04). 

Ilustração 22. Restinga, o mal afamado ônibus.  

 

Fonte: Tânia Faillace, arquivo Jornal Zero Hora, 1967.  

 Mas do transporte público para fora da Restinga nem todos os registros foram 

das atribuladas viagens. Há uma entrevistada que tinha consciência do processo 

político que estava por trás da péssima qualidade dos serviços.  

Em relação às pessoas serem humilhadas como são humilhadas nos ônibus, 
por causa daquela superlotação. Na minha opinião, a Restinga tem um cartel 
de pessoas que não deixam entrar melhorias. Isso não vai acontecer nunca 
enquanto a comunidade não se unir, porque o cartel que tem dentro daquela 
empresa de ônibus é muito grande. Tem tanta pessoa que tenta entrar, botar 

uma empresa de transporte coletivo que é a lotação e eles não deixam.60 Ela 

é muito forte e tem muitas pessoas por trás. Outra parte da mina de ouro é a 
passagem. Porque o que eles arrecadam em passagem de ônibus, não é 
pouca coisa (E1, p. 07). 

 Outra entrevistado, que exerce o papel de liderança comunitária, ressalta que 

o transporte coletivo sempre esteve na pauta do movimento comunitário do bairro 

Nós, historicamente, sempre disputamos a questão do transporte coletivo na 
Restinga, que era uma questão precaríssima. Ou seja, toda a população ela 
reclamava, nós muitas vezes tinha que fazer duas a três baldeações em 
razão da precariedade do transporte (E3, p.02). 

 
60 Apesar da Restinga ser um dos bairros mais populosos de Porto Alegre, foi das últimas localidades 
a receber as chamadas lotações, que são uma opção aos ônibus urbanos. Somente no final de 2014 
este serviço foi implementado, após décadas de luta em torno desta demanda.   
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Esta precariedade em relação ao transporte é corroborada por outras 

pesquisas, como em Pacheco et al (2007) 

Só havia dois ônibus, um pela manhã e outro ao anoitecer, vinculados à 
Prefeitura. A cada viagem acontecia de tudo: as pessoas traziam restos de 
comida, animais vivos, ranchos de mantimentos de primeira necessidade, 
mercadorias que comercializavam como biscateiros... O transporte feito fora 
destes horários era feito de bicicleta, carroça ou a pé. Os ônibus circulavam 
superlotados, onde quase sempre os usuários andavam pendurados nas 
portas de entrada e de saída. Quando o passageiro conseguia entrar no 
ônibus no meio do caminho, só descia na Restinga. Somente algumas 
pessoas conseguiam pagar, pois a grande maioria não tinha dinheiro e os 
que não tinham como pagar eram forçados a passar por baixo ou pular a 
roleta, “mergulhavam na roleta” (PACHECO et al, 2007, p. 13).  

 Moraes (2008) avalia que a precariedade do sistema público de ônibus na 

Restinga não era unicamente resultado da habitual falta de recursos ou do descaso 

com as populações pobres. Era uma política planejada que favorecia o confinamento 

daquela massa de moradores dentro do bairro. De fato, retirar ou minorar ao máximo 

as possibilidades de circulação, estabelece uma situação de isolamento que foi 

determinante na vida do bairro em seus primeiros anos e favoreceu um imaginário de 

distinção do mesmo em relação à cidade.  

 Esta situação foi mudando, não somente na Restinga, mas em toda a cidade. 

Na década de 1990 Porto Alegre teve gestões municipais com bastante foco no 

transporte público, passagens integradas, novas formas de gestão através de 

consórcios, a introdução de conceitos relacionados à mobilidade urbana e melhorias 

efetivas no sistema. As políticas exitosas nesta área se sustentaram durante algumas 

décadas, alcançando inclusive a condição de ter a melhor empresa de transporte 

público municipal do país. 61 

Na Restinga não foi diferente e na atualidade, como já foi mencionado, vinte e 

cinco linhas de ônibus atendem o bairro. Para os moradores mais antigos, uma 

transformação drástica. Há dois aspectos importantes nesta mudança da condição de 

mobilidade através dos ônibus no bairro: a melhora do sistema viário local e a 

implantação de diversas linhas de ônibus dentro da própria Restinga.  

O mapa 11 mostra as principais vias de circulação interna no bairro, além da 

Estrada João Antônio da Silveira. Todas estas vias estão asfaltadas e a maioria em 

 
61 A Companhia Carris Porto Alegrense, empresa de transporte público controlada pela Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre, recebeu o prêmio de melhor operadora rodoviária urbana, concedido pela 
ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos, durante o 2º ciclo (1997-1999) e o 3º ciclo (1999-
2001). Conf. in. www.antp.org.br  

http://www.antp.org.br/
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bom estado de conservação. Várias delas, como se verá adiante, receberam 

melhorias específicas para permitirem a circulação de ônibus.  

Mapa 11: Restinga, sistema viário principal. 

 

Fonte: elaborado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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 Como se pode ver, o sistema viário principal da Restinga contempla 

principalmente a região central do bairro, tanto na Restinga Velha como na Restinga 

Nova. Nesta última, as avenidas Macedônia e Meridional também fazem o 

escoamento interno. Já nas áreas distantes da região central, não há nenhuma via 

importante bem estruturada, com exceção da rua Alberto Hoffmann, mas neste caso 

é para facilitar o acesso ao Hospital e ao Campus do Instituto Federal.  

Mapa 12. Restinga, linhas de ônibus internas (Alimentadoras). 

 

Fonte: mapa criado por Luis Stephanou e Helena Vogt, a partir de Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre/EPTC/PROCEMPA. In. www.poatransporte.com.br 
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 Em relação aos ônibus, há outro aspecto muito relevante que o mapa 12 nos 

ajuda a visualizar. Trata-se das chamadas linhas alimentadoras, num total de 06 (A14, 

A09, A17, A141, A15, A19). As alimentadoras, como já se deduz pelo nome, fazem a 

ligação interna de cada parte do bairro com o terminal de ônibus Nilo Wulff (Restinga 

Nova), ponto de partida das viagens para o restante da cidade.  

Ao fazerem este papel de conexão com o terminal, as linhas alimentadoras 

também acabam conectando as partes do bairro entre si. Esta é uma questão 

importante, pois permite melhorar significativamente a circulação de pessoas entre 

Restinga Velha e Restinga Nova e, ainda mais significativo, entre a periferia do bairro 

e o seu núcleo central. Como a passagem é gratuita, acaba sendo um forte 

instrumento de democratização e acesso aos serviços para a parcela da população 

que teria que fazer longas caminhadas para chegar ao centro da Restinga. A 

circulação por dentro do bairro, anteriormente mais restrita aos jovens com maior 

capacidade de deslocamento pedestre, com as alimentadoras se torna acessível a 

outros estratos da população do bairro. Com isso, amplia-se a capacidade de 

mulheres e pessoas idosas circularem dentro da prória Restinga. 

A implementação das alimentadoras foi gradativa e fruto de uma relação entre 

mobilizações e articulação institucional.  Iniciaram, como seria de se supor, pela 

Restinga Nova, mas posteriormente foi possível sua expansão pela Restinga Velha e 

mesmo por áreas periféricas. Na entrevista com antigo gestor da empresa de 

transportes responsável pelas linhas na Restinga se percebe como foi possível 

implementar o modelo das alimentadoras, que pelas dimensões é único na cidade. 

As alimentadoras surgiram na Restinga Velha na época que eu estava ali,62 

através de negociação com as lideranças da região. Vou te dar um exemplo: 
tem um alimentadora que vem da Chácara do Banco e vai até o fim da linha 
da Restinga Velha. Como é que foi criada aquela alimentadora? Não tinha 
ônibus lá na Chácara do Banco,... O pessoal se deslocava a pé três 
quilômetros até pegar o ônibus. Colocamos dois horários inicialmente, na 
manhã. E negociamos da seguinte forma: vocês brigam junto à Prefeitura pra 
conseguir asfalto e nós colocamos ônibus, por que colocar ônibus novo em 
estrada de chão também não tem condições, não vai suportar. E foi feito. Eles 
correram atrás, eles buscaram asfalto no Orçamento participativo. Brigaram, 
conseguiram e daí foram colocados mais horários. Se criou um processo que 
as coisas eram todas negociadas junto com a comunidade. Hã... Ninguém 
era bonzinho de dar tudo de graça. Então, tinha uma troca. Olha, pra gente 
colocar ônibus aqui tem que ter condições de circular. Então o pessoal 
comprava esta ideia e a gente conseguia fazer uma relação boa e 
implementar coisas boas na Restinga (E15, p. 02-03). 

 
62 Referência ao seu trabalho de gestor na Viação Tinga.  
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Aos anos de protesto, mobilizações sociais e pressão política em torno das 

demandas por melhoria no transporte público, somou-se uma estratégia de 

negociações. No extrato acima mencionado, aparece a relação entre lideranças 

comunitárias e o gestor da empresa. Porém, certamente havia também uma relação 

entre o movimento comunitário do bairro e a Prefeitura, pois era o período do 

Orçamento Participativo e dos conselhos de direitos, inclusive o de transportes.63  

3.14.2. Outros deslocamentos. 

 Quando se associa deslocamentos à mobilidade urbana há certa tendência de 

se pensar nas políticas públicas e nos recursos visíveis que permitem a prática de 

deslocamento, tanto os públicos (ônibus, táxis, metrô etc) como os privados (carros, 

motos, etc). 64 As questões relacionadas à mobilidade são essenciais nas definições 

relacionadas a políticas de desenvolvimento, inclusive regionais. Há pautas e uma 

agenda em torno desta lógica (SANTORO, 2005). No ponto anterior, viu-se a 

importância destas questões para a população da Restinga. 

 Contudo, há também a possibilidade de outros deslocamentos. Em geral são 

mais microscópicos e relacionados a uma informalidade que em certas ocasiões lhes 

retira da racionalidade do típico deslocamento casa-trabalho-casa, tão comum nas 

cidades. É possível que estes deslocamentos, operados no cotidiano e imersos em 

intencionalidades, sejam importantes veículos na produção de memórias. 

 Gehl e Svarre (2018), assinalam a importância do caminhar pela cidade como 

forma de aquisição de conhecimento. Com efeito, seus trabalhos de planejamento 

urbano e construção de obras são desenvolvidos a partir do olhar arquitetônico 

relacionado com o conhecimento do espaço através das mobilidades.  Uma noção 

compartilhada nesta pesquisa, cujo conhecimento do bairro foi desenvolvido  em torno 

de vários fatores, incluindo diversas caminhadas.    

 
63 No âmbito deste trabalho não há como aprofundar questões relacionadas aos movimentos sociais 
na Restinga e as lutas populares que ocorreram entre as décadas de 1980 até a primeira década do 
atual século. Contudo, como já foi assinalado, as questões relacionadas ao transporte público em 
muitos momentos mobilizaram a população do bairro, além de serem um dos elementos mais ativos na 
formulação de um imaginário de exclusão social e luta pela por afirmação identitária.  
64 É interessante perceber como a bicicleta, um veículo até pouco tempo restrito ao lazer (ou ao trabalho 
nas periferias, portanto invisibilizado) nos últimos anos - no Brasil com atraso -, ganha relevância e 
passa a ser objeto de políticas públicas e articulação de demandas e novos desafios para o 
planejamento urbano. 
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 Cláudia Fonseca (2002), em artigo sobre circulação de crianças afirma que esta 

é uma situação mais ampla do que se imagina e não está restrita às crianças de meio 

popular urbano, aonde esta prática é comum e corriqueira. Há uma moral, construída 

pela classe dominante, que estipula um critério de normalidade em torno da família 

nuclear, na qual pai e mãe cuidam de (poucos) filhos. Contudo, cuidar de crianças não 

se limita aos cuidados dos pais ou da família nuclear “tradicional”, que sequer é 

ancorada em qualquer tradição histórica brasileira.  Assim, o ditado “mãe é uma só”, 

não passa de biologicismo que não tem lastro na experiêncial social e antropológica 

das crianças brasileiras, em especial as de periferia urbana. 

 Nas entrevistas na Restinga, mesmo sem ser foco do trabalho pois sequer  

havia alguma pergunta sobre o assunto, esta questão frequentemente se fez presente.  

Daí minha família se desmantelou. Minha vó foi morar com minha tia mais 
nova e eu fiquei com minha tia mais velha. Naquela época estavam fazendo 
este trabalho de moradia e o cara que era diretor do DEMHAB na época 
conhecia minha família... E aí ela ganhou casa e eu vim morar com minha tia 
aqui, por que eu era um rapaz muito arteiro – tava sempre arrumando 
confusão (risos). Eu nem fui morar com minha mãe e meus irmãos. Vim morar 
com minha tia aqui na Restinga (E10, p. 01). 

até os oito anos fiquei com responsabilidade da minha mãe, mas como ela 
era muito nova e precisava trabalhar, eu ficava com minha avó. Nós 
morávamos no quarto andar nos apartamentos da Restinga Velha que recém 
tinham sido construídos. 

(...) 

A minha mãe eu me lembro que era bem dificil, era difícil. Essa coisa de 
comida, era bem difícil. Passar necessidade mesmo. Então ela preferia que 
eu ficasse com minha tia, então ficava com minha tia. Mas com minha tia eu 
estava ali de agregado né, por que ela tinha três filhas. E eu fui morar com 
meu pai só com oito anos, mas ele me visitava. Eu visitava ele... Anos 80. A 
casa era de frente pro mato, ali. Essa casa na Quarta Unidade; ele tinha um 
armazém. E o que que acontece? Com essa coisa de criança, criança tu 
acaba te relacionando com todo mundo. Então... Quando eu cresci, fiquei 
adolescente, era louco, por que eu conhecia muita gente na Restinga. Por 
que eu morei em vários lugares diferentes. Lá na Quarta Unidade, quando eu 
morei na Terceira na Cobal, nos Terceira. Na Segunda Unidade, com os 
Fedorento... (E13, p.01-02) 

A narrativa deste entrevistado (E13) é inusitada. Ele havia vivido em nove 

diferentes moradias da Restinga, abarcando quase todas as unidades vicinais e a 

Restinga Velha. Ainda que possa ser considerado um caso extremo, de forma alguma 

é incomum.  
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Há certa tendência de se ver as famílias de reassentamentos populares 

(vítimas ou não destes deslocamentos) como fixas num lugar. Numa perspectiva de 

desenvolvimento urbano seria importante também prestar atenção nos 

deslocamentos que realizam depois de serem “fixadas” num lugar. A circulação de 

crianças é apenas o começo desta vida móvel. 

 Há uma circulação que está vinculado a instituições ou grupos sociais dentro 

do bairro. Os times de futebol e as escolas de samba, entre outros coletivos voltados 

à sociabilidade, são fortes produtores de mobilidade na Restinga. Nas escolas de 

samba sempre há uma parte do público que “vem de fora” e as mesmas recebem 

constantes convites para apresentações em outros locais. Fazem um trabalho de 

embaixadores e apresentam o bairro num território muito mais amplo do que suas 

fronteiras. Processo semelhante, e até mais enraizado na vida do bairro, ocorria com 

os times de futebol, cujos deslocamentos para jogarem no campeonato local eram 

uma constante. No auge do futebol na Restinga mais de duas dezenas de times 

circulavam pelo bairro ou para fora durante praticamente todas semanas do ano, 

promovendo variado intercâmbio nas paisagens dos territórios que compõem o bairro. 

 As atividades esportivas costumam desenvolver bom potencial de integração, 

uma vez que são praticadas ao ar livre ou em estruturas coletivas. Talvez não por 

coincidência, o entrevistado cuja história familiar de circulação foi uma constante, 

dedicou-se a um esporte muito relacionado com deslocamentos: o skate.  

Eu andava com a galera do skate. A galera do skate era diferente por que o 
skate já é essa coisa... um esporte classe média. Pra tu montar um carrinho 
era difícil. Então a galera do skate era uma coisa diferente, não era essa coisa 
zonal.Não era por que era teu vizinho. Por que as gangues se formavam 
muito assim, por território. Tu crescia brincando na pracinha e todo mundo... 
A galera do skate aí era de todo bairro, que se juntava pra andar na quadra 
ou no quebra mola, por que tinha um piso que era mais adequado pra andar. 
O asfalto ali era ruim; tudo que é lugar lá na Restinga era ruim pra andar. 
Então só tinha a quadra, dentro do ginásio e o quebra mola. Então se juntava. 
E a galera do skate era heterogênea na questão da idade e de diferentes 
lugares do bairro. Então tinha gente da Restinga Velha, tinha gente da Nova... 
Tinha gente de tudo que era canto (E13, p. 11). 

A circulação pressupõe capacidade de se deslocar, mas também um lugar para 

chegar. O fato da Restinga ter uma série de praças, a estrutura do CECORES e a 

Esplanada, aliada à oportunidade que as linhas de ônibus alimentadoras 

desenvolvem, tornam a circulação interna no bairro uma componente cultural do 

cotidiano de muitos de seus moradores.  
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De fato, como se pode observar em entrevistas e caminhadas realizadas para 

a pesquisa, o fluxo de pessoas interagindo com lugares é marcante. Um território se 

explica por seus componentes físico-espaciais, mas também por suas práticas sociais. 

A Restinga do sofrimento dos pioneiros já mudou, mas insiste em existir nas 

pequenas frações de favelas que há dentro do bairro. A Restinga dos operários e 

trabalhadores públicos, vinculada a uma rede de proteção social e clientelismo, já 

mudou, mas insiste em existir nas relações políticas tradicionais. A Restinga das lutas 

sociais e do Orçamento Participativo já mudou, mas insiste em existir na ação de 

lideranças comunitárias progressistas. A Restinga dos ativistas culturais críticos e 

anarquistas já mudou, mas insiste em existir no protagonismo dos novos grupos 

culturais juvenis, menos politizados mas muito colados nos atuais anseios juvenis. A 

Restinga de todas as religiões já mudou, mas insiste em existir em igrejas e religiões 

que estabelecem uma posição diferente da doutrinação neopentecostal. E agora há a 

Restinga do mercado e do empreendedorismo, das empresas imobiliárias. Tudo é 

Restinga, nas mudanças e permanências. E este caleidoscópio de experiências vai 

produzindo memória.   
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4. RESTINGA: MEMÓRIAS CONSTRUINDO IDENTIDADES SOCIAIS 

Somos aquilo que lembramos. 

Norberto Bobbio 

 

4.1. Sobre memórias  

E se a memória de uma localidade desaparecesse num instante? Ou, mesmo 

que não fosse de forma abrupta, o esquecimento aos poucos pousasse como uma 

espessa nuvem sobre os seus habitantes? Cada dia estes se esforçariam para 

conservar fragmentos de recordações – não de distantes vivências que tiveram (ou 

imaginavam ter tido) em outros momentos de sua vida, mas da semana anterior, do 

dia anterior, do que tinham comido no almoço. A vida em sociedade, sem o cimento 

da memória, seria impossível. Não haveria educação, uma pessoa ferida ou doente 

não teria auxílio adequado e seria inviável a vida coletiva produtiva no trabalho, pois 

quem ainda se lembraria de como fazer algo? Até mesmo organizar rotinas seria 

quase impossível, visto que nenhuma autoridade teria legitimidade para decidir algo – 

nenhuma teria o reconhecimento de sua autoridade chancelado pela memória da 

submissão, da aceitação ou do apoio. Este é o cenário que Kazuo Ishiguro sugere ao 

descrever as tentativas cotidianas de sobrevivência de seus personagens, um casal 

de aldeões idosos de uma aldeia perdida em algum lugar distante no interior da 

Inglaterra. É uma alegoria da Doença de Alzheimer, talvez estendida a uma 

perspectiva mais coletiva, das interações sociais (ISHIGURO). 

Não há como se desenvolver vida humana sem memória; é impossível 

organizar a vida em sociedade sem o conhecimento do pretérito. A própria relação 

entre passado, presente e futuro, essencial na estruturação da vida de qualquer 

pessoa ou grupo social, não existe sem o poder da memória. 

Os antigos gregos já o sabiam. Em sua visão de mundo mitológica Mnemósine 

(Mnēmosýnē) é a Deusa da memória (HACQUARD, 1996). Ela tem nove filhas com 

Zeus, as musas. Todas dedicadas à proteção de alguma atividade artística (canto, 

declamação, poesia, hinos, música, dança) ou científica (astronomia e história). 

Destaque para a musa protetora da história, Clio. Será coincidência ou acaso que 

Mnemósine é uma deusa, que só tem filhas mulheres? Será a memória melhor 

construída a partir de uma representação de gênero feminina?  
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Mnemósine é a Deusa que preserva os humanos do esquecimento. No 

imaginário do mundo grego antigo o esquecimento era representado pelo rio Lete, que 

as almas dos mortos deveriam atravessar após o falecimento de seus corpos. Desta 

associação se origina a palavra letalidade. Assim, ao esquecimento – a parada da 

memória, quando Mnemósine já não tem poder sobre a vida de um corpo -, equivale 

morrer. Perder a memória, viver uma situação de letalidade, é igual a morte (Tanatos). 

Já a memória (Mnemósine) através de uma virtuosa cadeia de conceitos, leva 

à vida. Para o pensamento grego antigo o conhecimento é a associação entre 

memória e opinião. Somente através do conhecimento, para o qual se necessita de 

memória, é que se obtém o discernimento do mundo e da psiquê humana. Para os 

gregos o ser humano só é livre e portador de vitalidade na condição de discernimento. 

Então, memória está associada com vida, com prazer. A memória é erótica; o 

esquecimento, tanático.  

Contudo, não se deve conceber a relação entre memória e esquecimento ao 

que parece mais explícito, uma relação binária entre vida e morte. O pensamento 

grego, em sua essência, é dialético. Há relação entre memória e esquecimento; 

memória também é esquecimento, assim como a morte faz parte da vida. Mais adiante 

se verá que na memória social o esquecimento, muitas vezes, tem papel estratégico.  

 Por agora, em termos meramente conceituais, fica evidenciado que a 

capacidade de reprodução da vida é um fenômeno que necessita de memória. E nem 

se trata somente da vida humana, individual ou social. Outros animais e plantas, nesta 

concepção mais ampla e subjetiva, têm memória (INGOLD, 1994; TOMPKINS e BIRD, 

1976).  

 Contudo, se a hipotética - e na prática impossível -, ausência de memória retira 

do mundo a vitalidade, pensar o contrário também se apresenta constituído de 

sentido. O excesso de memória não necessariamente produz vida.  Jorge Luis Borges 

(2010), em seu conhecido conto “Funes, el memorioso”, apresenta um personagem 

capaz de lembrar tudo. Tudo de tudo. Seu personagem tem a capacidade de reter em 

sua memória não somente todos os acontecimentos que vive, de forma genérica, mas 

também lembra os mínimos detalhes sensoriais de algo com o qual se deparou ou 

que lhe transmitiram. Funes é capaz de relembrar a textura e cor exata de cada folha, 

de cada árvore, num bosque. Em certa ocasião resolve reproduzir o que havia lhe 
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acontecido, no dia anterior, nos mínimos detalhes. Não somente os fatos, mas os 

pensamentos e sensações que havia vivido. Borges o captura numa armadilha, pois 

para narrar o que havia vivido com total exatidão necessita do mesmo tempo, um dia 

inteiro, no qual deixará de viver o presente. Este assomboso conhecimento, único 

entre os seres vivos, não lhe traz glórias, poder ou a capacidade de seduzir pela 

erudição. Funes é um solitário, condenado a uma existência cheia de provações – 

adquire a capacidade de memória total após uma convulsão que lhe deixa preso a 

sua cama. Seu corpo não tem atividades que vão além das fisiológicas. Sua 

hipermnésia levada ao grau máximo não lhe trará experiências eróticas, mas o 

thanatos , pois acaba falecendo com 21 anos. A admiração inicial que habilmente o 

escritor argentino nos faz ter pelo personagem, logo cede ao compadecimento. A 

memória lhe é um infortúnio e Borges, que tinha um conhecimento enciclopédico, 

ironicamente, sentencia sua crítica ao enciclopedismo: “Suspeito, entretanto, que não 

era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No 

abarrotado mundo de Funes não havia senão pormenores, quase imediatos” 

(BORGES, 2010, p. 590). 

 A neurociência, nas últimas décadas, vem avançando na pesquisa sobre o 

cérebro, sendo que as questões relacionadas à memória tiveram bastante importância 

nas descobertas feitas. O que já se sabia de forma intuitiva, que os sentimentos, as 

emoções e o ânimo de uma pessoa influencia em suas memórias, veio a ser 

cientificamente comprovado. Há tipos diferentes de hormônios que são secretados 

quando se está numa determinada situação psíquica; alguém sob estresse, por 

exemplo, tenderá a produzir memórias deste tipo no momento em que estiver neste 

estado. O mesmo serve para felicidade, raiva, tristeza e outras emoções 

(IZQUIERDO, 2002).  

Em diversas entrevistas a situação narrada não necessariamente combinava 

com a questão que se descrevia. Um exemplo: o entrevistado 07, ao recordar períodos 

em qua a família passava fome, o fez dando risadas e acentuando certas situações 

de obtenção de comida através de estratégias surreais que apresentavam certa 

comicidade. Algo terrível, a fome, somente pode ter uma experiência pessoal evocada 

desta forma se seu estado de ânimo, no momento da entrevista, fosse diferente dos 

seus sentimentos no momento em que vivia a experiência.     
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 Iván Izquierdo também aborda, do ponto de vista do estado do cérebro, a 

importância do esquecimento. A extinção de memórias pode ocorrer por falta de uso 

(algo que não faz parte do cotidiano) ou por repressão (fatos traumáticos), mas 

também por saturação de informações. A maioria dos seres humanos está exposto a 

um enorme volume de informações no dia a dia e se recorda uma quantidade ínfima 

do que se vive e apreendeu. Paradoxalmente, perder memória é absolutamente 

essencial para se ter memória (IZQUIERDO, 2004).    

 Porém, o que interessa ressaltar neste texto é uma perspectiva mais social e 

relacionada com o território. Trata-se de enxergar o processo de construção de 

memória social, sobretudo a partir da vida contemporânea no mundo urbano.  

Há um campo de análise que relaciona memória com patrimônio - patrimônio 

histórico ou patrimônio arquitetônico. A memória do patrimônio envolve conceitos que 

são mais abrangentes do que os estudos sobre velhos prédios em zonas centrais de 

grandes cidades. Segundo Huyssen, por exemplo, o monumentalismo pode 

transformar-se numa espécie de “redenção pela memória” (HUYSSEN, 2000, p. 43). 

Ou seja: passamos a conceber as cidades e sua memória a partir dos aspectos físicos 

construídos. Para isso, não há necessidade de estar coberto pela pátina do tempo ou 

ser muito grandioso e espetacular. 

Assim, a memória arquitetônica também está presente na Restinga. Cada 

grupo memoriza as estruturas arquitetônicas que lhe dão sentido de vida. Um 

entrevistado lembrava vivamente dos muitos detalhes de uma pintura mural que ele 

havia ajudado a fazer em sua escola, quando era adolescente, inclusive o fato de se 

representar nesta pintura. Sua relação afetiva com aquela escola específica e a 

vontade de apreender estava diretamente relacionada com esta experiência. Foi um 

choque voltar à escola, uns 20 anos depois, e ver que o mural havia sido removido. 

Outro exemplo está relacionado à escola de samba Estado Maior da Restinga. 

Quando houve um movimento para retirá-la da Esplanada, rapidamente ocorre a 

articulação de um movimento contrário a esta ideia.  E o prédio da escola de samba, 

com suas muitas precariedades, continua no mesmo lugar, na vizinhança da 

Esplanada. Templos religiosos (formais ou não) e o totem da entrada do bairro 

também são patrimônio do qual na Restinga se produz memória.  
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 Halbwachs (2003) é um dos pioneiros no estudo da memória a partir de 

contextos sociais. Sua obra, pequena e em parte póstuma, foi escrita entre meados 

da década de 1920 e início dos anos 1930 e tem como ideia central a noção de que a 

memória é um processo coletivo, que se constrói a partir de realidades sociais. 

Evidentemente, Halbwachs, reconhece a existência de uma memória individual, mas 

como herdeiro das ideias de Durkheim, na sua concepção a memória individual 

também é um fato social.  

De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista 
sobre a memória coletiva... que este ponto de vista muda segundo o lugar 
que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que 
mantenho com outros ambientes... Quando tentamos explicar essa 
diversidade, sempre voltamos a uma combinação de influências que são, 
todas, de natureza social (HALBWACHS, 2003, p. 69). 

A memória é um fato social. É o que Halbwachs (2003) denomina de quadros 

sociais da memória, ou seja, representações coletivas de acontecimentos. O território 

também é uma construção social. Para Halbwachs a memória coletiva sempre se 

desenvolve num determinado território e de forma relacional, na trama de relações 

que um lugar mantém com outros ambientes. De certa forma, esta relação entre 

memória e lugar se aproxima bastante da noção de territorialidade, na qual grupos 

sociais vão construir sociabilidades, conflitos, apropriações, narrativas e outras 

possibilidades de interação em torno de um território. As lembranças somente têm 

capacidade de se tornarem algo mais consistente, portador de narrativas, na medida 

em que se materializarem no território. E será esta materialidade da memória uma das 

condições necessárias para a produção de identidades.  

Halbwachs dedica especial atenção à história. Faz uma distinção entre história 

vivida e o que denomina de história escrita. Nossas memórias, segundo este autor, 

são sistematizadas sobre aquilo que vivemos – o império dos fatos, como seria de se 

esperar da associação ao pensamento de Durkheim -, mas o que vivemos somente 

na aparência é individual, pois suas memórias remetem a fatos mais amplos e 

contextos de eventos sociais que ocorreram para que nos lembrássemos. E estes 

eventos estão submetidos ao registro, à história escrita, com o qual, a história vivida 

é filtrada e se torna memória. Halbwachs, como exemplo do conceito de memória 

coletiva, escreve um ensaio sobre a memória dos músicos. Segundo ele, a lembrança 

que os músicos têm das partituras somente é possível por que são fixadas através de 

uma padronização. Os sons são codificados e, com isso, possibilitam a memorização. 
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Associando à ideia de divisão social como fator positivo de construção de sociedade, 

neste mesmo exemplo desenvolve a ideia de que a divisão de instrumentos e músicos, 

numa orquestra, é que permite que se efetive a construção de uma memória musical 

coletiva das partituras, já que nenhum músico teria possibilidade de executar, ao 

mesmo tempo, toda a sonoridade da obra.     

As viagens de ônibus da Restinga ao centro são um bom exemplo de memória 

coletiva. Nas entrevistas há nítidas recordações sobre o sacrifício destas viagens: 

superlotação, convívio com animais e até mesmo da cor dos ônibus, mas estas 

lembranças individualizadas provém de fatos sociais, coletivos, dos quais o mais 

significativo é o próprio surgimento da Restinga no tempo e espaço em que se 

construiu. E, muitos dos acontecimentos nos ônibus, foram sendo contados entre os 

protagonistas, o que faz com que não necessariamente todos enunciados sobre os 

fatos tenham sido diretamente vividos por quem os produz.   

O historiador francês Pierre Nora (1993) aborda a questão da memória sob 

vários aspectos, sendo um dos mais interessantes a reflexão sobre “o lugar da 

memória”. Para Nora história e memória são duas questões diferentes. A memória diz 

respeito às vivências que os indivíduos ou grupos desenvolvem; está sujeita a 

contradições, subjetividades, esquecimentos e recordações, processadas de forma 

ambígua e submetidas à vontade do sujeito, individual ou grupal. A memória sempre 

é seletiva; há o que se quer lembrar, inclusive guardar, e o que se quer esquecer. Já 

a história é o registro, o processamento organizado de memórias, uma operação 

intelectual. “A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido sempre no 

presente;  a história, uma representação do passado” (NORA, 1993, p. 09). Memória 

é vida; história é registro.  

É impossível registrar a memória do vivido, pois há que seguir vivendo.  Neste 

ponto a reflexão de Nora se aproxima a de Borges, pois Funes é o único ser humano 

capaz de recordar com exatidão cada segundo vivido em um dia completo. Contudo,  

não viverá nada durante o tempo da narrativa. O que lhe forçará a um paradoxo: para 

produzir memória, há que viver; mas somente se “não viver”, poderia produzir uma 

memória total, que não fosse uma representação. Portanto, história é seleção.    
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Os lugares da memória surgem justamente na operação que a história realiza 

para resgatar fragmentos da memória. A imagem que Nora faz da perda de memória, 

ou da desconstrução da memória, é a de uma concha que está fora do mar. Assim, 

“se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar 

lugares. Não haveria lugares por que não haveria memória transportada pela história” 

(NORA, 1993, p. 08).  

Os lugares da memória são  

(...) sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; fidelidades 
particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos; diferenciações 
efetivas numa sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento 
e de pertencimento de grupo numa sociedade (NORA, 1993, p. 12). 

 Para Nora há três possibilidades de lugares da memória: os lugares materiais, 

tais como museus, arquivos, bibliotecas, que articulam a memória arquivo; os lugares 

funcionais, responsáveis pela transmissão da memória, tais como livros e todas 

formas de socialização através da educação e os lugares simbólicos, de 

representação da memória, que podem ser cerimônias, homenagens, discursos 

fúnebres etc. Os lugares da memória se comunicam, e o que é considerado material 

normalmente também tem valor simbólico e frequentemente é associado à 

transmissão. Assim, os lugares da memória são dinâmicos quanto às suas 

possibilidades de emprego. 

 A ideia de lugares de memória desenvolvida por Nora deu margem a outras 

leituras. Todorov (2000) vai associar a arte e a cultura como lugares de memória por 

excelência. Este autor centra sua análise na leitura política sobre a memória, 

demonstrando como no século XX regimes totalitários suprimiram a memória em 

escala industrial. Assim, para Todorov, a reconstituição do passado já tem potencial 

para ser oposição ao poder. Contudo, memória é mais do que conservação ou 

recuperação. Na realidade, memória é seleção. Neste aspecto, memória não se opõe 

ao esquecimento; seleção implica em lembrar e esquecer.  

Assim como há o direito à memória, há o direito ao esquecimento. Todorov 

aponta para a crueldade que seria ser obrigado a lembrar continuamente de uma 

experiência de sofrimento, na qual os que foram humilhados ou sofreram toda sorte 

de violências, seriam expostos a uma dinâmica contínua de recordação destas 

violências o que, de certa forma, os forçaria a vivenciá-las novamente, ao menos no 

plano das narrativas.  
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 Outro teórico importante neste campo foi o sociólogo e historiador austríaco 

Michael Pollack. Este autor sustenta que há três diferentes espécies de memória. Os 

acontecimentos vividos pelo indivíduo, os acontecimentos ocorridos com um grupo no 

qual este indivíduo está inserido e os lugares. Estres três âmbitos se entrelaçam. Os 

acontecimentos vividos pelo grupo podem ter ou não a participação do indivíduo, mas 

a narrativa vai se solidificando ao ponto em que este se considera um participante – 

tendo sido ou não. No exemplo que foi relatado nas primeiras páginas da introdução, 

a caminhada até o centro da cidade, houve uma entrevista na qual ela foi recuperada 

por um ativista que não participou dela, mas a fez parte de seu processo de educação 

política.  E há lugares de memória, nos quais o elemento geográfico ativa lembranças 

em indivíduos. No capítulo 2, em especial no processo de expulsão e chegada dos 

moradores na Restinga, há muitos exemplos destes três tipos de memória sendo 

ativados nas narrativas.  

 Pollack também menciona os silenciamentos, os esquecimentos e os não-ditos. 

Considerando que quaisquer memórias são construídas, também faz parte deste 

aranjo o que fica oculto. Nem todos ocultamentos são iguais: não é o mesmo ser 

silenciado ou esquecer ou, ainda, não dizer. São perspectivas diferentes que, no 

entendimento deste autor, ressaltam o campo de construção de memórias como um 

campo de disputas. A memória articula pertencimentos e, com estes, por sua vez, vêm 

as fronteiras. Na medida em que articulam identidade, ajudam a definir quem está em 

qual lugar, quem constrói quais territorialidades. A noção de fronteira, tão presente na 

construção de territórios – juridicamente constituídos ou imaginários – ajuda a 

delimitar quem articula memórias em torno de determinadas materialidades que se 

transformam em narrativas.  

 Outro autor cujas contribuições nos estudos sobre memória são importantes é 

Ruiz Rodríguez (2004). Em seu trabalho, distingue três tipos de memória: a memória 

sensorial, que é imediata; a memória de curto prazo e, a memória que aqui interessa, 

a de longo prazo. Esta memória de longo prazo é a que tem capacidade de produzir 

conhecimento sobre o mundo. Ruiz Rodriguez menciona a importância do conceito de 

reaparição na formulação desta memória de largo prazo. A reaparição é a 

recuperação de algum conteúdo depositado em nossa consciência. Não se trata de 

uma recuperação fiel ao acontecido; a memória recupera o significado de uma 

experiência como representação. Portanto, a reaparição de memória está inscrita 
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numa perspectiva simbólica, na qual as representações são reinterpretadas por quem 

as constrói e, também, por quem as recebe. “A reaparição é ao mesmo tempo objetivo 

último da memória e um requisito para sua verificação” (RUIZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 

05). Na Restinga, muitos viveram vários episódios do processo de melhoria no 

transporte público. Quando ocorre o processo de reaparição, cada grupo ou ator 

político recuperará a memória destes acontecimentos a partir de variáveis distintas.  A 

distintividade é uma das principais qualidades da reaparição, pois torna a memória 

múltipla e polissêmica, sujeita a contradições e disputas. 

Eclea Bosi (1987), cujo trabalho está centrado em entrevistas não-diretivas com 

idosos que compuseram em parte a elite política de São Paulo, percebe  a existência 

de duas memórias: a memória hábito, que é baseada nos reflexos e mecanismos 

(muitas vezes motores) de repetição de rotinas e, por outro lado, a memória 

lembrança. Esta é responsável pela geração de representações de vivências do 

passado. Na memória lembrança, como nos demais autores que trabalham com este 

conceito, estão embutidos os esquecimentos, as falhas e omissões.  

O trabalho de Bosi também traz outra contribuição importante: a possibilidade 

de se pensar o estudo da memória em termos metodológicos. Há muitos trechos no 

qual a autora discorre sobre como tratar o silêncios, o significado de expressões 

recorrentes como “no meu tempo” e outros pormenores do trabalho de campo ao se 

entrevistar pessoas idosas.  

 Cabe também mencionar a importância da oralidade, que Bosi (1987) já na 

época de seu trabalho, via em franca decadência. Segundo a autora, a oralidade é 

uma forma de transmissão de memória muito apropriada. Os velhos, na condição de 

sábios pelo acúmulo de vivências, trazem familiaridade à narrativa que descreve 

objetos, costumes, modos de viver e acontecimentos do passado. Assim, os 

idosos(as), através da transmissão oral, são (ou eram, em outro tipo de sociedade) 

importantes organizadores da memória.  

 Le Goff (1990), por sua vez, realiza uma sistematização sobre como se 

desenvolveu a memória a partir de grandes períodos históricos. No século XX, para 

este autor, há uma aceleração na produção de memórias e na capacidade de retê-las 

em arquivos, museus e bibliotecas. Le Goff também assinala que é deste período a 

organização dos processos de construção da memória através de eventos, nos quais 

se comemora o glorioso passado através da construção de narrativas e, torno de 
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datas, simbolicamente estruturadoras de identidade num país ou determinado 

território.  

Normalmente essa construção memorial se organiza em torno de grandes 

temas, como Independência, Proclamação da República e outros. Contudo, mesmo 

na Restinga, sem ser uma república independente ou se ter um grande momento 

histórico próprio para tornar evento e cimentar identidade, há uma data de aniversário. 

A Semana da Restinga, que ocorre desde 1977, é comemorada em torno do 20 de 

Novembro, data simbólica de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra. Há 

uma evidente construção de identidade étnica, tomando “emprestada” a memória 

construída da forma de luta e também de organização de território de uma experiência 

histórica concreta. Assim, opera-se um interessante processo de resignificação.  

A Memória, em Le Goff, é fundamental na construção de identidade. Como já 

se viu, sair da área central da cidade foi um trauma coletivo para os primeiros 

habitantes da Restinga. Assim como foi uma opção tática de aquisição da casa própria 

para muitos de seus moradores que vieram em outras fases. Assim, a perda de 

identidade anterior, para uns e outros, necessitou ser rearticulada a partir do acesso 

de novas memórias (e esquecimentos) de parcelas do passado, à luz do presente, 

nas novas territorialidades.  

Le Goff assinala que a construção de memórias é um processo envolto em 

disputas. A memória – o que deve ser preservado e o que deve ser esquecido – é 

política, inserida nas disputas de poder. E, como tal, tende a ser apropriada pelas 

classes, grupos ou elites dominantes. Mas, na sua concepção, há espaço para grupos 

subalternos e historiadores construírem outras memórias e identidades. “A memória, 

onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1990, p. 477). 

 Sobre memória e identidade há muitas obras. Assim como alguns autores 

constatam que estamos na era dos exageros de produção de memória (NORA, 1993; 

TODOROV, 2000; LE GOFF, 1990) há um volume aplastador de trabalhos teóricos e 

pesquisas de campo que utilizam conceitos de memória e identidade. Os trabalhos 

acima comentados são uma pequena fração, mas significativa. Aqui se fez uma breve 

exposição de alguns conceitos que, nesta pesquisa, servem para relacionar com os 
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aspectos que abaixo se tratará ao analisar algumas experiências de construção de 

identidade na Restinga.  

Assim, memória coletiva, quadros sociais da memória, lugar da memória, 

memória como processo de seleção, memória e esquecimento, memória e eventos, 

memória e construção de identidade, memória como reaparição do vivido e memória 

dos idosos são elementos que estão presentes na construção de identidades na 

Restinga. E, sem esta perspectiva, que articula as mobilizações sociais a processos 

simbólicos, é impossível entender a transformação de estigma em estima em parte 

daquela população, bem como muitas de suas iniciativas políticas, sociais, culturais e 

até mesmo econômicas 

Nas entrevistas e conversas que foram ocorrendo durante o trabalho de campo 

chamou a atenção a intensidade de memórias que as pessoas tinham sobre o bairro, 

suas lutas e até mesmo sobre as origens. Quantos conhecem a história de seu bairro 

e as origens? De onde vieram as pessoas? O que era antes? Quais as transformações 

que ocorreram? Na Restinga o esforço de produção de memória e articulação de 

identidades é impressionante. Está presente nas instituições, em paredes do bairro, 

na narrativa sobre prédios, na lembrança de letras de samba... 

 

4.2 Carnaval: Tinga, teu povo te ama e samba 

O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor 
Caetano Veloso 

  

 O carnaval é um dos melhores lugares de memória das periferias urbanas, 

sobretudo em territórios com construção de identidade a partir de fatores étnicos, de 

afro-descendência. Há diversos fatores que possibilitam visualizar esta afirmação.  

 O carnaval possui historicidade. Ou seja: apresenta uma concretude e se 

relaciona de forma direta com outros eventos históricos do seu tempo e do passado. 

Na Restinga é muito visível como o carnaval transcende os desfiles e até mesmo o 

âmbito da produção de arte e cultura e, de forma complexa, tornando-se chave na 

construção identitária do próprio bairro. 
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 O carnaval tem uma consistente capacidade de mobilização social, tanto nos 

elementos de festa e produção cultural como nas relações sociais mais amplas. Estas 

mobilizações são importante fator de possibilidade de produção de memórias.  

 As escolas de samba, principal forma na qual se desenvolve o carnaval na 

Restinga, são locais de produção de memória através da reprodução de conteúdos 

simbólicos nas letras dos sambas, nas fantasias e nos carros alegóricos. Estes 

conteúdos vão produzindo imaginários sociais e memória. Uma escola de samba é 

uma fábrica de produção e reprodução de discursos.  

 O carnaval estabelece múltiplas relações políticas, econômicas e sociais. Uma 

escola de samba é um lugar de interações, inclusive com a cidade de forma mais 

ampla. Estas interações, na medida em que afirmam uma identidade do local em 

contraposição a outros territórios, também produzem memória.   

 Portanto, o carnaval é um elemento central na construção de memória. Abaixo 

se analisará o carnaval como lugar de memória da Restinga a partir de três aspectos. 

Num primeiro momento é importante examinar as raízes do carnaval na Restinga, que 

são construídas num largo período anterior a própria formação do bairro. 

Posteriormente, o carnaval na Restinga e, num terceiro momento, a construção 

temática em torno de algumas letras de sambas das duas escolas de samba 

existentes na Restinga.  

4.2.1. Antes da Restinga. 

Como em outras cidades do Brasil, em Porto Alegre o carnaval era festejado, 

desde as primeiras décadas do século XIX, com o entrudo, brincadeira popular de rua, 

vinculada à tradição portuguesa e presente no país desde o século XVIII. Sem estilo 

musical próprio, o entrudo era visto e combatido pelas autoridades como brincadeira 

tosca e por vezes violenta em que os foliões jogavam água, farinha, ovos e, por vezes, 

urina, uns nos outros.  

Em oposição a essa folia “pouco civilizada” se difundiu, a partir da década de 

1870, um modelo de carnaval “civilizado”, elitista, com bailes em clubes e também no 

Teatro São Pedro. No espaço da rua se realizavam cortejos com carros alegóricos de 

sociedades carnavalescas (Venezianos, Esmeralda, Leopoldina e Germânia) e corsos 

sofisticados. De forte inspiração europeia, em especial do carnaval de Veneza, as 
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famílias brancas dos segmentos médios e da elite o festejavam com polcas, valsas e 

mazurcas. Esse carnaval teve, por vezes, contornos étnicos, como no caso dos 

imigrantes alemães que em 1885 organizaram seu próprio desfile alegórico (GANS, 

2004).  

Esse carnaval elitizado das últimas décadas do século XIX continuou forte até 

a década de 1930, quando ressurgiu um carnaval mais popular. Tratava-se, agora, de 

um carnaval de rua com cordões e blocos, descentralizado, espalhado pelos bairros, 

especialmente aqueles marcadamente negros, mas também em arrabaldes mais ao 

norte, como São João e Higienópolis (KRAWCZYK, GERMANO e POSSAMAI, 1992).  

Em seu afã por construir uma cultura nacional, o Estado Novo passou a 

valorizar os ritmos e a dança dos negros como traço significativo da cultura brasileira. 

Porto Alegre não ficou fora deste movimento e, neste sentido, o seu carnaval se 

aproximou do estilo do carnaval do Rio de Janeiro, que já era, então, o principal núcleo 

da festa popular. O Estado autoritário com seu empenho nacionalista, por um lado, 

promoveu o carnaval dos ritmos negros a um status agora não mais marginal, de 

símbolo da cultura nacional e, por outro, o fez de forma disciplinadora e censuradora. 

Já em 1938, no período ditatorial da Era Vargas, foram criadas diversas 

normatizações e aplicada a censura sistemática às letras das canções carnavalescas 

(KRAWCZYK, GERMANO e POSSAMAI, 1992). É durante o Estado Novo, em 1941 

e 1942, que ocorrem, em Porto Alegre, os primeiros concursos carnavalescos oficiais 

e centralizados (ROSA, 2008).  

O período entre 1946 e 1960 foi a idade de ouro do carnaval de rua nos bairros 

da cidade. Aqueles em que os festejos mais se destacavam eram lugares que desde 

o século XIX haviam sido, marcadamente, territórios de cultura negra na cidade: a Rua 

Casemiro de Abreu (Colônia Africana), Azenha e Cidade Baixa (Praça Garibaldi, Rua 

da Margem, Areal da Baronesa). Vila Jardim, Mont Serrat e Partenon. De alguns deles, 

como já foi descrito, saiu, posteriormente, a população que constituiria importantes 

frações da Restinga. O mapa abaixo destaca os territórios negros localizados na 

região central da cidade no início do século XX. 
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Ilustração 23: Mapa dos territórios negros, Porto Alegre, região central, 1916. 

 

Fonte: Vieira (2017, p. 101), sob mapa de Porto Alegre, 1916, de autoria de João Moreira Maciel.  

 Na década de 1960, em substituição aos blocos de rua, surgiram as escolas 

de samba.65 Os desfiles das escolas passaram a ser realizados anualmente, a receber 

verbas públicas e a ditadura os utiliza como símbolo de unidade nacional, “união de 

todas as classes e raças”.66 Até 1968 eles ocorreram na Avenida Borges de Medeiros 

e entre 1969 e 1975 na Avenida João Pessoa. Posteriormente, entre 1976 e 1987, 

foram transferidos para a Avenida Perimetral e de 1988 até 2003 para a Avenida 

Augusto de Carvalho. Em 2004 os desfiles foram definitivamente deslocados para a 

 
65 A escola de samba mais antiga de Porto Alegre, os Bambas da Orgia, é de outro período, 1940. No 
início da década de 1960 surgem os Imperadores do Samba, a Praiana e a Copacabana. Como em 
outros exemplos, a maioria destas iniciativas nasce nos denominados territórios negros em torno da 
Ilhota, Colônia Africana e Arraial da Baronesa.  
66 Esta é uma narrativa recorrente desenvolvida pela memória oficial, que chega à Restinga e até hoje 

tem sua importância. O depoimento de um dos artífices do bairro na época é muito ilustrativo: “...tinha 
muitos negros, mas tinha muito branco também lá no negócio, e... como vou dizer... tem muito mais 
negro pobre do que negro branco, é histórico esse negócio. Não é culpa da Restinga isso tá. Na 
Restinga o preto se sentiu senhor da situação, lá ele... até por coincidência, o primeiro delegado de 
polícia que teve na Restinga era preto retinto, o Chico Alves da Cruz. Um negrão forte, beleza de figura”  
(E12, p. 05). 
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periferia da cidade, no bairro Sarandi, mais exatamente na área projetada inicialmente 

para ser um Porto Seco, na zona norte, agora transformada em complexo cultural.  

As sucessivas transferências do local dos desfiles permitem identificar três 

momentos distintos: inicialmente, eles ocorrem no coração da cidade, descendo pela 

Avenida Borges de Medeiros até o prédio da Prefeitura. Depois, os desfiles ainda 

acontecem na região central, sempre em locais com excelente visibilidade e de fácil 

acessibilidade para a população em geral. Por fim, o evento é arrancado da parte 

central da cidade e transferido para a periferia da zona norte de Porto Alegre, 

dificultando o acesso aos carnavalescos e público em geral.   

Se neste último local, por um lado, há alguma vantagem logística, como a 

existência de galpões amplos para os preparativos das escolas, não deixa de chamar 

a atenção que o poder público, de certo modo, arrancou a mais popular das festas da 

parte pulsante da cidade, deslocando-a para um território periférico, criado 

artificialmente para ser Porto Seco, desabitado e estéril. Há, aqui, de certo modo, uma 

semelhança entre os deslocamentos forçados da população pobre que vivia na região 

central da cidade para bairros distantes, como a Restinga. O carnaval, manifestação 

que se tornara expressão cultural popular por excelência, foi também alijado da cidade 

moderna, branca e elitista. 

Na primeira fase dos desfiles das escolas de samba, na Avenida Borges de 

Medeiros, a população expulsa para a Restinga experimenta, simbolicamente, uma 

espécie de retorno ao centro da cidade, através da manifestação cultural coletiva de 

sua escola da época, a Estado Maior da Restinga. Neste gesto de retorno, parcial, 

fragmentado e passageiro, aos territórios aonde antes habitavam, trabalhavam e 

possuíam uma teia de relações sociais,  há uma possibilidade de resignificação da 

relação com o espaço urbano – o estigma da expulsão se transforma em estima do 

retorno. 67  

A visibilidade conquistada através da exibição das escolas para camadas mais 

amplas da população, na região central, acabou por ser também paulatinamente 

 
67 Durante a pesquisa, em conversas informais na escola de samba ou outros territórios de samba do 
bairro, era recorrente a manifestação sobre a aventura da Unidos da Restinga (primeira escola do 
bairro) em participar do carnaval de 1976, tendo carro alegórico quebrado na metade do caminho, 
fantasias arruinadas e pessoas que não conseguiram chegar. Ainda não existia o grito de guerra “Tinga, 
te povo te ama”, mas as pessoas começaram a gritar “Restinga chegou”, “Restinga” e outras palavras 
de demarcação de identidade local em relação à cidade.  
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quebrada. Primeiramente, houve o esvaziamento da Muamba, espécie de ensaio 

coletivo que ocorria gratuitamente no centro. A Muamba, assim como os desfiles 

oficiais, foi deslocada para o Porto Seco e transformado em ensaio técnico pré-desfile, 

perdendo sua característica de mobilização popular festiva.  

Com exceção das atividades fragmentadas nas quadras de ensaio das escolas, 

algumas delas situadas na região central, todas as atividades relacionadas ao desfile 

foram confinadas em uma área totalmente estranha ao carnaval e à própria atividade 

social e cultural mais ampla da cidade. Isso permitiu, entre outros ataques à festa 

popular, que em 2018 não houvesse desfiles (quebrando uma sequência de mais de 

40 anos de atividades ininterruptas) e que, em 2019, os desfiles tivessem que ser 

organizados com bastante dificuldade pelas próprias escolas, pela primeira vez sem 

nenhum apoio do poder público.68  

Assim foi, em traços gerais, o desenvolvimento do carnaval de Porto Alegre. O 

foco da análise, entretanto, passa a ser o carnaval e outras iniciativas naqueles 

territórios onde viviam muitos dos moradores posteriormente removidos para a 

Restinga. Localizados na região central da cidade, eles concentravam fortemente a 

população negra da capital e teriam uma grande importância para a Restinga na 

construção de sua memória, identidade e estima. Percebe-se, neste sentido, que há 

uma transmissão de memória a partir de experiências anteriores enraizadas nestes 

lugares, algumas delas seculares. 

Há diversos registros que permitem pensar esta transição. A respeito do 

carnaval popular, sabe-se que já havia, na Cidade Baixa, “... na Praça Garibaldi e na 

Rua da Margem, já famosas pelas bagunças do Entrudo, ... no início do século, uma 

festa popular ainda em gestação, paralela ao grande carnaval das sociedades” 

(KRAWCZYK, GERMANO e POSSAMAI, 1992, p. 20). 

Um registro bem mais antigo revela que em 1872, portanto ainda antes da 

abolição, negros forros fundaram uma sociedade carnavalesca chamada Sociedade 

 
68 Em 2020, no momento de conclusão da redação desta dissertação, os desfiles ainda não haviam 
ocorrido. Posteriormente, quando o texto foi revisado, é possível acrescentar que o desfile das escolas 
de samba em 2020 foi bastante prejudicado pelo fato do evento ter sido entregue à produção de 
empresa privada de eventos, de fora da cidade e sem tradição em eventos de carnaval. Com a epidemia 
do Coronavírus, as perspectivas para 2021 são de, mais uma vez, o carnaval ser suspenso ou ocorrer 
de forma precária. A sucessão de más condições e descaso verificadas nos últimos anos somente 
reforça a avaliação de agressão por parte do poder público municipal ao carnaval porto-alegrense. .  
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Floresta-Aurora. Muitos eram moradores da Colônia Africana (atual Bairro Rio 

Branco), Menino Deus e Bom Fim (KRAWCZYK, GERMANO e POSSAMAI, 1992). 

Essa sociedade possuía, além do aspecto festivo, caráter beneficente, pois prestava 

assistência material a famílias necessitadas e auxiliava a pagar enterros de parentes. 

Nos anos 1930 fazia seu carnaval de rua com blocos e cordões e ainda hoje segue 

com a tradição de festejar o carnaval e ao mesmo tempo ter uma agenda que tematiza 

questões sociais contemporâneas relativas à cultura e aos direitos das populações 

afro-descendentes.69  

 Existiu também, em data imprecisa anterior à libertação dos escravos, no 

século XIX,  um bloco carnavalesco chamado Os Congos, que angariava fundos para 

alforriar escravos (KRAWCZYK, GERMANO e POSSAMAI, 1992). Portanto, à sua 

natureza carnavalesca e de expressão cultural, também estava associado um ativismo 

político e social abolicionista.  

Em 1902, passados 14 anos da abolição da escravatura, algumas famílias da 

comunidade negra da Cidade Baixa fundaram uma agremiação que se chamou 

Sociedade Satélite. Como outras agremiações semelhantes, promovia encontros de 

lazer, música e dança, mas também iniciativas de alfabetização e custeio, com ações 

cooperativas, de tratamentos de saúde, auxílio pessoal e funerário. Posteriormente, a 

Sociedade Satélite viria a se fundir com outra, de perfil semelhante, surgida no mesmo 

território. Era o Grupo Carnavalesco Prontidão, fundado em 1925 por funcionários 

públicos da Viação Férrea, Banco do Brasil e Correios e Telégrafos. Com o passar do 

tempo, a agremiação também passou a desenvolver um trabalho de educação e 

assistência social. Em 1956, então, as duas sociedades, que afinal possuíam perfil 

étnico e social semelhante, acabaram por fundir-se na Associação Satélite-Prontidão, 

com sede também na Cidade Baixa, muito próxima a antiga Ilhota (FEIJÓ, 2013).  

 

 

 

 

 
69 É possível conferir algo através de página em https://www.facebook.com/pg/florestaaurora 

https://www.facebook.com/pg/florestaaurora
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Ilustração 24: Inauguração da sede da Associação Satélite-Prontidão, 1956.  

 

Fonte: Feijó, 2013, p. 13.  

 

Na década de 1980, em um movimento que talvez possa ser interpretado como 

sinal de vitalidade e renovação da entidade, o grupo jovem Razão Negra trouxe, não 

sem conflitos internos, novos questionamentos político-culturais a respeito de 

etnicidade e defesa de direitos da população negra. Contudo, seu papel de 

consciência crítica e busca por novas orientações políticas não obteve eco na própria 

associação, vindo a ter vida interna efêmera (FEIJÓ, 2013).  

No centenário da Abolição, em 1988, a Associação instituiu o Prêmio Zumbi 

dos Palmares, entregue, anualmente, a personalidades da comunidade negra. Em 

1994, foi considerada de utilidade pública. Desde 2001 possui um Memorial da Cultura 

e da Cidadania Negra. Em 2005 recebeu a Medalha Porto Alegre da Prefeitura 

Municipal e em 2009 foi considerada patrimônio histórico e cultural do RS (CARRION, 

2009). A Associação Satélite-Prontidão, sob o slogan resistência e ancestralidade, 

atualmente segue com suas atividades.70  

 
70 Confira https://www.facebook.com/AssociacaoSateliteProntidaoOficial 

https://www.facebook.com/AssociacaoSateliteProntidaoOficial
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A longa história destas sociedades leva à conclusão de que já existia um 

carnaval negro na Cidade Baixa bem antes da conhecida “repopularização” do 

carnaval a partir dos anos 1930, quando, diferentemente do entrudo, também popular, 

houve a crescente incorporação dos ritmos e danças africanos à festa. Há, nesta 

expressão cultural, uma dimensão de etnicidade e afirmação de alteridade em relação 

aos suntuosos carnavais da população majoritariamente branca que, como vimos, 

também tinham sua longa tradição na cidade. Não por acaso, posteriormente, duas 

das principais agremiações carnavalescas da cidade, as escolas Imperadores do 

Samba e Bambas da Orgia, nasceriam, também, no Areal da Baronesa.  

Silva (1992) comenta a respeito do carnaval deste território negro da cidade, o 

Areal da Baronesa. Este 

... representou um espaço importante de afirmação da identidade étnica dos 
negros da cidade. ... é possível até falar da existência de um território negro 
urbano, tanto histórico como cultural. Cria-se uma geografia espacial, mas 
também simbólica, que demarca os limites e a ideia de pertencimento ao 
lugar. (SILVA, 1992, p.66). 

Os territórios negros da região central, o Areal da Baronesa e a Ilhota, eram 

bastante estigmatizados. Essa estigmatização também se expressava em apelidos 

pejorativos como, por exemplo, Emboscadas (MATTOS, 2000). Tanto mais se torna 

relevante o fato que, em 1947, pela primeira vez os membros destas comunidades 

escolheram um Rei Momo próprio, negro, paralelamente ao Rei Momo oficial, branco 

(SILVA, 1992), uma expressão marcante de alteridade e etnicidade através do 

carnaval.  

O rei Momo negro adquire uma conotação positiva e diferenciada do Rei 
Momo oficial, que era branco. Lelé (o rei Momo negro do carnaval do Areal 
da Baronesa do final da década de 1940), ao dizer, na abertura do carnaval, 
que vinha da Etiópia, promove uma ligação com as origens africanas da 
população do bairro (SILVA, 1992, p. 66).  

Referindo-se a um período posterior, Josiane Abrunhosa Silva (1992) corrobora 

a ideia de que o carnaval porto-alegrense popular possui um recorte étnico 

predominantemente afro-brasileiro. Ao se referir às escolas de samba da capital, 

constata que, ao contrário das escolas de samba e dos desfiles de carnaval do centro 

do país, frequentadas também pelas elites, em Porto Alegre apresentam um recorte 

étnico muito mais nítido de descendentes de africanos.  

Por fim, se lançarmos, novamente, um olhar mais atento sobre as quatro 

agremiações carnavalescas mencionadas - Sociedade Floresta Aurora de 1872, Os 
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Congos (também do período anterior à abolição), a Sociedade Satélite de 1902 e a 

Sociedade Prontidão de 1925, fica evidenciado que há traços comuns a todas elas. 

Enraizadas há bastante tempo nos mesmos territórios negros da cidade, todas elas 

possuem um nítido caráter étnico afro-brasileiro que visa promover confraternização 

comunitária festiva e carnavalesca, mas também ações de caráter educativo e social, 

amparo a membros da comunidade em situação de doença e auxilio funerário. Mais 

do que isso, no caso do agrupamento Os Congos, que promovia a alforria de escravos, 

percebe-se um caráter genuinamente combativo (KRAWCZYK, GERMANO e 

POSSAMAI, 1992).  

Esta constatação contradiz o senso-comum do imaginário conservador que, 

sem compreender a trama de relações comunitárias agregadoras de que é constituída 

uma escola de samba, frequentemente estigmatiza a população negra como sendo 

aquela que “só se mobiliza pro carnaval” sem preocupações com os problemas da 

sua comunidade. Assim como outros grupos étnicos, a comunidade negra também 

estruturou suas iniciativas de ajuda mútua, só que geralmente associadas à 

mobilização em torno do carnaval. Ela também evidencia, como se viu no capítulo 2, 

que o discurso oficial que legitima a remoção das vilas de malocas, por serem 

compostas por marginais que vivem no limiar dos padrões de civilização (“branca, 

ocidental e cristã”) não somente está ancorado num falseamento da realidade como 

também invisibiliza e tenta apagar da memória coletiva a existência de práticas 

agregadoras e de possibilidades de desenvolvimento de cidadania por parte destas 

populações negras.  

A história, cultura, experiências comunitárias, sociabilidades e enraizamento 

das populações expulsas para a periferia foram totalmente ignoradas nos processos 

decisórios que definiram os rumos da urbanização de Porto Alegre. A partir das 

premissas do desenvolvimento capitalista da cidade e sob o comando de uma elite 

urbana atrasada, comprometida com um modelo de desenvolvimento concentrador e 

políticas conservadoras, a cidade perdeu preciosas oportunidades, entre as décadas 

de 1950 e 1970, de se desenvolver de forma cidadã e democrática.  
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4.2.2 O carnaval na Restinga.   

É impossível dissociar o surgimento de iniciativas culturais de sociabilidade na 

Restinga, entre elas o carnaval, da bagagem trazida pelas pessoas despejadas de 

seus antigos locais de moradia, dos territórios que até então ocupavam. As pessoas 

que formaram o núcleo inicial da Restinga, segundo Tavama Santos,  

em sua maioria eram negras, possuidoras de vivências comunitárias, com 
sua maneira de brincar o carnaval da Ilhota, da Santana com formas de 
sociabilidade peculiares das camadas excluídas da cidade. Ao serem 
removidas, deixaram para trás as velhas tábuas de suas malocas e outros 
pertences que não couberam nos caminhões. Mas trouxeram o samba, o 
carnaval, tal qual os africanos que vieram para o Brasil, sem nada nas mãos, 
mas com toda a bagagem cultural em seus corações e mentes (SANTOS, 
2011, p. 139). 

Como foi visto anteriormente, há uma preponderância da Ilhota como local de 

constituição da memória da perda, embora numericamente ela represente somente 

cerca de 30% da população que foi removida para a Restinga Velha nos primeiros 

anos de constituição do bairro.  

A referência ao continente africano, aparentemente um exagero ou uma licença 

poética, mas já encontrada na eleição do Rei Momo negro, encontra respaldo no 

imaginário e também em diversas práticas sociais na Restinga.71 Como assinala um 

morador, ativista cultural, em sua entrevista,  

A Restinga, dá para se dizer que a função dela é muito parecida com a dos 
negros que foram roubados da África, escravizados, roubados, assassinados, 
mortos e talhados em um lugar como um objeto específico desse lugar pelo 
branco, pelo colonizador. A Restinga tem uma característica muito parecida 
com essa mesma lógica que ela perpassa pelos séculos, mas ela continua 
uma lógica muito hegemônica (E02, p. 04). 

 

Portanto, o carnaval na Restinga está relacionado à memória das experiências 

sociais vividas em outras partes da cidade; memória mesclada com as novas vivências 

e a interação com novos protagonistas destas vivências. 

 
71 Nesta pesquisa não se desenvolve a relação entre religiosidade, territorialidades e memórias, mas é 
adequado mencionar que a Restinga é uma localidade aonde a ancestralidade africana também se 
expressa fortemente através das religiões. São dezenas, quiçá mais, de terreiros e casas de religião. 
Uma das figuras exponencias da religiosidade afro-brasileira, no âmbito nacional, foi até recentemente 
Walter Calixto Ferreira, conhecido como Mestre Borel, morador da Restinga (MILLAN, 2013).  Há, 
também, organizações não-governamentais cuja temática étnica negra faz conexão com uma 
perspectiva africanista. É o caso da Associação Barro Vermelho, que recentemente (fevereiro de 2020), 
lançou o Ponto de Cultura Africanidade, na Restinga Velha.  



222 
 

Um evento, em 1975, marcou o início dos festejos de carnaval na Restinga. O 

primeiro carnaval foi um desfile de rua, no bairro, com modesta infraestrutura. Apenas 

foi montado um coreto, diante do qual passavam os carnavalescos, mas que implicou 

em grande movimentação e logística, pois dele participaram as principais escolas de 

Porto Alegre, entre as quais a Imperadores do Samba, Bambas da Orgia, Acadêmicos 

da Orgia e Praiana. Na ocasião, todas elas se deslocaram para a então remota zona 

sul da cidade. Esse desfile ocorreu paralelamente ao desfile oficial no Centro de Porto 

Alegre e reuniu milhares de pessoas. Segundo lembrança de um morador que estava 

presente, 

E na época nós, a direção do DEMHAB, organizou o evento aqui dentro. O 
Pujol era o diretor: organizou o carnaval, o primeiro carnaval de bairro. E aqui 
estiveram presentes todas as escolas vencedoras do primeiro grupo. Então, 
foi uma grande festa aqui. Inclusive na época batemos o carnaval de bairro 
mais tradicional, que era o da Santana (E11, p. 03). 

 

O êxito deste evento foi o impulso para o surgimento, um ano depois, em 1976, 

da Unidos da Restinga, que por sua vez, em abril de 1977, se transformaria na 

Sociedade Recreativa Beneficiente Estado Maior da Restinga, ou simplesmente 

Estado Maior da Restinga. Esta, em 1989,  sofre uma dissidência que resultou na 

criação da Sociedade Recreativa Beneficente Carnavalesca Academia de Samba 

União da Tinga, conhecida como União da Tinga (MAIA, 2000). Com isso o bairro 

passou a ter duas escolas de samba, a Estado Maior (mais antiga, maior e com mais 

visibilidade, participando do desfile das escolas do grupo principal) e a União da Tinga 

(menor, menos conhecida e geralmente desfilando no grupo de acesso).  

Os acontecimentos iniciais do carnaval na Restinga, que ao primeiro olhar 

podem parecer totalmente espontâneos e iniciativa unicamente popular, trazem, em 

si, no entanto, uma complexidade e ambiguidade que merece certa atenção. Nem o 

evento inicial descrito, em 1975, nem o surgimento da nova escola de samba 

ocorreram totalmente à margem da institucionalidade. O poder público, na figura do 

diretor do DEMHAB e do delegado de polícia foi, também, atuante em ambos os 

casos. Como assinala o depoimento de quem foi protagonista destas iniciativas. 

É que de 76 foi emergencial. No período pré-carnavalesco fomos procurados 
pelo delegado, que já existia lá,..., delegado Chicão! Um moreno, moreno 
que, era preto mesmo, grande, forte... que era o Delegado lá, ele me 
procurou... (E12, p. 04) 
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E, mais adiante,  

No mês de janeiro o carnaval era na segunda quinzena de janeiro e ele disse 
para mim: “Olha eu não vou ter condição de controlar todo esse povo aí”. 
Trabalhavam lá... era ele e duas pessoas com ele. “Mesmo que eu bote todo 
o meu contingente a trabalhar comigo, não vou dar conta”. Eu digo: “o que o 
senhor sugere”? “Uma aproximação com vocês ai”. Aproximar era a melhor 
forma de fazer, mas objetivamente, “o que o senhor acha que deve ser feito”? 
“Bom, tínhamos que fazer um coreto de carnaval”. “O que é um coreto de 
carnaval, delegado”? Aí ele me explicou, que era as coisas que eu conhecia, 
que se chamavam coreto de carnaval. Porque tinha o carnaval oficial que é 
feito na rua João Pessoa e era muito popular e tinha os carnavais dos coretos 
de bairro. (E12, p.14). 

 Aí está, explícita, a associação da organização do carnaval com a manutenção 

da ordem pública e o controle social. Duas esferas distintas de poder público (estado 

e município), de representações também distintas (segurança e habitação), dialogam 

e informalmente organizam o carnaval como elemento de aglutinação (e não de 

ruptura) e controle social. Os protagonistas mais implicados, os carnavalescos da 

Restinga, tem consciência deste quadro. De acordo com um entrevistado que já na 

época era expoente de outra escola de samba de Porto Alegre e também trabalhador 

do DEMHAB,  

A Restinga começou assim, ó, o Pujol queria se emancipar politicamente, 
inventou de fazer um carnaval na Restinga. O DEMHAB vai fazer um carnaval 
na Restinga, aí trouxeram... nós era funcionário, aí tivemos que vim fazer os 
coreto, as coisa tudo aí... (E10, p. 02) 

E, posteriormente, seguindo sua narrativa:  

O que ele fez? Ele convidou Imperadores, Bambas tal, porque politicamente 
essas escolas tavam no meio, prá vir. Eu me lembro que o arrastão foi do 
Imperadores, a última escola a desfilar, mas antes disso nós fizemos uma 
espécie de uma banda... Juntamos, o Pujol mandou tudo que era 
carnavalesco e tal, arrumamos os instrumentos e o carro alegórico que saiu 
com essa banda atrás era uma casinha do DEMHAB toda pintadinha de petit-
pois, preto, bolinha vermelha, preta, azul... (E10, p. 07-08) 

A complexidade e ambiguidade destas relações reside no fato de que os 

mesmos representantes do Estado, inclusive no que se relaciona ao alinhamento 

político-ideológico, que geraram a arbitrariedade e a violência da transferência 

compulsória daquelas primeiras 200 famílias, em 1967, continuaram presentes no 

bairro à medida em que o mesmo crescia e se desenvolvia e agora participavam 

ativamente da viabilização do evento popular da comunidade que ali surgira. 

Semelhante ambiguidade vale, também, para a participação ativa do delegado de 

polícia na comissão de organização do evento; embora afro-descendente e sambista 

(ou seja, portador de afinidades com a comunidade), era o representante, em plena 
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ditadura, do mesmo aparato estatal autoritário de violência institucionalizada que 

executou a referida transferência sob coerção da população embrionária da Restinga. 

A fala do diretor de então, do DEMHAB, já assinalada, recorda a preocupação explícita 

do delegado em oferecer àquela população uma forma de lazer que, ao mesmo tempo, 

se configurasse em controle social.  

Mesmo assim os carnavalescos locais não ficaram parados, passivamente 

admirando o desfile das escolas que vinham de fora. Organizaram uma pequena 

banda e, numa relação simbólica muito importante, estruturaram um carro alegórico 

cuja principal figura representada era uma casa do DEMHAB. E, desta forma, saíram 

atrás da última escola a desfilar.  

A importância da casa como bem material e simbólico e a demanda 

permanente por habitação no meio popular urbano, conjugada com o fato de que todas 

aquelas pessoas (de forma forçada ou por opção tácita) tiveram como resultado mais 

palpável – seja quais forem as condições – a conquista de uma casa revela um sentido 

de existência muito profundo, simbolicamente representado neste ato alegórico de dar 

visibilidade à casa. Como assinala Nalin (2007), a casa é uma referência espacial 

central na vida das pessoas e tem o potencial, mais do que a rua, de expressar abrigo, 

proteção e futuro. “E a expressão: “estar em casa”, “sentir-se em casa”, mesmo de 

forma metafórica, representa o encontro com algo conhecido, referências de 

felicidade, paz e aconchego” (NALIN, 2007, p. 97). 

  
Esses detalhes revelam a complexidade da trama de relações envolvidas no 

surgimento da escola de samba que viria a ser tão importante na comunidade. De 

fato, nela foram atuantes, por um lado, carnavalescos detentores do conhecimento de 

tudo o que uma escola de samba envolvia e exigia, participantes ativos de escolas de 

samba já existentes e o  poder público, nas figuras da polícia e do DEMHAB, em um 

viés clientelista, mas agregando contatos e logística ao processo.   

O espaço da Escola indubitavelmente sempre foi um espaço democrático de 

afirmação da cultura popular e identidade comunitária, com vários desdobramentos 

positivos no sentido de irradiar autoestima e empoderamento para uma população 

historicamente subalternizada, sendo também, marcadamente, “um símbolo de 

resistência cultural dos afrodescendentes” (SANTOS, 2011, p. 10). O carnaval sempre 

foi um momento importante de expressão popular, em que elementos rítmicos e 
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estéticos da cultura negra emergem de tradições antigas, as quais seus portadores 

atualizam criativamente. Apesar de sua relevância cultural como expressão de um 

segmento fortemente oprimido, na Restinga as escolas de samba não se constituíram, 

de modo algum, com um caráter de contestação ao Estado autoritário, nem como 

crítica social explícita da sociedade desigual que lançou aquela população para a 

margem do território da cidade-capital.  

Construiu-se um curioso diálogo do clientelismo com a tradição popular: é 

inegável que o vereador ligado ao DEMHAB fidelizou uma preferência eleitoral clara 

e longeva no bairro, tendo sido eleito oito vezes para a Câmara de Vereadores, na 

qual já completou mais de 30 anos como parlamentar, sempre com expressiva 

votação na Restinga. Por outro lado, a comunidade também encontrou nessa relação, 

durante várias décadas, um canal para encaminhar suas demandas e se constituir 

como protagonista da cena social. O poder público se relacionou com a comunidade 

através do carnaval e vice-versa. Como com propriedade assinala Santos,  

...criada em plena ditadura militar, por um considerável período, a Escola foi 
o único canal de comunicação com o poder público, posto que, outras formas 
de organização foram reprimidas. Além da escola de samba, somente a Igreja 
e os Clubes de Mães eram reconhecidos pelo poder público como 
interlocutores da comunidade (SANTOS, 2011, p.137). 

Essa espécie de dimensão política da escola enquanto fator de mobilização 

coletiva e organizadora de demandas para exercer diálogo com o poder público 

ultrapassa este período histórico inicial e fica nítido no episódio da mudança do 

carnaval de Porto Alegre para o Porto Seco.  

No início dos anos 2000, como já foi mencionado, a Prefeitura decidiu retirar o 

desfile das escolas de samba do centro de Porto Alegre e, durante o processo de 

discussão sobre o novo local para o evento anual, a comunidade da Restinga 

apresentou sua candidatura para receber a nova pista de eventos.  

O fato da Restinga enquanto bairro, não a escola de samba isoladamente, 
mobilizar-se, no centro da cidade, aparecer para a cidade, reunir-se com 
autoridades, entidades, reivindicando este equipamento cultural é simbólico. 
Demonstrou um protagonismo que nenhuma região da cidade teve, pois 
nenhuma região queria receber este equipamento (...)...Há que se registrar 
que o movimento comunitário e pessoas ligadas a partidos políticos também 
estiveram presentes nestas lutas, nestas conquistas, mas também é válido 
informar que muitos de seus membros participam e desfilam na Estado Maior 
da Restinga! Ou seja, uma identificação com o carnaval que perpassa várias 
camadas da comunidade (SANTOS, 2011, p. 138). 
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Inicialmente, o novo local previsto seria um bairro de classe média alta, Menino 

Deus, ou melhor, o Parque Marinha do Brasil, ao lado do bairro. Essa ideia foi rejeitada 

por seus moradores e por um amplo leque de organizações sociais ambientalistas e 

também entidades ligadas ao movimento tradicionalista, entre outros. Houve forte 

reação contrária á instalação de uma pista de eventos na região central da cidade, 

restando outras alternativas que levariam os desfiles oficiais de carnaval para alguma 

região da periferia (GALLI, 2019).  

Enquanto isso, a Restinga, um bairro popular, se mobilizou intensamente para 

conquistar o direito de hospedar o evento de forma definitiva. O movimento em torno 

desta candidatura mobilizou mais de 60 entidades locais e milhares de apoiadores 

que organizaram um abaixo assinado. Foi montado um comitê local na Restinga para 

organizar atividades de apoio e divulgação da luta, tendo inclusive promovido comício 

e show artístico na Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público. O debate junto 

aos meios de comunicação foi intenso.72  

GALLI (2019) observa que a comunidade da Restinga se mobiliza em torno da 

pista de eventos a partir do entendimento de que a mesma traria possibilidades de 

geração de emprego e ativação da economia para o bairro, além de fortalecer a 

percepção de elementos positivos da Restinga por parte da cidade. Esta autora cita a 

ideia, trabalhada por lideranças comunitárias e carnavalescos, de aproveitar os 

benefícios da pista de eventos para a criação de uma Universidade do Samba, que 

seria um espaço cultural e de eventos permanente, que viria a beneficiar vários 

setores e grupos sociais da Restinga e mesmo de outras localidades. Na época,  a 

ideia também ganha apoio do representante local no Orçamento Participativo, o que 

garante que a mobilização logre também estar presente em importante espaço de 

decisão relacionado ao orçamento público da cidade.  

O curioso choque de dois fortes ativismos comunitários, um contrário (no bairro 

de classe média Menino Deus) e outro favorável (na Restinga), diz muito sobre o perfil 

do carnaval em Porto Alegre, restrito às classes populares e com pouca aceitação por 

 
72 Informações colhidas em entrevista com editor de jornal do bairro e ativo representante do 
empresariado local em mobilizações cujo objetivo é trazer alguma obra ou outra forma de melhoria para 
a Restinga.  
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parte dos setores médios da cidade. Como assinala de forma muito apropriada 

Tavama Santos: 

Uma comunidade carnavalesca atuante e um movimento comunitário 
combativo deram voz a algumas questões: a recusa de outros lugares está 
baseada em argumentos preconceituosos; mais uma vez, o que a sociedade 
não quer, a Restinga acolhe; o samba tem o poder de integrar, Estado Maior 
da Restinga aqui é o “coração da cultura popular” diziam os cartazes. 
(SANTOS, 2011, p. 130).   

Ao final de longas polêmicas, tão costumeiras em Porto Alegre, a pista de 

eventos acabou sendo destinada para um local que não a pleiteava e era do 

desagrado de praticamente todo o universo carnavalesco de escolas de samba do 

município: o Porto Seco, no bairro Sarandi, na zona norte do município.  

Não é difícil imaginar que, na Restinga, toda essa mobilização tenha reforçado 

sentimentos de pertença e laços comunitários, pois o bairro tentava se colocar não à 

margem, mas ao centro de uma manifestação cultural muito relevante para si. Sem 

entrar nos pormenores de todo processo decisório, que pode ser encontrado no 

trabalho de Laura Galli (2019), é interessante a observação de Souza:   

Em um movimento ousado, de reterritorialização da festa, de simbolicamente 

“voltar às origens”, ao contrário do que possa parecer, não se tratava de 

“guetizar” o carnaval, e sim de dar visibilidade à comunidade e ao seu 

carnaval. A periferia seria o centro das atenções (SOUZA, 2011, p.133-134). 

A estratégia de juntar forças na comunidade para trazer recursos para o bairro, 

uma prática comum na cidade, sobretudo após a instalação do Orçamento 

Participativo, teve nesta oportunidade fracassada envolvendo a pista de eventos do 

carnaval somente mais um episódio dentre vários. De acordo com um entrevistado, 

jornalista próximo dos empresários do bairro, esta foi uma estratégia recorrente para 

as forças sociais locais  

Daí, pressionando o poder público com toda esta movimentação, com todo 
este engajamento, conseguimos trazer o Corpo de Bombeiros para a 
Restinga. Daí tu vê... O Hospital da Restinga, o Instituto Federal da 
Restinga... por que as pessoas vêem isso “tá ali o hospital, tá ali o Instituto 
Federal”, mas a luta que teve pra chegar ali... Foi uma coisa assim, eu 
acompanhei pelo jornal situações em que a comunidade ocupou o Centro 
Administrativo aqui da Restinga,... Foi ocupado ali, entraram pra dentro 
exigindo... Por que isso tudo tinha questão de prazos (E15, p. 04) 

 Como se vê, as relações iniciais da escola de samba com o poder público, em 

geral amistosas e de parceria, de certa forma também fortaleceram a população local 

para outras reivindicações, inclusive com estratégias diferenciadas, de enfrentamento. 

Mesmo não tendo sido exatamente os mesmos protagonistas, há certo sentido de 
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identidade entre estes processos, pois a questão de fundo – trazer algo para a 

comunidade – era um anseio de todos(as). 

Esta relação entre escola de samba e comunidade está profundamente 

arraigada. Vários depoentes expressam que a Estado Maior da Restinga adquiriu 

grande importância tanto para sua vida pessoal como para a comunidade. Para um 

dos membros mais antigos da escola,  

... a comunidade é maior do que qualquer outra coisa. A escola, por exemplo: 

... as pessoas nunca fizeram bolo dentro da escola. Mas na rua faziam. A 
escola é uma das entidades dentro da vila, como a Delegacia, o Fórum, o 
Estado Maior... Nós falamos que é a praça dos três poderes (E10, p. 02). 

Em uma intimação quase anedótica das lideranças da Escola, na época da 

ditadura, pelo Comando Maior da Brigada Militar e do Exército para darem explicações 

sobre o nome Estado Maior, o mesmo depoente relata que  

...aí foi explicado que era Estado Maior pelas entidades sociais que tinham 
dentro da escola, que tinham na vila, sabe. Então, nós chamávamos aquilo 
de Estado Maior (E10, p. 09)  

Ou seja: as forças da ordem haviam desconfiado que a expressão “Estado 

Maior” poderia ter alguma conotação subversiva, enquanto que para os carnavalescos 

da escola significava que era maior do que o samba em si e desenvolvia outras formas 

de relação com a comunidade.  

Antigo ativista cultural do bairro expressa percepção semelhante: 

Ela é uma comunidade popular no sentido mais amplo da palavra: não é só 
porque eu sou pobre, porque eu moro numa comunidade que eu sou popular. 
... Não é popular na perspectiva da pobreza. É popular no sentido da 
narrativa, do discurso do sujeito, construído como coletivo. Essa, que é a 
Escola de Samba, seria uma expressão de um sujeito coletivo. ... não é 
empreendedorismo, como tem hoje. Ah, o cara organizou – é ele e a empresa 
dele. ... Eu tô falando dessa narrativa lá da década de 70, um pouquinho 
depois, que é uma compreensão coletiva de sujeito. (E2, p. 06) 

Em outro depoimento, transparece que, mesmo havendo diferenças 

geracionais no gosto musical e estilo de lazer, a força inegável do sentimento de 

pertencimento à escola se impõe: 

... quando eu era adolescente, andava mais com a gurizada do skate, que era 
mais envolvida com a galera do rock. Não chegava a ser uma desavença, 
mas tinha uma certa diferença com a galera do pagode, ... do samba... E era 
louco, né, por que por mais que a gente curtisse rock, nós íamos nos ensaios 
da escola de samba. Por que era ali, entendeu? Não tinha essa coisa assim 
de disassociar. Tu poderia querer negar, mas a maioria não tinha isso. Os 
meus amigos também... A família toda vai lá, toca no bagulho, participa. E tu 
vai ficar fazendo cara feia? Não vai né. (E13, p. 09) 
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Em síntese, a escola exerce um papel agregador na comunidade. Há uma 

relação muito particular das duas escolas de samba da Restinga, sobretudo da Estado 

Maior, com o território no qual elas estão inseridas. Uma espécie de simbiose entre a 

escola e o bairro, em que um se orgulha do outro. Escolas extremamente 

comunitárias, em que os moradores convivem regularmente, durante o ano todo, se 

diferenciam de outras escolas tradicionais da cidade, que por sua localização e 

dimensões agregam pessoas de vários bairros, sem ter um enraizamento tão grande 

em um território delimitado como é o bairro Restinga.  

Um reconhecido carnavalesco, morador do bairro, que inicialmente continuava 

membro de sua antiga escola, Bambas da Orgia, com sede no bairro Santa Cecília, 

na região central de Porto Alegre, relata sua passagem para a Estado Maior da 

Restinga nos seguintes termos: 

... um dia meti o pé lá pra dentro da quadra e aí não aguentei. Aquele 
povaredo assim, bah, eu digo pô... uma baita escola boa aqui dentro da minha 
comunidade e eu tenho que vir de madrugada, arriscando até ser assaltado, 
saía lá do Bambas, do campo do Força e Luz... Aí no fim entrei na escola e 
não saí mais. (E4, p. 04) 

Seguem falas que ilustram, igualmente, a importância da Escola para a vida 

pessoal e inserção comunitária dos depoentes. Um depoente, logo após o gravador 

ser ligado e sem que alguma pergunta já tivesse sido feita, iniciou sua narrativa a partir 

das seguintes frases: 

Tô feliz da vida aposentado, mas continuo me levantando oito horas da 
manhã pra ir pra escola, pra trabalhar pela comunidade e pela minha escola, 
que é minha vida. Até quando eu falo me emociono. Minha vida é o Estado 
Maior da Restinga. Faço tudo pela escola! Fico mais orgulhoso ainda vendo 
meus filhos e meus netos e digo assim: um dia vou morrer! Mas eles vão ficar 
no meu lugar. (E9, p. 01). 

Em outra entrevistada, já mencionada na introdução, importante sambista da 

escola, de forma emocionada, afirma: 

Então, não tinha como me desligar nunca e só foi indo, indo e indo, quando 
eu vi, eu não tinha mais como, é uma marca, ficou registrado, ficou marcado 
com ferro quente aquele cisne dentro de mim... Eu digo, hoje eu sou o que 
eu sou, sim, por causa do samba, por causa da minha escola de samba, que 
foi onde tudo aconteceu, então eu não sei se talvez eu teria essa caminhada 
se eu não fosse uma sambista da Restinga  (E16, p.06).  
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Ao se tornar uma das escolas mais tradicionais e vitoriosas no carnaval porto-

alegrense, a Estado Maior da Restinga passou a produzir uma imagem positiva da 

comunidade e do bairro. Uma imagem que se contrapõe ao estigma de pobreza e 

violência existente a seu respeito no centro da cidade, por parte de uma população 

que em sua grande maioria sequer conhece o bairro. 

Participar do carnaval oficial da cidade e desfilar na Avenida Perimetral, na 

região central da cidade, vindo de muito longe com toda uma estrutura e milhares de 

pessoas a serem deslocadas, resultava em um acontecimento de forte simbolismo. 

Pode-se até dizer que era uma espécie de retorno ao território de onde se foi expulso. 

Aqueles que foram literalmente removidos da cidade central enquanto problema, 

retornavam e apresentavam-se, agora, a cada ano, a ela, “com esplendor” e orgulho 

expresso no grito de guerra “Tinga teu povo te ama”. Esse grito não teria um 

simbolismo tão profundo, se não fosse uma afirmação de pertencimento a um território 

que, algumas décadas antes, significou, para centenas de famílias, exclusão e ruptura 

com tudo o que lhes era conhecido: sua rotina de trabalho, códigos que dominavam, 

sociabilidades.  

A narrativa que elaborou a experiência da exclusão também é explicitada pelo 

Presidente do Conselho da Escola, quando entrevistado por outros autores em 1991.  

O trabalho muito forte que eu acho em termos comunitários que o Estado 
Maior da Restinga vem desenvolvendo é mostrar a imagem real que existe 
na Restinga. Ela vai com luxo, com beleza, fazer um grande espetáculo na 
avenida para que possamos mostrar a realidade da Restinga, que é uma 
realidade de segurança, tranquilidade (KRAWCZYK, GERMANO e 
POSSAMAI, 1992, p. 55).  

Para se chegar no “Tinga teu povo te ama!” houve um longo percurso de 

construção de subjetividades coletivas, até se constituir essa afirmação explícita que 

é literalmente um grito, não somente para si, mas também para os outros.  

A partir do início das participações no desfile oficial do Carnaval de Porto Alegre 

a noção de pertencimento ao território se transformou. De certa forma, de uma 

condenação de se ter que morar naquele arrabalde, se passou a dádiva de viver num 

bairro “que tem tudo e é quase uma nova cidade, agora é uma maravilha...” (GF, p. 

06). Como transpareceu na fala de vários entrevistados(as), a uma narrativa do 

estigma foi sendo construída outra, de estima. 
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4.2.3 A poética dos sambas das escolas da Restinga. 

Viu-se como na Restinga as escolas de samba e tudo que gira em torno desta 

atividade cultural e social constituem fatores de estima, mobilização e, também, 

aglutinação da comunidade. Este universo também é um potente local de produção 

de memória, pois foi se construindo uma narrativa sobre o bairro que forjou a 

identidade do “Tinguerreiro” e a noção de “orgulho da comunidade”.73 

Este é um processo bastante amplo, mas há um aspecto particular que é 

interessante para a apreensão do imaginário da memória construída coletivamente: 

trata-se da produção de narrativas através das letras dos sambas-enredo das Escolas, 

o que pode ser chamado de poética. 

Os sambas-enredo, estilo musical nascido na década de 1930, no Rio de 

Janeiro, em muitas ocasiões tiveram letras com um conteúdo relacionado a 

manifestações políticas, sociais ou à crítica de costumes.  

Além da musicalidade, as escolas de samba têm em seus sambas-enredo um 

dos principais elementos estruturadores do desfile, pois é a partir do tema que se 

organiza o que acontecerá na avenida. Harmonia e alegorias dependem de seu 

conteúdo.  

Contudo, o conteúdo do samba também é um elemento pedagógico e 

aglutinador da comunidade onde foi gerado e que o representa; vai além do desfile e 

dos momentos explícitos de manifestação artística (SOUZA, 2014). Os sambas-

enredo e o conjunto de situações e dinâmicas que se articulam em torno deles no 

cotidiano, podem ser poderosos elementos de socialização comunitária.  

Não é de hoje que indivíduos se sentam próximos, em roda, e sob a batida 
de um violão ou sob a marcação de um batuque, alegram-se, festejam, 
professam fé, entre outras ações e ritos. Este grau de socialização tende a 
ser mais forte quando a letra da música expressa conformidade entre os 
participantes, quando a letra manifesta, com plenitude e beleza, o homem e 
seu mundo com veemência e ritmo (...). Antropologicamente, a música 
carrega um traço socializador, acolhedor (SOUZA, 2014, p. 43). 

Apesar de muitas vezes parecerem narrativas desconexas e unicamente 

voltadas ao caráter festivo relacionado ao Carnaval, os sambas-enredo são uma 

 
73 Tinguerreiro ou tinguerreira é a denominação que se dá aos sambistas da Estado Maior da Restinga, 
particularmente aos componentes da bateria. Orgulho da comunidade é uma frase muito usual em 
grafitis e outras formas visuais de comunicação, em geral se referindo a esta escola de samba, mas 
podendo ter um sentido mais amplo que remete ao bairro.  
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alegoria do mundo, na qual estão presentes elementos de identidade do grupo social 

ou comunidade na qual são originados. Assim, há muito que ser extraído de uma 

análise de samba-enredo.  

A partir da leitura dos sambas-enredo das escolas da Restinga se fez seu 

ordenamento em três categorias, conforme a temática principal desenvolvida nas 

letras. A saber: natureza, comunidade e questão étnico-racial. Estas categorias estão 

longe de contemplar a totalidade dos sambas. Ao contrário: como será visto logo 

abaixo, preenchem somente metade da quantidade total de letras. Os demais sambas 

foram agrupados numa “categoria” denominada outros.74 

Gráfico 06. Sambas-enredo, por tema, das escolas de samba do Bairro Restinga, 

Porto Alegre, 1979-2020.75 

 

Fonte: Maia (2000) e pesquisa do autor.  

 
74 O universo temático de sambas-enredo é amplo, polissêmico e em muitas ocasiões opera 
associações inusuais. A criatividade de compositores e letristas de escolas de samba é praticamente 
ilimitada, tornando difícil a elaboração de categorias mais específicas. Na Restinga não é diferente e 
há muitos exemplos de sambas-enredo com estas características. Alguns exemplos: “Na aurora da 
criação, o esplendor de um mundo” (Estado Maior da Restinga, 1988), “Uma fantástica viagem através 
do mundo fascinante dos sonhos” (União da Tinga, 1992), “Entre a paz e a rebeldia, a União da Tinga 
anuncia os mensageiros celestiais (União da Tinga, 2002). Nem mesmo o céu é o limite para a 
inspiração criativa, como demonstra o samba “Fantástica Odisséia do Samba no Mundo Mágico do 
Sistema Solar” (Estado Maior da Restinga, 1987). 
75 1) Entre 1979-1990 há um total de 12 sambas-enredo, pois somente existia a Escola de Samba 

Estado Maior da Restinga; 2) Nas décadas entre 1991-2000 e 2001-2010 há um total de 20 sambas-
enredo, relacionados às duas escolas de samba do bairro (Estado Maior da Restinga e União da Tinga); 
3) Na década entre 2011 e 2020 são 16 sambas-enredo, pois não foi encontrado o samba da União da 
Tinga de 2014, em 2017 esta escola não desfilou e em 2018 não houve carnaval em Porto Alegre.  
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 As respectivas quantidades de sambas podem ser melhor visualizadas na 

tabela abaixo:  

Tabela 18.   Sambas-enredo, por tema, das escolas de samba do Bairro Restinga, 
Porto Alegre, 1979-2020. 

Tipo 1979-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 Total 

Natureza 3 4 1 1 9 

Comunidade 3 3 3 4 13 

Étnico-racial 0 7 2 3 12 

Outros 6 6 14 8 34 

Total 12 20 20 16 68 
 Fonte: Maia (2000) e pesquisa do autor.  

 

 A classificação dos temas que as escolas de samba da Restinga apresentaram 

nos carnavais, separados por decênio e classificados a partir das categorias natureza, 

comunidade, enredos étnico-raciais ou outros (este último campo inclui enorme 

variedade de temas, tais como, contextos históricos variados, homenagens a pessoas 

ou lugares diversos e sambas de conteúdo místico religioso) permite desenvolver 

algumas análises. 

De acordo com o gráfico, é possível notar que o tema “comunidade” está 

presente desde o início e permanece com regularidade durante todas as décadas do 

carnaval porto-alegrense. Trata-se de um importante elo de ligação e símbolo de 

pertencimento ao bairro, sempre tratado como comunidade. Muitas escolas de samba 

citam o local que representam de maneira honrosa e não é diferente na Restinga, 

onde o orgulho pelo bairro surgiu em um processo longo e doloroso de resignificação. 

A questão étnico-racial está mais presente nos anos 1990, sequer aparece na 

primeira década e, nas demais, novamente perde importância. Apesar da profunda 

relação com a história do carnaval nos territórios negros da área central, as escolas 
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de samba desenvolvem com a mesma intensidade as formulações a esse respeito 

como outros grupos sociais da Restinga.76     

O tema “natureza”, por sua vez, teve alguma importância nas primeiras 

décadas e perde fôlego na segunda metade do período de produção de sambas-

enredo na Restinga. As causas relacionadas à sustentabilidade e questões ecológicas 

não ofuscam questões regionais e identitárias, apesar de seu grande apelo midiático 

em tempos recentes. Ao menos nas escolas da Restinga não encontraram muito eco.  

Como já foi apontado, analisar os sambas-enredo traz um interessante 

elemento na construção da identidade da população da Restinga a partir da memória. 

Os sambas cantados na avenida a cada ano geralmente são uma construção coletiva 

entre letristas e ritmistas das escolas. Na maioria das vezes estas construções partem 

de escolhas temáticas realizadas comunitariamente, pois envolvem um processo de 

decisão com participação dos próprios protagonistas da escola. 

Contudo, também há temas cuja definição sofre forte influência do mercado, já 

que determinados assuntos ou questões concretas têm mais facilidade de conseguir 

patrocínio do que outros. Houve ocasiões, inclusive, nas quais o próprio Estado teve 

papel na definição do tema.77      

Uma vez definido o tema, a estruturação da letra e melodia, além de 

costumeiramente ser um esforço coletivo, é processual. Em uma sucessão de 

encontros, o grupo compositor desenvolve as ideias e busca o que avalia ser o melhor 

resultado. E esta avaliação sempre parte do que se imagina que funcione melhor na 

avenida, que permita uma melhor desenvoltura dos participantes da escola no cantar 

e contagie mais o público que assiste o espetáculo. Este é o critério fundamental (e 

subjetivo) no qual uma comissão avaliadora embasará a escolha do samba-enredo. 

Frequentemente há mais do que um samba-enredo, com o mesmo tema, composto 

por um grupo e concorrendo com os demais a cada ano. Em evento específico, no 

caso da Estado Maior da Restinga em agosto ou setembro, um júri elege o samba 

 
76 Os folders da Semana da Restinga atestam a importância das questões étnico-raciais no bairro, tanto 
pelo fato de sempre ocorrer na data comemorativa da consciência negra como na quantidade de grupos 
e eventos dedicatos à temática.  
77 Em 2000 o tema “Os Sete Povos das Missões” foi definido, a partir de iniciativa da Secretaria 
Municipal de Cultura de Porto Alegre, como tema de todas as escolas de samba do grupo especial. 
Cada escola ficou responsável por caracterizar seu samba enredo relacionado a um dos sete povos 
das Missões, cabendo a Estado Maior da Restinga descrever a missão de São João Batista (atual 
Município de Entre- Ijuís).  
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vencedor, após apresentações artísticas numa espécie de concurso musical. Tudo 

ocorre com forte participação da comunidade carnavalesca. 

Portanto, a poesia presente nas letras de sambas-enredo é uma construção 

coletiva, com forte imaginário alicerçado numa identidade social. Na exaltação do 

lugar onde se situam as escolas, aparecem conceitos que remetem a identidades 

construídas a partir da experiência histórica vivida pela própria comunidade.    

 Raymundo (2015), analisando as canções dos sambas das escolas porto-

alegrenses entre 1976 e 2014 as classifica por longas durações, ciclos e eventos. 

Entende que “é possível identificar pelo menos dois ciclos no carnaval de Porto Alegre: 

o ciclo da exaltação do carnaval, entre 1979 e 1983, última etapa da ditadura militar; 

e o ciclo dos sambas-enredo irreverentes e críticos, na segunda metade da década 

de 1980” (RAYMUNDO, 2015, p. 135). 

Já em relação ao tema, por Raymundo denominado “sentidos na poética do 

samba-enredo”, classifica os sambas em sete categorias, a saber; “a) Carnaval; b) 

Formação/miscigenação; c) Índio; d) Negro; e) Irreverentes; f) Cidade de Porto Alegre; 

g) Estado do Rio Grande do Sul” (RAYMUNDO, 2015, p. 133). 

Com a análise mais detalhada e restrita aos sambas-enredo das escolas da 

Restinga foi possível identificar três temas de grande teor simbólico na construção de 

identidade através de memória. Estes temas são: o étnico-racial, a comunidade e a 

relação do bairro com o restante da cidade. 

Evidentemente muitas letras não se encaixam nesta classificação e, pela 

quantidade de sambas, seria possível, a partir de critérios pré-estabelecidos realizar 

outras classificações. Contudo, esta dá conta do argumento principal, ou seja, de 

como a narrativa vai construindo memória e identidade através dos sambas enredos. 

A seguir, faz-se a análise de alguns extratos de algumas destas canções. 
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No núcleo de sambas com temática étnico-racial, o samba-enredo da Estado 

Maior da Restinga em 1994, se denomina “África, 300 Anos de Zumbi dos Palmares”, 

autor(es) não referido(s):  

Gira roda, mandingueiro 

Gira roda, batuqueiro 

Restingando para valer 

Exaltando o quilombeiro 

Resgatando os costumes africanos 

Zumbi guerreiro provou ter educação 

Liderando no cerrado alagoanao 

A maior das resistências 

Cultivou cultura de seus ancestrais 

Com antiga arte bantu 

Em total definição 

Contou lendas e histórias de sua terra 

A lua iluminou 

Seu amor pela vida 

A abolição resultou 

Batucando e kizombando 

O quilombo se eternizou 

 Neste samba a etnicidade negra é afirmada, fortemente, a partir da mistura de 

elementos religiosos (mandinga, batuque), a luta pela liberdade referenciada na figura 

de Zumbi de Palmares e nos quilombos e o sentido de africanidade, pois o maior líder 

da resistência negra resgata os costumes africanos, cultiva a cultura dos ancestrais e 

é o educador que conta lendas e histórias de sua terra, a mãe África. Há, ainda um 

forte sentido político na imagem de que a liberdade veio através da luta dos 

quilombolas, que deixou um legado e a possibilidade de restingar para valer. O 

sambista inventa um verbo – restingar - para transferir a ação de libertação dos negros 

quilombolas às dinâmicas de atuação social da população da Restinga.  

 Em 1996, o samba da União da Tinga  teve como título “Entre negros e brancos, 

se não for índio, o que é?”, de autoria de Adailton Guedes (Dadá) e Neidivon Silveira 

Leal. Sua letra diz o seguinte: 
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Eu sou tapuia, sou da terra, sou amor 

O negro aqui chegou e trabalhou 

Deixando seus costumes e magias 

Suportando os maus tratos 

Em seu corpo o retrato da rebeldia 

Com Zumbi dos Palmares a liberdade que brilhou 

Tornou-se o líder dos escravos na luta, na guerra 

E assim se eternizou 

Tupinambá eu sou, tupiniquim eu sou 

O branco chegou, colonizou 

Impôs sua raça, sua lingua, sua cor 

Brasil! Coquetel de culturas 

Em sua história figura 

Os preconceitos sociais 

No próprio  título, e também no corpo desta letra, está explícito que a canção 

aborda a miscigenação racial. Embora na produção acadêmica a ideia do “coquetel 

de culturas” há tempos esteja associada a uma historiografia conservadora e o 

conceito de certo modo já se encontre superado, se percebe que a intenção 

predominante, aqui, é, também, a de evidenciar a opressão pelo branco, os maus 

tratos e preconceitos sofridos por negros e indígenas, mas também a resistência, luta 

e liderança de Zumbi dos Palmares. 

Em 2001, o enredo da Estado Maior foi “A Restinga multiracial celebra a África 

de Mandela na festa do carnaval”, com autoria de dois letristas consagrados no 

universo das escolas de samba, Wander Pires e André Diniz. 

É ruim de aturar chegou a Tinga 

Com a África do Sul que ao mundo conquistou 

O mundo é uma bola e rola a emoção 

É festa do meu povo campeão 

Luz mais deslumbrante de Olodumare 

Espírito guerreiro, sangue zulu 

Nutri do solo africano ventre humano a vida 

Firmeza de um baobá, garra de um felino 

Selvagem a exploração que mudou seu destino 
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Mistérios do tambor, missangas do poder 

Vem ver meu Estado Maior 

Sambar e cantar Madiba 

Na pele da cor do Brasil 

A Restinga se faz tão linda 

Ao tom do samba 

Alma pura e multirracial 

Hoje sobe a áurea de Mandela 

Reluz no carnaval. 

Mais uma vez o samba estabelece laços fortes da Restinga com a África e 

afirma a sua etnicidade.  Embora a homenagem às origens africanas e à 

personalidade de Mandela sejam marcantes, tudo acaba por ressaltar a grandeza da 

Restinga. E apesar do tom predominante ser o de exaltação da cultura negra, aparece 

novamente, como no exemplo anterior, uma clara referência à sua alma multirracial. 

Assim, é possível constatar com as questões de etnicidade nas letras de 

sambas das escolas da Restinga apresenta uma mescla de afirmação de identidade 

cultural relacionada com o universo negro sem deixar de também incorporar questões 

da relação, tanto de opressão como de trocas, com outras etnias. Ao mesmo tempo, 

ressalta aspectos políticos e sociais de luta e africanidade a partir das figuras 

históriacas de Zumbi de Palmares (muito importante no imaginário identitário local) e 

do líder sul-africano Nelson Mandela.  

 Já em relação ao núcleo de sambas que homenageia e afirma o orgulho de se 

pertencer à comunidade, eixo temático este, como foi demonstrado anteriormente, 

presente em todas as décadas de criação de sambas na Restinga, aparece o  samba 

“Das Maravilhas do Éden aos Sete Pecados Capitais”, Estado Maior da Restinga, 

1993. Ali é possível ler que: 

Hoje meu pecado é capital 

Alô, Tinga, Tinga 

Sou retrato de você 

Eu sou você. Minha gula de vitórias 

Se tua ira se perder 

Sou orgulhoso por demais 

Em meus carnavais só dá você 

Sou avarento e se tratando de ter que abrir mão 
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Ter que abrir mão da minha glória 

O que eu quero é ser tricampeão 

Luxúria que me dá prazer 

Inveja eu deixo pra você 

Tão indolente de se convencer 

E pra ti me ganhar tem que rebolar, tem que remexer 

E mesmo assim só tendo eu posso ver 

Bota cavaco que é hora de cantar 

Dá-le Restinga que o samba não pode parar. 

 Ronny Rocco, autor deste samba,78 faz uma engenhosa associação entre os 

sete pecados bíblicos e a vontade da Restinga, enquanto escola, de se sair bem na 

avenida. O que era pecado, com exceção da inveja, vira qualidade que adquire 

importância para levar à escola ao tricampeonato. É afirmada a potência da 

comunidade que se reconhece na gula de vitórias, irada, orgulhosa. “Dá-le Restinga 

que o samba não pode parar”.  

 Outra canção na qual a protagonista principal é a própria Restinga é “A 

Restinga pede passagem e se mostra em superações. Tri felizes iremos ficar no 

panteão dos campeões”, apresentada pela Estado Maior no carnaval de 2013.  

Tinga teu povo te ama, te aclama 

Essa é a tua história, tens a chama da vitória 

A força de uma escola, que nunca irá se curvar 

Que não se rende e vai lutar 

Restinga pede passagem e se mostra em superações 

E tri felizes iremos ficar 

No panteão dos campeões 

Batalhas diárias a vida nos traz 

Adversidades não vão nos deter 

Guerreiros que somos, não vamos jamais 

Desistir do sonho queremos vencer! 

A nossa comunidade é gente humilde, luta pra vencer na vida 

 
78 Há grande identificação por este samba que, mesmo depois de 25 anos, é cantado em todos os 
ensaios da Estado Maior. A letra é de amplo conhecimento e basta iniciar que a escola toda vem junto; 
carinhosamente é chamado simplesmente de “sete pecados”. No desfile, em 1993, a escola ficou com 
o vice-campeonato e o desejo da canção foi adiado. Durante as entrevistas praticamente todos(as) 
manifestaram que foi uma grande injustiça feita com a escola e a comunidade.  
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Raça, dignidade, verdade que desfila na avenida 

Sorriso de uma criança que estampa a força do cisne altaneiro 

Em vermelho, verde e branco, o amor é Tinguerreiro 

Tem cheiro de festa no ar 

Exala o sabor que me chama 

É hora de comemorar 

Tinga, teu povo te ama!  

Praticamente toda letra deste samba exala orgulho pela comunidade, iniciando 

e terminando pela frase icônica, seu grito de guerra, “Tinga, teu povo te ama”, que já 

é uma marca da escola para si e para a cidade. São muito explícitas as referências às 

dificuldades, a condição de pobreza da comunidade e, como resposta, o sentimento 

de orgulho materializado na garra e perseverança de seguir lutando, para no final 

comemorar.   

Narrativa semelhante foi construída no samba de 2019, que homenageava a 

própria escola, na comemoração de seu aniversário de 40 anos de desfiles 

ininterruptos. “Em terras tinguerreiras prevalece a verdade, quem foi rei nunca perde 

a majestade!”, de autoria de Marcelo Pujol, Jonatan, Gustavinho Oliveira, Wanderson 

Sodré, Gabriel Simões, demonstrou o orgulho, a união e a força da Estado Maior da 

Restinga. Este samba mais uma vez exalta a comunidade e traz uma colagem de 

partes de letras de sambas-enredo das quatro décadas de atividade da escola, o que 

o transforma em interessante elemento de fixação da memória destas narrativas.  

O rei da avenida sou eu 

E o cisne altaneiro ninguém vai calar 

Essa terra tem o brilho inatingível como sol 

Vaidade maior é o meu pavilhão 

Eu sou Restinga, amor do meu povo 

Quem gosta de nós somos nós 

Vem coroar a verdadeira majestade 

A nossa força é comunidade. 

 A Restinga é, em si mesma, fonte de inspiração para seus carnavalescos. Mas 

a cidade, Porto Alegre, também se faz presente em diversas canções. Em 2016 a 

União da Tinga homenageou o Instituto Federal. Apesar desta instituição de ensino 

ter seu campus localizado na própria Restinga, a letra deste samba traz muitas 

referências à cidade. Há uma sutil referência ao quadro de dificuldades do bairro, que 
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estariam relacionadas à cidade. Destaque para o direito de ir e vir, que conecta a 

Restinga à cidade e relembra as históricas lutas por melhoria no transporte. E, por 

outro lado, também aparece a alegria pelas conquistas, cuja estratégia é se relacionar 

com a cidade. “De um sonho à conquista.. Por mais educação, são 5 anos de história. 

Instituto Federal vai brilhar no carnaval!!”, de Serginho Castro, Tentenzinho JR, Diego 

Nascimento e Rudá Neto: 

Quando a sirene tocar, meu canto vai ecoar 

Levanta, povo, a União chegou 

Por um futuro melhor, educação é o saber 

A zona sul foi quem mandou dizer 

Unidos no mesmo ideal Um grito de alerta por toda cidade 

A comunidade não cansa de sonhar 

E o futuro, meu Deus, como será? 

Cultura, igualdade! 

Liberdade no direito de ir e vir 

Mil loucuras me fizeram chorar 

Mil loucuras que me fazem sorrir! 

Aplausos pra União da Tinga 

Escola do povo, orgulho da massa! 

Ao Instituto Federal o meu respeito 

“Das flores, das frutas, a fantasia da realidade do nosso mercado de 

variedades”, samba de autoria de Ismar Silveira da Silva e Delmar Barbosa Pavão é 

a canção que a Estado Maior da Restinga apresentou para o carnaval de 1985.  

Ao raiar do dia 

Abrem-se as portas da realidade 

É um vai e vem 

É um vem e vai 

É um vem que tem, nesse mercado de variedades 

Na banca do preto velho 

Tem imagens pra você 

Gambrinos, Guaraxaim e o Municipal 

Foi no Treviso que uma cadeira ali ficou 

Era do Chico Viola, que só saudades deixou 

E vem um novo amanhecer 
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 A homenagem ao Mercado Público de Porto Alegre configura, em si, um 

elemento de grande importância simbólica. As comunidades de bairros populares têm 

uma relação muito estreita com este prédio e seus serviços, abrangendo questões de 

abastecimento, lazer, sociabilidade, bem como religiosas e culturais. A letra destaca 

peculariedades deste espaço, como “preto velho, religiosidade afro-brasileira,  Chico 

Viola-samba” que são relevantes especialmente para a cultura negra. Lembrando que 

há outro laço de memória que liga a Restinga ao mercado, pois parte de sua 

população inicial veio da Vila dos Marítimos, cuja população já havia sido deslocada 

de um núcleo de palafitas situado justamente nas proximidades do mercado público. 

Mais uma vez, por caminhos indiretos e tortuosos, vai se construindo uma memóra 

que articula lugares e processos sociais.  

Os sambas-enredo aqui selecionados79 demonstram, em síntese, como, na 

Restinga, o universo do samba é um forte produtor de narrativas que dão suporte à 

construção identitária de parte de seus moradores, produzindo  memória que revisita 

sua etnicidade, sua história de dificuldades, lutas e conquistas, incluindo uma 

importante conquista subjetiva, que foi o sentimento coletivo de orgulho do território 

no qual foi possível, por fim, constituir pertencimento. 

4.3. Futebol 

 Desde que o futebol moderno foi criado na Inglaterra, em meados do século 

XIX, rapidamente se tornou o esporte mais popular do mundo. Suas regras pouco 

complexas e a facilidade de poder ser jogado sem muitos recursos o torna apreciado 

por parte de amplos setores de trabalhadores urbanos. 

 No Brasil não foi diferente e, desde que os ingleses trouxeram as primeiras 

bolas, se afirmou como numa manifestação que vai muito além dos seus aspectos 

lúdicos e esportivos, vindo a rapidamente se transformar numa manifestação cultural. 

 Nesta parte do trabalho serão analisados os primórdios do futebol em Porto 

Alegre e sua associação indireta, de construção social nos territórios negros, com a 

Restinga. Este passado ajuda a explicar sua importância e a forma como se constituiu 

em importante construtor de laços sociais no bairro.  

 
79 Lembrando que não são a totalidade de sambas, mas um extrato (pode se afirmar até mesmo que 
se trata de uma pequena amostragem). Há outras letras que, se fossem analisadas, possivelmente 
permitiriam outras conclusões.   
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4.3.1. A liga dos canela preta.  

Santos (2018) resgata a história dos clubes de futebol da população negra de 

Porto Alegre, presentes já na primeira fase do esporte na cidade. O “Foot ball” foi 

apresentado aos porto-alegrenses em 1903, quando ocorreu a lendária visita do Sport 

Club Rio Grande, de Rio Grande, para um jogo demonstrativo. Na falta de adversários, 

os dois times eram compostos por riograndinos do mesmo clube. O evento, e várias 

festividades a ele relacionadas, foi organizado por diversas associações esportivas 

(de remo, ciclismo e ginástica) vinculadas à elite luso-brasileira e alemã da cidade e 

despertou grande entusiasmo.  Assim, em 7 de setembro de 1903, no Campo da 

Redenção, havia cerca de 1.500 pessoas.  

Como resultado, ocorreu a fundação de vários times de futebol. Surgiram os 

clubes da elite (Grêmio e Fussball, ainda em 1903), mas também diversos clubes da 

população pobre da cidade, dentre os quais havia diversos times entre a população 

negra. Esses segmentos pobres da população demonstraram igual entusiasmo pela 

novidade esportiva que a elite e, do mesmo modo, fundaram clubes estruturados 

formalmente. Assim, demorou muito para os primeiros clubes negros se formarem, 

em 1907: o 20 de Setembro e o Sport Club Rio-Grandense. 

Santos relata que, em 1910, surgiu a Liga de Football Porto-Alegrense, da qual 

participaram os sete maiores clubes da cidade, possibilitando a organização de 

torneios. No ano seguinte, o Sport Club Rio-Grandense se candidatou, em vão, a 

ingressar na Liga. Novos critérios relativos às instalações dos clubes e valores para 

inscrição e mensalidades foram criados, excluindo os clubes populares, tanto os de 

maioria negra como os de operários de origem imigrante. 

No início dos anos 1920 surgiram, então, três entidades que reuniram os clubes 

de futebol do meio popular: a Liga Nacional de Football Porto-Alegrense, a Associação 

Esportiva de Football e a Associação de Amadores de Football. Elas existiram no 

mesmo período e jogaram entre si nos mesmos campos da cidade, especialmente no 

Campo da Redenção, atual Parque Farroupilha. Neste local, existiram diversos 

campos para a prática de futebol, localizados em frente ao Colégio Militar, nas ruas 

Santo Antônio, República e também onde hoje se localiza a Rádio da Universidade.  
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Ao mapear esses clubes populares, Santos dá visibilidade a uma ampla rede 

de sociabilidades da população negra, apontando para significados bem mais amplos 

que o futebol adquiriu desde seu início. Em uma sociedade que mantinha a população 

negra egressa da escravidão à margem, sem educação e sem oportunidades de 

ascensão social, o futebol adquiria significados bem mais vastos do que uma prática 

meramente lúdica. 

Os gramados eram locais que permitiam a visibilidade da população negra, 
onde desfilavam seus esforços organizativos voltados ao respeito e à 
integração social. Eram lugares de representação pública em que se 
demonstravam organizados, bem vestidos, educados e cumpridores das 
regras e dos deveres sociais [...]. Os clubes possuíam diretorias 
hierarquizadas, eleitas em assembleias de jogadores e torcedores, mantidos 
por um corpo de associados (homens e mulheres) que pagavam 
mensalidades ... realizavam festas, bailes, sorteios e quermesses... 

Os clubes funcionavam como canais de educação e de representação de 
seus interesses, na luta contra o racismo e a segregação social vigentes 
naquela sociedade das primeiras décadas do século passado (SANTOS, 
2018, p.168-169). 

Estes clubes não atuavam isolados. Santos mostra como os combativos 

jornalistas negros do jornal O Exemplo (1892-1930) mantinham fortes relações com 

os clubes de futebol e suas lideranças, o que reforça o caráter de afirmação social dos 

clubes negros, para além de sua função recreativa.  

Ilustração 25. 8 de Setembro, time de futebol da Colônia Africana, participante da Liga, 
data imprecisa.  

 

Fonte: Ceconello, 2017.  
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Assim, em um contexto no qual os meios políticos e a imprensa hegemônica 

debatiam abertamente sobre a necessidade e as vantagens de se buscar um 

branqueamento da sociedade brasileira e em que a população imigrante européia 

passara a ter ampla preferência ao se inserir no mercado de trabalho, o futebol foi 

uma importante forma de afirmação e sociabilidade da população negra da cidade. 

Ceconello (2017) afirma que a Liga Nacional de Football Porto-Alegrense foi a maior 

liga de clubes de futebol compostos por negros a se organizar no país.  

Assim como se viu para as organizações relacionadas ao carnaval, a 

localização de boa parte das sedes dos clubes de futebol desta população também se 

situava no que historicamente é identificado como “territórios negros” de Porto Alegre. 

Aí se incluem a Colônia Africana (atuais bairros Rio Branco e Mont’Serrat), o Arraial 

da Baronesa e partes da Cidade Baixa (onde, como já foi visto, estava situada a Ilhota, 

local de grande importância para tal dimensão étnica do futebol). A Ilhota, além de 

sambistas, lideres religiosos e intelectuais negros, também foi local de nascimento de 

vários importantes jogadores de futebol, sendo Tesourinha o que obteve maior 

destaque.80 

4.3.2. O futebol na Restinga  

Na Restinga os times de futebol, ao menos durante determinada fase de 

desenvolvimento do bairro, foram muito significativos para a vida local. 

Aproximadamente entre meados dos anos 1980 e anos 2000, através da Liga de 

Futebol da Restinga, se organizaram campeonatos que chegaram a contar com a 

participação de 24 times, divididos em série A e B. Esta quantidade inusitada de times, 

para um bairro, dá a dimensão da importância do futebol como fenômeno de 

associação na Restinga.  

É importante sublinhar que não se trata de times ocasionais, completamente 

informais e que em algumas ocasiões disputam algumas partidas sem muita 

responsabilidade, as famosas “peladas”. Este times da Restinga tinham diretoria, 

 
80 Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha (1921-1979), foi um dos mais importantes jogadores de futebol 
do RS. Nascido na Ilhota, foi no Ferroviário, time deste território negro, que fez sua estréia como 
amador. Jogou no Inter, Vasco da Gama (RJ) e Grêmio, sendo considerado o primeiro jogador negro a 
romper a barreira de cor neste clube. Também jogou na Seleção Brasileira. O Ginásio Municipal de 
Porto Alegre, construído em cima do que foi a Ilhota, leva seu nome (BAIBICH, 2007). .   
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treinador e elenco fixo de jogadores registrados na própria Liga de Futebol da 

Restinga.  

Os campeonatos tinham turno e returno, vindo a ocupar os times praticamente 

durante 12 meses ao ano. Eram organizados com arbitragem, súmulas, tribunal 

esportivo que, em caso de violência contra o juiz ou promoção de distúrbio público 

nas partidas (segundo os entrevistados, algo raro mas não inexistente), poderia 

suspender algum jogador por toda uma temporada ou decretar o rebaixamento do 

time, caso jogasse a série A.  Os jogos tinham um calendário e os horários eram 

cumpridos, sendo que o time que se atrasasse para alguma partida era declarado 

perdedor do confronto. A ambas equipes, além da arbitragem, somente era permitido 

atuar com o fardamento completo. As regras do jogo em si, obviamente, eram as 

mesmas de qualquer partida de futebol profissional. Assim, quantidade de jogadores, 

número de substituições, tempo de duração das partidas, intervalos etc seguiam o 

padrão de qualquer campeonato oficial. Conforme um entrevistado, ativo dirigente de 

um dos principais times da Restinga, 

A Liga de Futebol da Restinga... Tinha aí muita gente que se dedicou, muito 
tempo a essa Liga. Era coisa muito bem organizada. Ela funcionava, 
precisava assim num campeonato... Tem que ter regras, tem que ter coisa 
tudo certinha, por que senão dá confusão (E14, p. 04). 

 A importância do futebol na Restinga é bem explicada em depoimento de uma 
liderança comunitária, que via nesta iniciativa um forte fator de distinção do bairro e 
uma rica experiência de sociabilidade. 

Tem uma outra coisa que eu acho que é mais ou menos importante, alguém 
tinha que pesquisar um pouco isso, que eu acho que tem um momento na 
história da Restinga, principalmente no final dos anos 1980 que é o futebol. 
Por que cada canto da Restinga tinha um campo de futebol e cada campo de 
futebol tinha dois ou três times. Havia um campeonato de futebol interno da 
Restinga. E esses dois ou três times, os caras tinham, digamos assim, uma 
vida clubística muito forte. Eles tinham torcida; por incrível que pareça eles 
vendiam camiseta pra torcida deles. Tá, tudo bem, era meia dúzia de 
camisetas, cinquenta camisetas que um maluco fazia em serigrafia nos 
fundos da casa dele. Mas comparado com um clube aí, de outro bairro, eles 
faziam. Isso ajudava a criar espírito de corpo numa determinada região (E8, 
p. 08). 

Este forte sentido de organização e intensa mobilização torna plausível afirmar 

que a memória da experiência dos clubes de futebol dos territórios negros, acima 

mencionados, foi um importante fator de inspiração da prática esportiva do futebol na 

Restinga, nestes moldes tão estruturados. 
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Os times da Restinga se espalhavam por toda geografia do bairro e sua 

composição de origem era bastante variada.  

O nosso time, o Restinga, era dos Catarina também. Mas aí veio um velho lá 
da Vila Jardim morar aqui e ele era envolvido com futebol lá em cima no Bom 
Sucesso, na Vila Jardim. Aí os caras... Bom, o campo do Bom Sucesso era 
um buraco, assim, atrás da Chácara das Pedras. Eu morei lá em cima 
também... e aí, o velho pegou, os Catarina tavam deixando de mão, eles 
tinham um esquema de carteado e o velho tomou conta do carteado dos 
Catarina e já tomou conta do time, do nome. Já ele pegou e fez uma 
assembleia, um Catarina passou pro nome dele e o velho tomou conta do 
Restinga. E sustentava o Restinga só no carteado e no jogo de bicho. Ele era 
funcionário do velho Ernesto, o maior bicheiro que tinha na zona sul. E o velho 
Ernesto sustentava nós. Volta e meia ele chegava com um fardo, assim, de 
camisa, fardamento novo, até com chuteira nova vinha. E tinha o Expresso 
Branco que também era dos Catarina. O Expresso Branco, o Palmeirinhas, o 
Restinga, depois veio o Monte Castelo, primeiro o ABC, depois o Monte 
Castelo, depois tinha o time do curral e tinha mais uns times do Pinheiro que 
eles disputavam campeonato aqui na vila. Tinha campeonato naquela época. 
Tinha campeonato bacana e tudo. (E10, p.13). 

 O depoimento acima mostra a complexidade dos times de futebol na Restinga. 

Havia times com uma identidade étnica de homens brancos (os “catarina”), 

possivelmente uma alusão a moradores que vieram da Dona Teodora e, antes, 

imigraram do sul de Santa Catarina para Porto Alegre. Assim, o Restinga, o Expresso 

Branco e o Palmeirinha eram times associados aos “catarinas”, enquanto outros, 

como se verá abaixo, tinham uma nítida identificação étnica negra.  

 Evidentemente, não se está na Restinga  reproduzindo a experiência da Liga 

dos Canela Preta e não há nenhuma proibição formal ou até mesmo algum 

desestímulo para times que fossem mistos; com efeito, olhando as fotos da época, se 

nota que muitos times têm jogadores brancos e negros. Mas o interessante é a 

associação simbólica, que remete à memória dos tempos em que a região central da 

cidade tinha dezenas de times que competiam entre si, mas em ligas separadas. Na 

Restinga, que reproduz de forma diferente a competição, há times cuja identidade 

racial é mais sujeita a uma ou outra identificação étnica.  

 

 

 

 

 



248 
 

Ilustração 26. Restinga, time de futebol Associação Esportiva Monte Castelo.  

 

Fonte: arquivo Farias, década de 1980. 

 Outra questão que esta entrevista aborda é o financiamento dos times. O fato 

de serem todos amadores não significa que não tivessem custos. O mais visível são 

os custos com uniforme e eventuais deslocamentos para fora do bairro. Mas há, 

também a manutenção dos campos de futebol, que em parte eram mantidos pela 

Prefeitura e, em parte, cada um, por um ou mais times que eram daquela região do 

bairro na qual estava localizado o campo.  

 Também havia algum pagamento aos futebolistas de melhor qualidade, os 

“craques” do time. Contudo, este pagamento era somente em algumas situações, em 

geral para jogos pelo campeonato de várzea da cidade, quando os melhores times da 

Restinga, reforçados por jogadores de outras equipes, disputavam com times de 

outros bairros. Os pagamentos eram por partida e dependiam de diversos fatores, 

bastante arbitrários; tampouco havia uma padronização para todos os times. E, como 

se vê na entrevista, aparece a figura do bicheiro, financiador dos times (que em geral, 

“por fora”, pagava algum “bixo” para alguns jogadores) e gestor de negócios (jogo do 

bicho, carteado, bares) que conviviam com o time de futebol. Nestes aspectos 

relacionados ao financiamento dos times havia grande informalidade, um caráter 

aleatório e uma aceitação geral de apoios. 
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 Porém, estas questões de financiamento e organização dos times da Restinga 

não eram usuais para todas equipes. Havia muita disparidade entre série A e série B, 

inclusive pelo fato dos times terem propósitos diferentes. 

Acho que foi dos primeiros lugares que teve isso de sobe pra primeira, desce 
pra segunda. Foi aqui na Restinga. Era quantidade de time e, então pra se 
ter um bom campeonatao, um campeonato mais ou menos qualificado 
assim... mais ou menos parelho... Tinha umas categorias, uns times que eram 
muito bons e se destacavam muito. E tinha outros que o pessoal fazia mais 
pra se divertir. Eram times menores, mas gostavam de participar do 
campeonato. (E14, p. 03) 

 Voltando à questão da territorialidade, se observa o quanto, nos depoimentos, 

isto é significativo. Além dos “catarinas”, de território difuso, havia  times que eram 

identificados pelo local de origem das pessoas: “e tinha esses times... vários times. 

Cada um tinha a sua...ah, o...como é que eu vou te dizer...o, ah, tinha um outro time 

que era dos caras que eram da Teodora” (E10, p. 13).  

 Ou, de forma mais explícita ainda, na combinação local de origem e local de 

destino era possível fazer o registro de deslocamento territorial a partir de times de 

futebol. 

... lá na Restinga Velha tinha dois times muito fortes, de Porto Alegre, 
inclusive... era o Águia de Ouro e o Abolição. Eram dois timaços dessa região. 
O Abolição era constituído pelo que veio da Ilhota, isso eu posso te dizer. Os 
outros núcleos eu já não sei muito onde estavam. Parece que foi muito a base 
da Escola de Samba (E2, p. 04). 

 O futebol na Restinga operava conexões que iam além das fronteiras do bairro. 

Em dois sentidos: no primeiro era o de participação de times da Restinga em 

campeonatos da cidade, tais como o metropolitano de futebol de várzea, o porto-

alegrense de futebol de salão e até o campeonato de futebol de praia, disputado na 

orla gaúcha todo verão, tendo a Restinga como “emprestando” um time para uma das 

praias jogar em seu nome. O outro sentido era o inverso: jogadores de outros bairros 

de Porto Alegre e até mesmo da Região Metropolitana (em especial, Viamão), atraídos 

pelo bom campeonato que havia na Restinga, se inscreviam em times locais para 

poderem participar. 

E era uma coisa disputada, muito disputada. Era um campeonato muito 
aguerrido. Vinha muita gente dos outros bairros jogar aqui na Restinga. Muita 
gente que gostava vinha jogar aqui. Gostava de jogar aqui. Que aqui é o foco 
da várzea. Jogador tinha lá nos outros bairros, mas tinha muito jogador que 
vinha jogar aqui... Muito jogador bom. As vezes ex-profissionais, que vinham. 
O jogador parava de jogar e as vezes vinha aqui jogar (E14, p. 03). 
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 Estes deslocamentos que iam além do bairro são muito importantes. Assim 

como as escolas de samba, os times de futebol da Restinga também serviam como 

lugar de construção do orgulho da comunidade. E isso ficava expresso no interesse 

que a população tinha em relação ao seu campeonato. O programa da rádio 

comunitária, na parte de esportes, tinha muito mais audiência quando focava nas 

questões futebolísticas do próprio bairro.  

Então eu me lembro que quando a rádio estava funcionando mais ou menos 
organizadamente, nós tínhamos toda segunda-feira de noite um programa de 
esportes. O pessoal da Liga de Futebol sentava lá e começava a comentar 
os jogos etc e tal. E aí teve um louco que entrou no meio da galera pra 
comentar o campeonato brasileiro, o campeonato gaúcho. Choveu telefone, 
“tira esse cara do ar! Isso aí é besteira, nós queremos saber é do nosso 
futebol aqui, dos nossos times”. Era um troço meio maluco, tinha uma 
identificação com coisas do bairro (E8, p. 13). 

 Esta “identificação com coisas do bairro” apresenta um caráter ambíguo.  Ao 

mesmo tempo em que os jogos tinham enorme potencial integrador, quer seja pelo 

deslocamento constante de centenas de pessoas pelas diferentes partes do bairro ou 

pelos encontros que este jogos promoviam, além da repercussão na rádio, as 

conversas nos bares e a interface com as escolas de samba, também, justamente por 

estes encontros e pelo caráter de disputa que se cria entre times, igualmente estavam 

sujeitos a potencializar conflitos.    

Sabe como é que é torcida.... torcida fica lá... Torce pra cá, torce pra lá... As 
vezes o pessoal já não se dava muito... E tomam mais umas coisinhas, aí 
ficam bem alegres (risos) e aí dá uns problemas, xingam os juízes... Vô fazê 
isso, vô fazê aquilo. Não fazem nada! Vou dar uns tiros... Quem é que dá um 
tiro? (risos). Nunca vi um revólver. Civil se pegava, vai dar um tiro nele mesmo 
(risos). Por que quem conhece uma arma não fica dizendo que vai dar um tiro 
(E14, p. 04). 

Tu sabe que no bairro sempre tem os diferentes, sempre tem tudo né. Tem 
os que não gostam disso... Influenciou. Começou a ter muito retalhamento. 
Muito retalhamento. “Eu moro aqui, eu moro ali na Segunda, no Cantão, eu 
moro na Primeira, na Segunda...”. Então começou a se criar os grupos e isso 
dá muito problema e vai para o campo, e depois continua. É a coisa que não 
poderia existir (E14, p. 07).  

 A junção, num proceso simbólico de disputas, dos diferentes que já “não se 

dão”, tem potencial para provocar “retalhamentos”. Porém, os times de futebol não 

são somente futebol. Fröhlich (2006) ao analisar o esporte, de forma geral, na 

Restinga, conclui que é “...elemento capaz de auxiliar no desenvolvimento da 

percepção de cidadania” (FRÖHLICH, 2006, p. 160). Em seu trabalho, para além das 

atividades desportivas em si, avalia que o esporte é um importante espaço de 
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educação não-formal, possibilita uma vivência coletiva prazeirosa e é fator de inclusão 

social. Há um processo virtuoso nas práticas esportivas. 

As atividades realizadas nos espaços observados têm caráter coletivo, 
relacional, cooperativo, integrativo, de pertencimento grupal, aspectos que 
teriam íntima relação com uma cidadania de perspectiva humanista 
(FRÖHLICH, 2006, p. 144). 

 Os times de futebol, ao menos os que foram observados, também buscam 

contribuir com o que vagamente se poderia denominar inclusão social. Assim, mais 

uma vez, há variedade de situações. O mais comum são iniciativas pontuais de 

assistência social em datas festivas, mas há também trabalhos mais consistentes de 

educação não-formal, que funcionam durante todo ano e buscam trabalhar processos 

de educação em crianças e adolescentes do bairro. Alguns times também mantém 

equipes de veteranos, neste caso com objetivos lúdicos.  

Ilustração 27. Crianças de projeto social, Associação Esportiva Monte Castelo. 

 

Fonte: arquivo Farias, década de 1990.  

 No entanto, a partir de meados da década de 2000 o futebol na Restinga 

começa a entrar em declínio. Já não era mais possível sustentar um campeonato 

interno nos moldes em que ele vinha ocorrendo anteriormente. Há diversos fatores 

que explicam esta mudança. Menciona-se a substituição do futebol de campo pelo 

futebol sete ou o chamado futebol society, que necessita de menos jogadores, sendo 

as partidas jogadas em canchas cobertas e ocupando menos espaço.  
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Aí o que aconteceu com os campeonatos na Restinga? Em 2005 mais ou 
menos começou a arriar e depois terminou mesmo. Até 2010 teve ainda (...). 
E depois se criou o campeonato de futebol-sete, que é o que ainda mantém 
o futebol na Restinga (...) Já o campeonato livre começou a dar problema. 
Acabou. (E14, p. 06) 

Os campeonatos de futebol, agora, dentro da vila, ficaram só em termos de 
futebol sete, tem vários lugares que fazem na vila. Os campos grandes até 
ficaram atirados. O lá de baixo está sendo mantido porque o pessoal daqui 
de baixo, eles fazem atividade física ali, correm e tal, e temos um campo para 
trazer futebol porque bem na frente tem o Bar Esperança. Ali se reúnem os 
velhos cachaceiros tudo para assistir futebol, saem na escola também, 
entendeu? (E10, p.13). 

Com efeito, como se pode perceber no mapa 13, os espaços para a prática de 

futebol de campo estão restritos a uma dimensão que não torna possível o 

desenvolvimento de campeonatos e a articulação social que se constrói em torno 

destas atividades.   

Mapa 13. Restinga, campos de futebol.  

 

Fonte: mapa temático criado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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 A Restinga atualmente tem somente dois campos de futebol em funcionamento 

regular. No auge do futebol de campo no bairro foram ao menos oito ou nove 

campos.81 Destes, o mais utilizado é o Difusora.82 O local se beneficia de sua 

localização, na super quadra de serviços sociais do bairro.  Como o Campo Difusora 

está abaixo do nível da rua, o declive de uma das laterais que dá acesso à Avenida 

Macedônia forma uma arquibancada natural, utilizada pelas torcidas. Algumas pouca 

árvores permitem aos que chegam antes, em dias de muito sol, terem o conforto da 

sombra para acompanharem os jogos. O campo apresenta boas condições de jogo e 

é mantido por alguns dos times da Restinga que têm sua sede na Restinga Nova, 

basicamente nas duas primeiras unidades vicinais. Há alguns anos ele teve suas 

dimensões reduzidas, mas como orgulhosamente foi destacado em uma entrevista, 

ainda mantém um tamanho de campo oficial. O que não há mais são os vestiários, 

cuja construção existente atrás de uma das goleiras foi destinada a outra entidade. 

Houve um “empréstimo” para o CTG vizinho, que nunca mais devolveu as chaves. Um 

episódio que demonstra a qualidade das relações políticas e a capacidade de 

mobilização social destas diferentes formas de sociabilidade no bairro. Há uma 

decaída no poder de influência dos futebolistas.  No outro lado da rua está o bar 

(boteco) França, que complementa o complexo esportivo e tem ativo papel no que 

qualquer partida de futebol exige: cerveja e churrasquinho ou pastel.  E também 

cumpre a função de ser sede do Esporte Clube Esperança, um dos times 

remanescentes ainda em atividade no bairro.  

O Alameda, apesar de estar a poucos metros da estrada João Antonio da 

Silveira e da Avenida Nilo Wulff, praticamente no “centro do centro” da Restinga, é 

pouco utilzado. Como está situado nas pequenas ruas internas de uma das 

superquadras da 1ª Unidade Vicinal seu acesso acaba sendo dirigido aos moradores 

do próprio entorno. Vê-se que a área é uma praça que foi ocupada quase inteiramente 

pelo campo de futebol. Ele está cercado, o que permite que seja conservado como 

campo e não sofra algum tipo de ocupação. Contudo, o estado geral do campo é ruim 

e suas reduzidas dimensões, não oficiais, não permitem jogos de campeonatos e, por 

isso, não é utilizado pelos times locais, o que também faz com que não haja um grupo 

 
81 Na pesquisa de campo foi possível localizar outros três campos desativados ou em estado de 
conservação que não permite a prática regular de futebol.  
82 Seu nome oficial nas publicações da Prefeitura é Campo Pampa, mas optou-se seguir o nome 
tradicional, que é utilizado pelos times de futebol local.  
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específico assumindo sua manutenção. Eventualmente crianças o utilizam para 

partidas. A praça em si é mais utilizada pelos moradores locais para caminhadas.   

 O campo Flor da Restinga, no extremo sul do bairro, recentemente foi 

desativado. Era bastante frequentado, embora os jogos disputados neste local fossem 

mais “caseiros” ou com grupos de futebolistas sem regularidade, que o alugavam para 

jogar alguma “peladas” ocasionais. Sua estrutura se mantém, mas as marcações e 

goleiras desapareceram.83 Não se têm detalhes à respeito. 

 Outro fator importante para o lento declínio do futebol no bairro é que, com a 

dissolução da Liga de Futebol da Restinga, muitos dos antigos dirigentes que 

ajudaram a organizar a estrutura e a gerenciaram por décadas “se aposentaram”. Há 

um capital intelectual, que poderia se materializar em termos de articulação da 

memória esportiva e futebolística do bairro, que vai se perdendo.  

 Ao contrário das escolas de samba, que continuam muito ativas na produção 

de identidade-memória no bairro, a maioria dos times de futebol virou uma melancólica 

lembrança do passado. Em caixas de sapato ou pastas cuidadosamente protegidas 

por plásticos, há fotografias de times antigos e recortes de jornal. Algum bar ou casa 

de antigo dirigente guarda troféus e fotos emolduradas em paredes. São o que Nora 

(1993) chamou de memória arquivo, uma forma inativa de preservação da memória.  

 Paradoxalmente, alguns destes times que lograram se manter, entraram na era 

do futebol global. Ancorados no êxito profissional do jogador Paulo César Nascimento, 

o Tinga, nascido e criado no bairro, muitos adolescentes e jovens tentam seguir seus 

passos e vencerem no difícil mundo do futebol profissional. E, alimentando o sonho 

de muitos, alguns têm conseguido. Notícia de jornal Zero Hora, (23/08/2019, p. 34) 

relata que recentemente dois jogadores nascidos na Restinga estão tendo êxito no 

futebol europeu. Ambos jogavam no Monte Castelo, cujo diretor com orgulho informa 

que também há outros três em clubes brasileiros da série A e outros que jogam em 

times de menor expressão, esperando uma oportunidade que ainda poderá vir. O 

futebol, durante tanto tempo foco de sociabilidade, de integração ou conflito,  no bairro, 

agora se constrói pela dinâmica do mercado. Há olheiros substituindo os antigos 

treinadores-educadores.    

 
83 No trabalho de pesquisa este local havia sido visitado em 2018. O mapa foi montado a partir desta 
informação e somente na revisão final de campo foi constatada a sua atual situação.  
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4. 4 Super Tinga e a Batalha do Totem 

 Conforme aspectos abordados no início deste capítulo (HUYSSEN, 2000; 

NORA, 1993; LE GOFF, 1990) quaisquer territórios articulam memórias e identidades 

de várias formas. Os lugares onde estas memórias em construção estão ancoradas 

são múltiplos, podendo ser prédios ou monumentos fortemente institucionalizados e, 

também, lugares informais dotados de uma intencionalidade que lhes confere 

identidade onde se encontram ou até mesmo em um território mais amplo.   

Gehl e Svarre (2018) ensinam como durante as caminhadas o olhar treinado 

na busca de conhecimento nos espaços públicos urbanos percebe marcos simbólicos 

e interferências cheias de vitalidade e significados.  São lugares que, aparentemente, 

parecem ser o que se oficialmente se pretendia que fossem, mas, simbolicamente, 

adquirem outros sentidos. Na Restinga, entre outras possibilidades, o olhar aqui 

estabelecido se debruçou sobre duas interferências: a estátua do Supertinga e o totem 

de entrada do bairro.  

4.4.1 Supertinga  

A maioria dos super-heróis tem um ponto fraco em comum: necessitam de um 

território para chamar de seu. Ou seja: um planeta (ou universo, ou galáxia...) para 

proteger, um país ou uma cidade que os acione em momentos de perigo. Só é possível 

o heroísmo (e mais ainda o super-heroísmo) se há um lugar ou alguém a defender. 

Em termos concretos, alguém, pois no lugar sempre há a vida – em geral humana – 

necessitando de tutela. A tragédia dos super-heróis é que para isso necessitam estar 

física e moralmente acima daqueles a quem defendem, o que os impede de criar 

identidade com os que amparam. Assim, seguidamente são questionados, criticados 

e até rechaçados. A vida dos super-heróis é solitária.  

Há cidades, como Metrópolis, cujo super herói é o Super-Homem, ou Gotham 

City, sempre na dependência de que seus problemas em relação à criminalidade 

sejam resolvidos pelo Batman. São cidades fictícias, restritas ao mundo dos 

quadrinhos e do cinema. A Mulher Maravilha tem sua origem vinculada à mitologia 

grega, ao ser representada como uma amazona criada na cidade imaginária de 

Temiscira.  Wakanda, por sua vez, é um país africano fictício, lar do Pantera Negra, 

um super-herói étnico.  
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O Homem Aranha, por outro lado, é um super herói que  defende uma cidade 

de verdade, Nova Iorque. Talvez por isso e por seus dilemas, mais humanos, desperte 

uma maior identificação com o público. Peter Parker vive sem dinheiro, tem que 

aguentar um chefe carrancudo e autoritário, se sente culpado pela morte do pai 

adotivo e vive dando mancadas com a namorada. São elementos que poderiam fazer 

parte da história pessoal de qualquer um. Mas este é seu aspecto humano, pois 

quando veste a roupa de Homem Aranha rapidamente se torna o que qualquer super 

herói se torna: a alteridade.  

O mundo dos super-heróis costuma ser distante, colossal e fictício, o que faz 

sentido neste imaginário das grandes proporções, pois opera o distanciamento de 

seus personagens em relação ao nosso cotidiano. Somos os outros - as criaturas sem 

poderes especiais, tratando de viver as dificuldades e superar os desafios do dia-a-

dia. A única preocupação de um super-herói é salvar o mundo.  

Agora, um super-herói de bairro? Aonde se encontra um super-herói tão 

específico, tão local, cuja missão seja defender um bairro? Pois, não é que a Restinga 

tem o seu super-herói? Evidentemente, este somente poderia se chamar Super Tinga. 

A criação do personagem, cuja primeira história e trajetória midiática é 

semelhante à de outros super-heróis, ocorreu em meados da década de 1990. Nasceu 

das histórias em quadrinhos e migrou para as telas, tanto de cinema como da 

televisão. Na TV há duas produções, aparentemente diferentes. Uma, para a Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), composta de 13 episódios de 26 minutos cada. Há uma 

sinopse no site da EBC discorrendo rapidamente sobre cada episódio e, também, a 

informação de que esta série poderia vir a ser distribuída para 215 TV’s públicas.  

Outra produção parece ser mais desconexa e aponta como possível destino a 

TVE-RS. São pequenas histórias, todas ocorrendo no bairro. Super Tinga também vira 

jogo eletrônico, aparece nas redes sociais, ganha uma versão de boneco de pano 

para crianças e, mais adiante, se transforma em estátua, sendo instalada na 

Esplanada da Restinga.  
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Ilustração 28. Instalação da estátua de Super Tinga, Praça da Esplanada, 2017.  

 

Fonte: Luciano Moucks, in. www.lucianomoucks.blogspot.com 

 Segundo seu criador, Luciano Moucks,84 também diretor dos filmes e principal 

roteirista/escritor, “Super Tinga é um herói cristão e seu poder é a fé. Super Tinga 

acredita que todos merecem uma segunda chance”.85 

 
84 No site da EBC está seu currículo: “Luciano Moucks criou a produtora Cherry do Brasil em 1998 com 
o intuito de produzir conteúdo na periferia. A produtora tornou-se referência na produção de cinema de 
periferia do Rio Grande do Sul, mas as atividades do cineasta não se limitam a isso. Ele é, também, 
membro da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos do FUMPROARTE (Fundo de Apoio à 
Produção Artística e Cultural de Porto Alegre) e Conselheiro Municipal de Cultura de Porto Alegre, pelo 
segmento audiovisual do RS de 2016 a 2020. Além disso, é idealizador do Prêmio Orgulho Periférico, 
que se tornou Lei Estadual em 2007. O artista é referência nacional na produção audiovisual de super-
heróis oriundos de HQs com diversos conteúdos, como curta, longa, inter-séries, séries e games” (In.  
http://www.ebc.com.br/, 30/07/2019). 
85 Junto com a estátua, situada na praça infantil da Esplanada, há um painel explicando um pouco sua 
história, características e mídias diversas nas quais Super Tinga pode ser encontrado. Este texto foi 
transcrito deste painel. 

http://www.ebc.com.br/
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 A estátua de Super Tinga constrói uma imagem de poder. Ele é um macho alfa 

(meio assexuado quanto à sua genitália, é verdade, mas não é quase sempre assim?), 

com pernas fortes, braços musculosos, abdome bem definido. Sua expressão corporal 

também é máscula: olhar determinado para o horizonte, ou ao menos até o outro lado 

da rua, para ver se não há alguém em perigo. É um olhar de atenção, vigilante. O 

rosto traz uma expressão atenta, de quem está ali desempenhando com seriedade 

um papel protetor. Uma mão fechada, denotando a força de músculos retesados. É 

uma mão que manifesta potencial de agressividade; não é a mão amiga que se 

poderia esperar do super-herói do bairro.86 Chevalier (2007) alude à relação entre 

manifestação e mãos.  

De certo modo, as mãos “personificam” o próprio gesto de “manifestar” em 
toda a sua complexidade: expressar-se, manifestar-se aos semelhantes, 
manifestar-se aos outros, jogar-se no mundo e habitá-lo enquanto sujeito 
político. É preciso lembrar ainda que a palavra manifestação tem a mesma 
raiz de mão: “manifesta-se aquilo que pode ser seguro ou alcançado pela 

mão.” (CHEVALIER, 2007, p. 589). 

Ilustração 29. Estátua de Super Tinga na Esplanada e detalhe. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019.  

 
86 Silva (2020) traça um painel sobre o uso político-simbólico das mãos a partir de várias épocas 
históricas. Seu interessante texto é uma espécie de “arqueologia” das mãos, no qual destaca a 
importância da mão com parte corporal da comunicação e produção de imaginários simbólicos.  
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 Super Tinga usa um uniforme que ressalta sua força física. Sua máscara lhe 

provê certa diferenciação em relação aos humanos normais. Sua identidade, atrás da 

máscara, deve ser preservada; faz parte de seu poder ser reconhecido (afinal, seu 

uniforme é um amarelo berrante que se enxerga na outra ponta do bairro) sem ser 

conhecido. O mais importante em seu uniforme possivelmente seja o cinto, no qual 

vão acopladas ferramentas ou armas que lhe permitem exercer o ofício. Em seu caso,  

significativamente uma Bíblia. A capa, tão usual em super-heróis, complementa seu 

uniforme. Super Tinga é um super-herói negro, com uma identidade étnica bem 

definida e se identifica como cristão.   

 Este é o Super Tinga da estátua e, também, das revistas em quadrinhos. Já o 

Super Tinga da TV e do cinema, tendo seu papel interpretado pelo ator Paulo das 

Neves, também morador da Restinga, é menos atlético. Seus músculos não são nada 

definidos, ele parece mais baixo e bem menos rápido. Entretanto, também parece 

mais humano, no sentido que aqui já foi mencionado; o personagem se apresenta 

menos distante das pessoas com vida comum, pois o fato de não ter superpoderes 

permite ver que as boas ações que ele faz, tais como trocar o pneu de um carro, ajudar 

uma senhora idosa a atravessar a estrada, socorrer uma criança que caiu no chão, 

colaborar na fila de distribuição de sopa, varrer a calçada..., em realidade podem ser 

feitas por qualquer pessoa. Enquanto os super-heróis estadunidenses, além de terem 

poderes extraordinários são na vida civil, em geral, profissionais de destaque 

(cientistas, executivos, advogados, milionários, jornalistas), Super Tinga é camelô. Ele 

é o super-herói mais dispensável de todos, pois qualquer um, em seu cotidiano, pode 

fazer o que ele faz e ser quem ele é.   

Ilustração 30. Super Tinga, capas de revistas.  

 

Fonte: Luciano Moucks (www.lucianomoucks.blogspot.com)  

 

http://www.lucianomoucks.blogspot.com/
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Ilustração 31. Super Tinga em ação no bairro.  

 

Fonte: Luciano Moucks, in. www.lucianomoucks.blogspot.com/2019.  

O herói do bairro não atua sozinho. Tem uma companheira de batalhas,  Abelha 

Girl. Ela surgiu quando a estudante de jornalismo Juliana foi à Restinga para procurar 

Super Tinga e entrevistá-lo. Este a convidou para ser sua ajudante e ela, sem pensar, 

aceitou imediatamente. Nasce o alter-ego de Super Tinga, pois enquanto ele é 

pacifista, Abelha Girl é violenta. Quando Abelha Girl se depara com algum bandido, 

sua resposta é partir para o confronto físico. Para isso, apesar de ser franzina e 

também não ter um biótipo de super-heroína, fisicamente apto ao duro trabalho de 

combater o crime, possui determinação e alguns poderes oriundos de sua condição, 

inexplicável, de abelha.  

http://www.lucianomoucks.blogspot.com/2019
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Ilustração 32. Abelha Girl e Super Tinga 

 

Fonte: Empresa Brasil de Comunicação, em 30/07/2019.  

Há diversos vilões que aparecem nos filmes esporadicamente, sendo que o 

principal talvez seja um que pratica assaltos na Restinga. Há uma ética disseminada, 

muito visível nas práticas sociais de bairros populares, de que assaltos no próprio 

bairro são uma afronta aos moradores, o que torna este vilão particularmente 

desprezível e combatê-lo uma prioridade para o Super Tinga.  Há outros vilões que 

sujam as calçadas do bairro ou perturbam a paz dos moradores. Enquanto Abelha Girl 

quer “encher eles de porrada” ou entregá-los para a polícia (o que também é visto 

como algo propenso a gerar violência), Super Tinga quer lhes oferecer uma nova 

oportunidade a partir do diálogo ou através de um presente, como um brinquedo ou 

uma revista do próprio Super Tinga. 

A trajetória da atriz que interpreta Abelha Girl mostra que a Restinga, 

diferentemente do que talvez a maioria das pessoas da cidade suponha ou saiba, está 

conectada a uma teia de produções e eventos culturais variados. Segundo o site da 

EBC: 

Luciana Rodrigues, natural de São Paulo, começou no cinema nas oficinas 
do Zé do Caixão, foi para Porto Alegre para ser organizadora da Mostra de 
Cinema da Restinga, evento que acontece ininterruptamente há 41 anos, foi 
membo da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos do FUMPROARTE, 
Conselheira Municipal de Cultura de Porto Alegre e atualmente é titular do 
colegiado estadual do RS, tornou-se produtora cultural e produziu curtas e 
médias metragens pela Lei de incentivo à Cultura do RS. É proprietária da 
produtora Making Off, que presta serviço de fotografia e produção de 
conteúdo para a internet e idealizadora da personagem de quadrinhos Abelha 
Girl (In.  http://www.ebc.com.br/, 30/07/2019). 

http://www.ebc.com.br/
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 Os filmes, sejam os curtas de TV ou os longas de cinema, cujo acesso foi 

possível no youtube, são todos realizados de forma amadora, numa linguagem 

despojada e primitiva. É difícil saber se é uma opção estética do diretor, falta de 

recursos, má qualidade nos roteiros ou problema de edição. Ou, ainda, um pouco de 

tudo misturado. Os personagens não têm profundidade psicológica e suas histórias 

são confusas e mal elaboradas. É muito comum que no roteiro haja uma ideia que 

vem do nada e também desapareça sem ter qualquer conexão lógica com o restante 

da história. Em resumo: do que foi possível consultar, são filmes de pouca qualidade.87 

O primeiro dos longas de Super Tinga é “Dilma Sequestrada”, de 2014.  

Conforme notícia no jornal Zero Hora (25/2/2014), trata-se do primeiro longa-

metragem integralmente rodado na Restinga, sendo quase todos os atores e 

figurantes moradores do próprio bairro. Neste filme, a presidente Dilma Rousseff é 

sequestrada por um mercenário, chamado Rombo, nitidamente inspirado no 

personagem Rambo, do ator Silvester Stallone e, como não poderia deixar de ser, 

levada para a Restinga, onde o Super Tinga se esforça para resgatá-la. 

O segundo longa-metragem, de 2019, se chama “Super Tinga, o herói de dois 

continentes”. Por trás do pretensioso título, está uma aventura do Super Tinga por 

terras africanas, mais precisamente Uganda. O crítico de cinema Victor Hugo Furtado 

faz a seguinte análise: 

De propósito curioso, a obra se encaixaria bem como um curta-metragem, 
mas resulta em exageros que levam a um infeliz constrangimento. 

(...) 

Em seu primeiro ato,... se revela interessante. Até por que trata de um herói 
de origem pobre e que logrou certa fama no ambiente que lhe é familiar. 
Matérias de jornais... e a personificação de Tinga no ator Paulo das Neves 
até que soam engraçados e vistosos, mesmo que a caracterização pareça a 
de um recreacionista infantil.  

(...) Até o momento, mesmo que com alguns erros de ortografia, 
apresentados nos títulos dos inacabáveis capítulos, a obra se mantém 
reflexiva.  

Na metade do segundo ato, embarca numa espiral de falta de norte, de 
narrativa e de sensatez.  Super Tinga viaja para a África. Sem qualquer tipo 
de explicação ou imagens desse recorte, nosso personagem se vê em 
Uganda. Nesse local absurdamente carente, é recebido como o Superman 

 
87 O acervo do trabalho de Luciano Moucks é de difícil acesso. Infelizmente, não foi possivel entrevistá-
lo nem acessar a integralidade das suas obras. Foram analisados fragmentos da série de curtas para 
a televisão e dois clipes dos longas. Nem mesmo a biblioteca do Espaço Multimeios, na Restinga, local 
que também abriga a produtora Cherry do Brasil, empresa do criador do Super Tinga, possui a coleção 
de gibis do personagem. 
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do Brasil em meio a danças típicas, abraços e autógrafos de pessoas que 
nitidamente não fazem ideia de quem ele seja.  

A partir desse ponto a direção de Luciano Moucks e Luciana Rodrigues 
começa a se aproximar do constrangimento. Intermináveis danças, 
conversas e gritos em línguas típicas da região, estranhas ao protagonista e 
a qualquer cidadão ocidental, são jogadas ao espectador sem qualquer 
contexto (FURTADO, site Papo de Cinema, 2019. In. 
www.papodecinema.com.br)  

A baixa qualidade técnica dos filmes, entretanto, aqui é secundária. O mais 

importante, para a presente análise, é focar em seus conteúdos, sobretudo em seus  

aspectos simbólicos postos de forma polissêmica.   

Longe de ser uma unanimidade, Super Tinga gera polêmicas e não está isento 

de fortes críticas, especialmente por parte de ativistas culturais do bairro.  Um deles,   

que participou do conjunto de entrevistas deste trabalho, conclui:  

O Supertinga, já é uma narrativa, no meu ponto de vista, conservadora, 
extremamente conservadora, onde se tem ali um princípio de ocupação de 
espaço, ocupação cultural de uma ideia cinematográfica numa categoria 
muiiiito burguesa, muiiiito elitista e em nenhum momento ela foi tensionada. 
Vocês são tão burgueses, vocês não vão ter nada de social? (E2, p. 16). 

O entrevistado possui uma trajetória em torno de coletivos de contestação 

social autogestionários e considera que a narrativa do Super Tinga é individualista e 

acrítica.  

É possível traçar um paralelo de que seria semelhante ao que, na esfera 

econômica popular, tem seu foco no empreendedorismo. E, na esfera de 

pertencimento a um território, tem seu foco na aquisição da casa própria. Estas 

dimensões estabelecem uma mesma visão de mundo, baseada na falta de 

questionamentos em relação às estruturas sociais e às possibilidades de transformá-

las.  

Super Tinga, como qualquer super-herói, tem sua existência centrada na ação. 

Seus críticos no bairro, também ligados à produção cultural, entretanto, entendem que 

sua ação nunca é diretamente política, no sentido de transformação, e sua relevância 

simbólica, portanto, seria irrelevante; o herói tenta resolver as situações de crimes e 

infrações na Restinga ou atender a necessidades específicas da população, através 

da ação individual ou com auxilio de Abelha Girl. Faz isso de modo meramente reativo, 

não tem dilemas e nem questiona as estruturas sociais às quais se encontra preso, 

apesar de ser um trabalhador comum que exerce seu ofício de vendedor informal no 

http://www.papodecinema.com.br/
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camelódromo do bairro. Tampouco questiona o que é crime, quem é criminoso e os 

porquês relacionados à criminalidade. 

Sob um certo prisma, entretanto, talvez haja um rigor excessivo de seus 

críticos, pois, uma das características em Super Tinga permite identificar, em uma 

leitura mais generosa, uma perspectiva cidadã e progressista. Embora combata o 

crime, o herói é sempre contra a violência, mesmo que esta se volte unicamente contra 

criminosos. Neste aspecto, efetivamente se descola de parte considerável de sua 

base social, muito mais propensa a entender a validade da postura de Abelha Girl e 

colaborar para perpetuar a violência num ciclo que afeta sobretudo a si mesmos.  

Há outro traço a ressaltar sobre o simbolismo do Super Tinga. Como já foi 

destacado em outras manifestações coletivas, o herói do bairro quer ser, 

indubitavelmente, um instrumento de combate aos estigmas existentes em relação ao 

bairro e promotor do sentimento de estima pelo território Restinga. Tal intenção é 

bastante explícita em seu criador:  

Vamos criar a nossa própria identidade, de nossa própria cultura. E tem que 
ser bom. A ideia de colocar que a periferia é só miséria... não, vamos colocar 
o nosso cotidiano e vamos criar um herói nosso (MOUCKS, 2012. In. 
Youtube.com/watch?v=1HZg’TinjyIq.  

Seu esforço é sempre o de construir um super-herói que se identifique com o 

bairro. Como afirma uma moradora,  “É um orgulho para nós aqui da Restinga ter um 

super-herói” (MOUCKS, 2012. In. youtube.com). Assim, se a Presidente do país foi 

sequestrada, é na Restinga que foi libertada – e não em Brasília. Os protagonistas 

desta libertação não foram figuras eminentes da República, mas sim o super-herói do 

bairro e pessoas comuns que lhe proveram ajuda nesta missão.  

Merece atenção, por fim, o fato de que quando o herói resolve se aventurar por 

outras terras, isso ocorre na África. Super Tinga, o super-herói negro da Restinga, de 

uma forma um pouco estranha e sem muito nexo, busca suas raízes em Uganda, país 

do coração da África Subsaariana. Será que algum outro filme brasileiro já foi feito 

naquela região? O simbolismo desta escolha remete àquela mesma etnicidade   

expressa nas letras de samba que rememoram Zumbi dos Palmares, no testemunho 

das memórias de expulsão e na trajetória da sociabilidade do futebol com raízes na 

Liga da Canela Preta.  



265 
 

Seria equivocado entender a Restinga como um gueto étnico e seria uma 

simplificação querer adaptá-la à noção de quilombo urbano. Mas também não se pode 

deixar de constatar o peso da etnicidade na constituição das narrativas, memória e 

identidade do bairro. 

Super Tinga é um herói híbrido. Um herói local, talvez o mais local de todos. 

Mas também é parte do processo de globalização cultural (CANCLINI, 2006). 

Inspirado em uma cultura pop norte-americana de quadrinhos, mergulha na periferia 

de uma cidade brasileira e se conecta com suas raízes africanas. Para entendê-lo é 

necessário pensar no multiculturalismo presente na construção do personagem, que 

extrapolou o processo criativo de quem o concebeu para se tornar parte da paisagem 

urbana do bairro e ser resignificado de forma polissêmica por seus moradores. Mais 

uma vez, aparece uma perspectiva de complexidade na construção identitária local.  

4.4.2 A batalha do totem. 

Como todas as batalhas – reais ou fictícias -, esta também têm narrativas não 

lineares, com lacunas e contradições. A interpretação das versões relacionadas aos 

fatos, algo por vezes resbaladizo, é o que aqui será destacado.   

Na confluência da Estrada Edgar Pires de Castro com a Estrada João Antonio 

da Silveira, no local em que está instalada uma rotatória que é o principal acesso viário 

para a Restinga e pela qual passa a maioria esmagadora dos carros e do transporte 

público que conecta o bairro à cidade, há um enorme tríptico (3,16 de altura por 2,55 

de comprimento, contando os três lados) que, junto com outros elementos, serve de 

sinalização da entrada do bairro.  

É comum municípios terem pórticos que sinalizam ao visitante alguma marca 

na entrada da cidade. Os pórticos são uma fronteira simbólica, pois separam o que é 

uma comunidade de outra, que está fora daqueles limites e da identidade ali 

construída. Assim, encontrar uma espécie de “porta de entrada” num bairro é algo 

raro, pois por definição um bairro é uma parte de um todo. E o pórtico separa uma 

parte que se entende a partir de uma totalidade jurídica, política e de ordenamento 

territorial em relação ao outras partes que formam outras totalidades. Na Restinga não 

há um pórtico, mas um totem. Contudo, isso é irrelevante, pois o totem cumpre 

exatamente a função de demarcar a fronteira do bairro com o restante da cidade.  

Assim, o totem da entrada da Restinga, com seus complementos que na sequência 
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serão vistos, se reveste de um significado simbólico muito interessante de construção 

identitária do local.  É o bairro construindo um imaginário de cidade.  

Este tríptico é um antigo totem de sinalização da Via do Trabalhador, uma 

iniciativa de transporte urbano implementada em 1994, na gestão do Governador 

Alceu Collares, através da METROPLAN. A Via do Trabalhador conecta os municipios 

de Canoas, Sapucaia, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão e os bairros Lomba do 

Pinheiro, Pitinga e Restinga, atravessando parte da zona leste para chegar a zona sul 

de Porto Alegre. Um ônibus da linha M1, que cobre este trajeto de 140 quilômetros 

(ida e volta), necessita de mais de quatro horas de viagem para dar uma volta 

completa. Em resumo: trata-se de um importante percurso de deslocamento de 

trabalhadores e estudantes, passando pelas periferias destes municípios. 

Sua localização não deixa dúvida sobre a importância que a sinalização e a 

mensagem nele inscrita adquirem naquele local.  

Mapa 14. Restinga, acesso viário principal.  

 

Fonte: mapa temático criado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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Para sinalizar este caminho e outros, pois na proposta inicial estavam previstas 

várias linhas de ônibus, a administração do consórcio colocou uma série de totens nos 

pontos considerados mais estratégicos. A maior parte deste mobiliário, com o tempo 

e a falta de manutenção, foi se deteriorando. Com efeito, poucos ainda existem e 

menos ainda são os que apresentam condições de sinalização adequada. Este da 

entrada da Restinga sobreviveu, mas sob efeito das marcas do tempo e do descaso.  

E é nesta condição que começa a sua história de transformações. Vendo as 

possibilidades que aquele totem permitia, diversos grupos se organizaram para 

ressignificá-lo. A lógica de todas as intervenções é a mesma: construir uma narrativa 

sobre o bairro. O que muda são as ênfases nas mensagens e os mensageiros que se 

estabelecem como protagonistas. Tais representações plásticas populares são 

relevantes não pela sua qualidade artística, mas sim enquanto expressão de visões 

de mundo de membros ou grupos/segmentos da comunidade e enquanto 

possibilidade de apreensão de seu universo simbólico. 

O registro do que ocorreu e a ordem de intervenções artístico-culturais no totem 

é bastante nebuloso. É possível que a primeira iniciativa tenha sido durante a 30ª 

Semana da Restinga, em 2004.88 Como resultado de uma oficina de grafiti, um grupo 

de jovens de um coletivo cultural do bairro teria realizado uma intervenção artística no 

totem, naquela ocasião já abandonado.  

Aquele projeto do totem surge numa Semana da Restinga. A proposta surge 
na Semana da Restinga e aí, desde então, é ele que tem pintado (Referência 
à Eduardo, conhecido como Orelha, tatuador e grafiteiro na Restinga). Daí, 
geralmente, quando tem essa coisa da pintura, da renovação, geralmente a 
pintura tá relacionada com o tema da Semana da Restinga. Daí é meio 
relacionado. Por que aquele totem na verdade, era uma placa da Avenida do 
Trabalhador. Aquilo ali é uma herança, entendeu? (E13, p. 08). 

 As imagens da ilustração 31, curiosamente podem ser as primeiras 

intervenções no totem e, ao mesmo tempo, são as que agora estão aparecendo 

naquele local. Ou, então, o que é mais provável, são a última pintura, feita com poucos 

recursos, que descascou praticamente de forma imediata, poucos meses depois de 

sua realização. É difícil estabelecer uma sentença definitiva; nenhum entrevistado 

 
88 Na Restinga anualmente ocorre a Semana da Restinga, tendo como data de referência o dia 20 de 
Novembro (Dia da Consciência Negra e lembrança da figura de Zumbi dos Palmares). Durante esta 
época se organizam diferentes atividades culturais, esportivas e de sociabilidade, nas quais participam 
dezenas de grupos sociais do bairro e de outras localidades. A Semana da Restinga está no calendário 
oficial de eventos da Prefeitura mas, ainda assim, nos últimos dois anos, não houveram atividades.  
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soube contar com precisão os detalhes de cada pintura, tais como data e conteúdo 

das imagens. Este ocultamento dos detalhes dos imaginários construídos não deixa 

de conter uma revelação: o fato de que foram muitas pinturas e ninguém logrou ter o 

controle da narrativa deste processo. A batalha do totem é feita de micro  escaramuças 

invisíveis, nas quais até mesmo o sentido de autoria é um tanto vago, mesmo que se 

conheça os financiadores e o principal executor das pinturas.  

Ilustração 33. Totem na entrada da Restinga, possivelmente 2004. 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2019.  

 A má qualidade técnica e de conservação deste mural não impede que se 

observe alguns de seus conteúdos. Na primeira pintura, que retrata duas mulheres e 

uma pessoa negra cortada da imagem, o mais significativo são as palavras “Restinga, 

história e superação”. 

Na comparação com outras pinturas, como logo se verá, esta explícita uma 

afirmação de estima. A segunda imagem parece trazer uma jovem indígena e um 

menino negro. Acima deles, há mãos (também de uma pessoa de cor negra), 

aparentemente em posição de concha segurando sangue que escorre de cima, do 

rosto desta pessoa. A terceira imagem traz um jovem (ou uma jovem), com os olhos 

fechados refletindo tristeza. Ao fundo, imagem de casas e fábricas, algo constante 

nos painéis da entrada da Restinga. Apesar do estado das pinturas, é possível notar 
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que todos os rostos tem uma expressividade e a composição geral do painel emite um 

sentido de identidade territorial. Há alegria, tristeza, dúvida e desalento nestes rostos.  

O painel seguinte, possivelmente realizado quatro anos depois, tem mais 

diferenças do que semelhanças em relação a este.  

Ilustração 34. Totem na entrada da Restinga, possivelmente 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Luis Stephanou, 2008.  

 A primeira placa retrata o carnaval através de uma passista, cuja saia é a 

bandeira do Brasil; enquanto samba, segura o mundo. Ela dança em um campo de 

futebol e não na quadra da escola,  destacando a relação samba-futebol, tão presente 

na Restinga. Ao fundo, as casas e prédios retratam a urbanização do bairro. A 

segunda placa é uma homenagem aos Centros de Tradições Gaúchas da Restinga e 

traz os ícones do tradicionalismo -  o gaúcho, o cavalo, a cuia de chimarrão e bandeira 

do Rio Grande do Sul. A terceira imagem é dedicada ao imaginário de trabalho. Por 

trás de operários uniformizados no primeiro plano, nas laterais da estrada, novamente 

a representação de casas humildes, mais desalinhados do que os da primeira lâmina, 
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um edifício típico da urbanização mais recente e, ao fundo das fábricas, duas 

engrenagens – símbolo universal do trabalho industrial.  Nas três partes do totem, o 

jargão tão típico dos pórticos de entrada e saída de municípios “Bem-vindos à 

Restinga” e “Volte Sempre”, revelando, neste detalhe aparentemente insignificante, a 

identidade particular deste bairro que se percebe quase como cidade.  

Este painel, presumivelmente de 2008, apresenta melhor qualidade de tinta e 

maior nitidez nos desenhos do que o anterior, mas sua mensagem, que também 

apresenta uma narrativa cheia de significados,  é bem menos crítica ou reflexiva do 

que a anterior. Não há nenhuma alusão ao sofrimento indissociável da história do 

surgimento do bairro.  Aqui o que se destaca é a busca de um imaginário de Restinga 

que nunca existiu, ao menos não na  forma plena e quase estereotipada  que o painel 

propõe.  

A condição de moradia, mesmo com certo desalinho nas casas da última 

lâmina, expressa integração social e ordem. Não há fachadas de edifícios com tinta 

descascada, casas precárias ou heterogeneidade nas construções – tudo que desde 

o início sempre houve na Restinga. A passista levanta o mundo como se fosse um 

troféu. É um gesto de vitória. O gaúcho passeia tranquilamente pelos campos da 

Restinga, montado em seu cavalo, sem nenhuma tensão na relação campo-cidade, 

nenhuma alusão à segregação. Na cavalgada sossegada do gaúcho idealizado, em 

um bairro de cultura fortemente urbana, se reproduz a tradição inventada do 

movimento tradicionalista. Os operários, na terceira lâmina, atravessam um caminho 

limpo, ordenado e sem obstáculos. As fábricas são enormes e transmitem uma 

sensação de solidez. A Restinga aqui retratada é a de um mundo de operários 

industriais, de macacão, construindo sua identidade enquanto trabalhadores formais 

e integrados numa relação capital-trabalho. Um processo que na Restinga nunca saiu 

do papel, pois seu Distrito Industrial jamais teve capacidade de atração de indústrias 

numa quantidade e perfil que se refletisse nesta lâmina com alguma verossimilhança.  

As lâminas deste painel não trazem tensões, não há um gestual que revele 

expressividade em seus personagens, não há vitalidade; parecem seres inanimados 

compondo uma paisagem. Tudo o que a construção identitária na Restinga aciona de 

forma oposta. 

As duas pinturas comparadas foram realizadas por grupos distintos em 

momentos diferentes. Mas o processo de ressignificação do totem foi mais amplo e 
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também ocorreu em outros anos e outras intervenções. No trabalho de Zamboni 

(2009), por exemplo, aparece uma fotografia que registra uma pintura que teria sido 

feita em 2005 ou 2006. A autora registra apenas um dos três lados do totem. Abaixo 

da inscrição “Bem-vindo à Restinga” são representadas expressões culturais afro-

brasileiras: uma mãe-de-santo, um capoeirista, um músico tocando atabaque e outro 

saxofone (ZAMBONI, 2009, p. 108).  

Em relação às imagens que se está comparando, seria possível que suas 

mensagens díspares fossem construções aleatórias, mas o depoimento de um 

entrevistado, vinculado ao setor empresarial do bairro, não deixa dúvida de que há 

uma construção organizada nestes significados.  

Num primeiro momento o que chamava a atenção? O que identifica a 
Restinga? Hã... Nós temos aqui um Distrito Industrial que, embora não 
estivesse a pleno vapor... Daí foi colocado ali. Uma coisa que é uma marca 
da Restinga? A escola de samba, o carnaval... Tem uma que tinha também 
um negro e um branco junto, que tem... de mostrar que aqui não tem nenhum 
tipo de preconceito. Então isso a gente discutia... (E15, p. 06) 

Como já foi mencionado, as figuras da primeira pintura são resultado de uma 

oficina de evento cultural do bairro. As imagens do segundo painel tiveram uma 

articulação mais consistente.  

Bom, num determinado momento quando eu ainda estava na empresa de 
ônibus eu entrei com um processo da empresa para adotar aquela rotatória 
ali. Depois, quando eu saí da empresa, o Roni me contatou. O Roni também 
foi uma liderança muito forte aqui na Restinga. a... 

O Roni me procurou para ver qual era o processo e eu passei pra ele os 
dados e retomou e a empresa adotou. Passado um tempo, a empresa “olha, 
a gente não está conseguindo administrar isso aí. Vamos ter que passar pra 
alguém. E através da Associação Comercial eu peguei aquele totem ali.  

... A gente pegou aquele totem, reformou, pintou, grafitou... Fez todo um 
processo ali. E aquelas letras que tem Restinga – coisa que a gente vê muito 
em outras cidades do interior, no litoral... Daí eu vi e disse:”vou fazer isso na 
Restinga”. Daí o que eu fiz... então tudo assim na parceria. E foi colocado. 

Bom, depois..., as coisas meio que caíram e aquilo ali ficou meio abandonado 
por um tempo também. Daí foi feita a proposta da COPAR – Comissão de 
Pastores da Restinga. Tem o Pastor Fabiano e tal. “Quem sabe a gente 
assume para manter aquilo ali e quando precisar algum recurso de pintura eu 
falo contigo”. Perfeito! Daí a gente retomou. E hoje, o que acontece? A 
COPAR que mantém, né... junto com o pessoal da Caverna de Adulão, que 
é um pessoal de um sítio terapêutico de pessoal de drogadição que vai ali e 
limpa tudo e arruma (E15, p.05). 

 Como se vê, o totem passa a congregar uma articulação de lideranças 

comunitárias, agentes empresariais locais e pastores evangélicos. Estes, por sua vez, 

estão vinculados a um perfil que permite as leituras conciliatórias e de integração. 
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Ilustração 35. Bairro Restinga, registro de restauração do totem. 

 

Fonte: Data e autoria do registro desconhecidas. Retirado de google imagens, Restinga. 

O totem da entrada da Restinga, ao demarcar um território, assinala a fronteira 

entre o bairro e o restante de Porto Alegre. A fronteira, por definição, é uma marca 

territorial que articula identidade. Giovana Almeida (2019) destaca que a globalização 

não elimina a preocupação dos atores de determinado território se valorizarem e 

identificarem seu espaço. E os territórios são compostos por múltiplos atores, que 

buscarão construir marcas territoriais distintas. 

Conforme os atores mudam, as marcas também mudam, naturalizando 
outros interesses e ideologias. Respalda-se que a ideia desse tipo de marca 
gera vestígios de disputa em um nível mais simbólico, interferindo até mesmo 
na dinâmica territorial (ALMEIDA, 2019, p. 54). 

Assim, a batalha do totem, simbólica - portanto sutil -, engaja diferentes visões 

de mundo no afã de valorizar o bairro através da construção de uma marca territorial. 

Uns buscam a criticidade e expressividade dos olhares; outros buscam a construção 

mítica que conecte passado-presente da Restinga sem traumas. São projetos distintos 

de construção identitária através da memória. Estão fixados em diferentes visões de 

mundo e são a manifestação de grupos distintos.  

Assim analisadas, as imagens relacionadas às duas narrativas se antagonizam. 

Mas, e se houver um confuso processo de fusão entre elas? Olhando de forma mais 

atenta, é possível perceber que algo de um painel se mantém no outro; parece haver 

uma sobreposição. A imagem de um palimpsesto (PESAVENTO, 2004), da 

construção de uma narrativa que justapõe mensagens e mistura significados num 
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pequeno e banal espaço da Restinga, numa temporalidade difícil de capturar, atrai o 

olhar atento. O totem estabelece uma relação entre passado e presente, permitindo 

distintas leituras. Na sua imobilidade cênica, desafia o olhar de quem presta atenção 

para efetuar esta leitura. Somente se aproximando e efetuando raspagens em suas 

crostas de tintas é que será possível perceber, figurativamente, sua principal 

mensagem: quem por este caminho cruzar deve prestar atenção à complexidade.  

Este é um ensinamento que serve à qualquer cena urbana. Jean (2002) 

demonstra como os pictogramas evoluem, deixando de representar o objeto em si 

para representá-lo num determinado contexto, ou seja, investido de significado. Há 

uma conexão entre escrita e memória , na qual a escrita urbana, com seus inúmeros 

códigos, sinalizações, propagandas, grafites, intervenções artísticas e monumentos 

produz memória e identidade. A cidade, para este autor, pode ser compreendida como 

um conjunto de escritas. O método para decifrá-las se associa à lógica do palimpsesto, 

pois estas escritas estão mais sobrepostas do que posicionadas lado à lado.  

O que inicialmente foi parte de um mobiliário urbano para marcar uma ação de 

governo relacionada ao transporte público inter-municipal foi apropriado por um 

coletivo de jovens da sociedade civil e, posteriormente, incorporado à iniciativa de 

atores do mercado e outras organizações sociais do bairro.  

A batalha do totem, assim como outras manifestações culturais,  simboliza os 

múltiplos esforços de diferenciados atores sociais da Restinga construírem narrativas 

de si para a cidade e, sobretudo, para si mesmos. Estas narrativas vão formando um 

caleidoscópio de complexos códigos e sinais identitários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eu sou Restinga 

Amor do meu povo 

Quem gosta de nós, somos nós 

Vem coroar a verdadeira majestade 

A nossa força é comunidade 

 

Tinga, teu povo te ama? Memória e identidades em um bairro de Porto Alegre 

é um esforço para demonstrar a possibilidade de se aplicar aos estudos sobre 

Desenvolvimento Regional alguns conceitos relacionados ao campo dos estudos 

culturais. Neste aspecto, afirma a importância do papel das memórias na configuração 

de identidades num determinado território, o Bairro Restinga, em Porto Alegre – RS. 

No primeiro capítulo foi descrita a gênese da Restinga, considerando três 

fatores mais amplos: o processo de urbanização da sociedade brasileira, a 

industrialização e a ditadura cívico-militar de 1964. Foram trabalhados dados 

estatísticos, questões demográficas, perfil da urbanização brasileira, políticas de 

industrialização e as características do regime autoritário de parte deste período. A 

opção de partir de fenômenos mais abrangentes se explica pela necessidade de 

articular o processo de surgimento de um bairro com uma perspectiva de totalidade, 

dando a importância que estes fatores mais amplos algumas vezes não recebem nos 

estudos de caso relacionados a escalas menores. Viu-se que, sem uma destas três 

macro-questões, a Restinga não teria se constituído da forma como ocorreu.  

No capítulo dois se buscou fazer uma descrição densa (GEERTZ, 1989) da 

Restinga. Partindo da caracterização físico-ambiental de como se formou aquela 

paisagem até a análise do seu processo de povoamento, de suas principais 

características e de duas questões específicas muito importantes: a distinção entre 

Restinga Velha e Restinga Nova, considerando o bairro em sua abrangência (não 

somente nos núcleos originais) e, por outro lado, a noção de deslocamento com todos 

os seus desdobramentos.  

Tanto neste capítulo, assim como no seguinte, se trabalhou com a ideia de 

complexidade. Há três possibilidades de explicar a Restinga (ou outro território). A 

primeira, é pelo caminho da simplicidade: a Restinga é isso. Uma coisa só, com 
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poucas diferenciações. A segunda possibilidade explica o local pelo conjunto de 

diferenças: a Restinga são várias realidades distintas, não é tudo uniforme. O terceiro 

caminho, mais difícil, parte da diversidade para chegar à complexidade.  Buscou-se 

ressaltar as trocas, as relações entre as diversidades, nem sempre lineares e de fácil 

percepção ou compreensão, como ocorre na inter-relação entre Restinga Velha e 

Restinga Nova. O texto partiu da diversidade para, através da noção de deslocamento, 

tentar vislumbrar a complexidade deste processo. Ou seja, estas partes de um 

território não estão paradas no tempo e ali se constróem reterritorializações que 

interagem entre si, forjando novas territorialidades.  

O que este trabalho procurou demonstrar é que a Restinga, como qualquer 

estudo de caso, necessita ser explicada pela complexidade. A explicação pela 

unicidade é o empobrecimento de qualquer elucidação e leva a respostas dogmáticas; 

a diversidade é interessante, mas não suficiente – posto que não revela conexões.  

Ainda neste segundo capítulo se destacou a heterogeneidade da chegada de 

populações na Restinga. Há textos que se fixam na primeira população da Restinga, 

as famílias que foram despejadas nos primórdios da Restinga Velha. Mas isso não 

explica o bairro, que é muito mais amplo, teve e continua tendo outros processos de 

transferência de populações para seu território. O processo de urbanização da 

Restinga, durante sua primeira década, foi o maior experimento de transferência de 

populações urbanas para a periferia que ocorreu no Brasil. Necessitou de capital, 

recursos humanos, tecnologia e uma organização pública capaz de levá-lo adiante. 

Afinal, este foi um projeto de grande impacto, que mudou a geografia de Porto Alegre 

e a vida de dezenas de milhares de pessoas. 

O capítulo três trabalhou o processo de construção de identidades na Restinga 

através da memória. Há muitas formas de se construir identidade; a percepção da 

importância da memória como possibilidade é apenas uma delas. Neste recorte foi 

analisado o longo percurso do estigma até a constituição da estima, expressa no dizer 

“orgulho de ser comunidade”, na figura do “tinguerrero”, no verso “quem gosta de nós, 

somos nós” e, principalmente, na marca “Tinga, teu povo te ama”, termos usualmente 

veiculados em momentos de expressão cultural e sociabilidade ali presentes. O 

futebol, o samba, o Super Tinga e a insistente demarcação do totem na entrada do 

bairro aparentemente são questões desconexas; porém revelam, assim como outras 

questões que sequer foram mencionadas, uma dinâmica muito ativa de construção da 
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identidade do bairro até mesmo por seu elemento mais básico: o reconhecimento 

tácito, por muitos de seus moradores, de que a Restinga é um bairro.  Este 

reconhecimento é ativo, implica em pensar e agir como bairro. Algo que vai muito além 

de linhas demarcatórias no mapa da Prefeitura ou uma lei estabelecendo que 

determinada área é um bairro. 

Relacionado a essa dimensão de reconhecimento do bairro como espaço de 

vida há o fato de que todos os entrevistados possuem uma excelente formulação a 

respeito da história da própria Restinga. Todos sabem algo sobre os antigos locais em 

que os primeiros moradores viviam, do papel do DEMHAB, das pessoas que lideraram 

processos específicos de lutas por demandas, das referências do bairro, da biografia 

de Tinga como jogador de futebol e apoiador de causas sociais locais, das disputas 

internas na escola de samba etc. Seria possível objetar que as entrevistas foram feitas 

com lideranças, pessoas de destaque ou que foram indicadas por alguém, o que já 

revelaria melhor capacidade de dar informações e opiniões. Contudo, em conversas 

informais no comércio, andando na rua, na escola de samba, assistindo algum jogo 

de futebol ou em algum restaurante, também foi possível perceber que há um amplo 

entendimento sobre a história do bairro. Inclusive pessoas de fora da cidade, que 

vieram morar ali, incorporaram elogios e críticas (principalmente a outros lugares) que 

demonstram como esta memória coletiva foi sendo absorvida. É o que demonstra um 

morador oriundo do Rio de Janeiro, que talvez nunca tenha ido ao Bairro Auxiliadora. 

Aqui tá tendo muitas vantagens que os outros bairros, é diferenciado da 
Restinga. A Restinga tem a vida própria dela, como o bairro Auxiliadora já 
não tem. Quem carrega o nome “eu sou da Auxiliadora”? Não tem! Por que é 
um bairro elitizado, que eles não tem raiz naquele local. Quer dizer, eles não 
sofreram pra adquirir aquela terra. Eles não passaram por um processo de 
desenvolvimento! Quer dizer: as gerações não foram criadas ali e não tiveram 
esse fruto desse trabalho, que é diferente. Na Restinga você diz: “Eu sou da 
Restinga!”, enquanto a Auxiliadora antes era ali o nosso Prado, que foi 
desabitado para botar apartamento. Quer dizer, as pessoas que foram pra ali 
não tinham a importância social do bairro, do local, do que se formou, do que 
se deu. Essa é a nossa diferença da Restinga, que nós amamos o que nós 
temos! (E5, p. 07). 

Há uma memória social construída e amplamente consolidada entre os 

moradores da Restinga. Isto não significa que não haja diferenciações e 

interpretações distintas, pois é próprio dos processos de construção de memória que 

estes não sejam uniformes. Contudo, seja como for, o papel da memória na 

construção de identidades é essencial. E sem este fluxo de narrativas que vai dando 
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sentidos ao território, é impossível se construir processos que diminuam as vivências 

de estigmatização e articulem a estima por parte desta população.   

Assim, se espera ter atingido o objetivo de explicitar que as questões culturais 

são fundamentais na perspectiva de se entender Desenvolvimento Regional através 

de aspectos mais amplos do que as questões políticas e econômicas que, 

evidentemente, sempre estarão presentes no desenvolvimento desta 

multidisciplinaridade.  

Como se viu ao longo do trabalho, em especial nos capítulos dois e três, 

contribuições oriundas de disciplinas como a geografia, sociologia urbana, história e 

antropologia podem, em diálogo, contribuir nas explicações sobre o território, 

sobretudo numa perspectiva que considera os aspectos simbólicos e a construção de 

imaginários, como é o caso desta pesquisa.  

Há muitas Restingas.  Esta pesquisa fez alguns recortes e o que resultou é 

apenas uma das possibilidades de interpretação deste território. Não se trata de não 

acreditar em seus resultados e no esforço de pesquisa, mas quando se pensa a partir 

da complexidade, epistemologicamente sempre se terá a noção de que há algo que 

pode ser percebido a partir de outras perspectivas com semelhante factibililidade e 

validez.  A despeito dos reducionismos e/ou insuficiências analíticas, a complexidade 

da vida sempre se impõe. Todo território, e assim é com a Restinga, é objeto de 

devassa. E, enquanto assim o for, é por que há o que encontrar. Que outros(as) 

pesquisadores(as) realizem outras buscas. 

Há questões como a relação entre religiões e construção de territorialidades 

que trazem perguntas interessantes. E a Restinga é um laboratório social altamente 

fértil para se exercitar a curiosidade intelectual nesta direção. Desde a remoção das 

primeiras famílias houve a presença das religiões de tradição africana e cristã, 

representada pelos católicos, na vida social do bairro. Depois vieram evangélicos, 

mórmons e até mesmo uma organização hinduísta. Atualmente, cultos evangélicos 

neopentecostais são um importante fator de articulação social local. Como tudo isso 

se desenvolve? Quais as chaves de leitura mais significativas? Que diálogos e 

tensões surgem desta diversidade religiosa?  
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As transformações que o território vem experimentando nos últimos quinze 

anos, aproximadamente, também são uma interessante possibilidade de estudos. 

Neste sentido, quais os desdobramentos que estão colocados ao tecido tradicional do 

bairro em relação aos milhares de novos moradores de condomínios que 

recentemente se instalaram no bairro e ainda estão desenvolvendo o processo de 

ocupação? São populações com perfis, história e perspectivas bem diferentes dos 

“povos tradicionais” do bairro. Dirão, um dia, “Tinga, teu povo te ama!”. Farão parte do 

tecido social local?  

O mesmo pode ser aplicado, no plano do desenvolvimento econômico, às 

noções de empreendedorismo, muito presentes na Restinga. Não se trata somente 

de constatar o enorme crescimento de pequenos comércios e serviços autônomos no 

bairro, mas tentar explicar como estas iniciativas cruzam com outras referências e 

tecem uma articulação que lhes permite traçar estratégias de sobrevivência e 

crescimento. Por exemplo: ao redor da escola de samba há uma série de atividades 

econômicas, algumas visíveis e outras sutis, que se referenciam a esta iniciativa. Há, 

na Restinga, uma associação local de empresários. Qual o seu papel no 

desenvolvimento do bairro? 

Qual o impacto das novas estruturas sociais na Restinga? Há os investimentos 

vultuosos no Hospital da Restinga e no Instituto Federal; e há outras iniciativas mais 

simples como o Centro Multimeios, o CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado e a 

Casa da Juventude. Que papel irão desempenhar nos novos desafios de sociabilidade 

que já se fazem presentes? 

E o tráfico de drogas? Estudo difícil de ser feito, mas é evidente sua importância 

na constituição de territorialidades em qualquer lugar, inclusive na Restinga. O tráfico 

há muito deixou de ser somente uma atividade econômica ilícita e restrita a algumas 

cidades ou alguns lugares das maiores capitais do país; se encontra disseminado e 

atualmente tem que ser visto como fator político e até mesmo cultural. O que os 

estudos de desenvolvimento regional têm a dizer sobre isso? Como fazer estes 

estudos? 

Outras pistas de estudo apontam para o passado e o que já está consolidado, 

mas não necessariamente foi muito estudado. O Distrito industrial, por exemplo, ocupa 

uma enorme extensão de área, está ali desde o início e nunca se consolidou. 
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Pesquisar este aspecto seria desenvolver, através de estudo de caso, uma explicação 

para o fracasso de iniciativas econômicas relacionadas à transferências coletivas de 

populações urbanas. A Restinga não é um caso isolado e este tipo de fracasso ajuda 

a explicar o debacle da industrialização no país.  

Os próprios movimentos e organizações sociais da Restinga, são muito 

mencionados, mas pouco estudados. Como se constituíram, quais as suas fases, 

quais as estratégias diferenciadas? Como se construiu a relação com o Orçamento 

Participativo? Questões ambientais, de gênero ou étnicas, como se articulam com os 

processos políticos locais? São muitas perguntas que podem organizar pesquisas 

atrás de respostas.  

Afinal, Tinga teu povo te ama? Buscou-se nesta pesquisa mostrar através de 

uma parte da produção cultural de grupos organizados do bairro, e também de redes 

de sociabilidade, que há um forte orgulho no ethos de ser morador da Restinga. Esta 

é uma conclusão inegável, pois há muitas manifestações de apreço pela vida que se 

tem no bairro, por quase todos classificado como uma cidade. Os primeiros tempos 

de sofrimento e abandono foram substancialmente superados, seja com a luta 

organizada de seus moradores ou por outras iniciativas econômicas e sociais.  

Os moradores da Restinga, em grande parte, não devem ser entendidos pelo 

estereótipo do pobre favelado condenado a reproduzir um ciclo de pobreza e falta de 

condições de vida. Tampouco o bairro é um lugar cuja principal marca é o tráfico de 

drogas, que o condiciona a ser um lugar violento e sem futuro para seus jovens. Ao 

contrário: a Restinga é composta por uma diversidade e complexidade de pessoas, 

estruturas sociais, grupos e situações, mas aí se destacam muitas organizações 

produtoras de bens, formuladoras de opiniões e atentas à vida política e social do 

bairro e da cidade. E todos estes grupos são compostos e têm seu cotidiano 

movimentado por pessoas e lideranças da própria Restinga. Políticos, intelectuais, 

empresários, comunicadores ou artistas que vêm de fora para “conquistar” o bairro 

invariavelmente fracassam. Há muita estima e sentido de comunidade.  

“Tinga teu povo te ama!”, grito que surgiu no acaso de uma situação limite, é 

incansavelmente difundido na quadra da escola de samba e presença obrigatória no 

carnaval porto-alegrense. E, também, aparece em outras manifestações culturais ou 

sociais, pois a escola de samba e o bairro desenvolveram uma relação simbiótica. 
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Portanto, não é uma frase vazia e destituída de conteúdo ou simplesmente uma ação 

de marketing. No cotidiano se vê o quanto faz sentido nas ruas, quadras e praças do 

bairro.  

Há um esforço de constante reinvenção desta identidade construída, desta 

estima conquistada, por parte de ativistas e produtores culturais, muitos deles de uma 

nova geração com suas próprias questões. Mas também há outras Restingas que não 

são atingidas por estas produções de estima no bairro. São a periferia da periferia. 

Curiosamente, o desafio de extensão da frase símbolo do bairro se movimenta em 

duas direções de periferia da periferia completamente diferentes: de um lado, ainda 

há os bolsões de miséria do bairro, com populações que não se comunicam, não 

participam da vida social do bairro e vivem o desafio cotidiano da sobrevivência, algo 

muito semelhante aos que iniciaram a Restinga. São invisíveis não somente ao 

restante de Porto Alegre, mas ao próprio núcleo da Restinga; e sequer se pode 

descartar seu crescimento. Por outro lado, os novos moradores de condomínios 

transformarão este território (ou parte dele) em mais um melancólico local de subúrbio 

preso à dinâmica casa-trabalho-casa? Ou também serão, ao menos em parte, 

produtores locais de cultura e sociabilidade? Como os atores sociais já estabelecidos 

no bairro podem interagir com estes novos outsiders?   

 Há uma atualidade no estudo sobre a Restinga, apesar do bairro já ser uma 

experiência histórica, um processo de urbanização consolidado e estar em sua 

terceira geração de moradores. O que se viveu na Restinga, com outras dinâmicas e 

dimensões é, em grande parte, o que nos últimos 15 anos vêm ocorrendo na 

implementação dos loteamentos de moradia popular em todo país. Os 50 anos de 

experiência da Restinga deveriam ter ensinado algo aos formuladores e executores 

de políticas habitacionais da atualidade; não foi o caso. Talvez suas vítimas, mais 

adiante, apreendam algo.  

O trabalho ressaltou a importância dos aspectos culturais para uma perspectiva 

mais ampla de Desenvolvimento Regional. Pois, se isto é aceito, há que considerar a 

importância dos grupos sociais que logram construir estas experiências culturais e, 

também, a existência de espaços culturais no território que possibilitem o 

enraizamento, a sistematização e o aumento de consistência destas experiências. 

Esta perspectiva serviu para a Restinga e serve para outros processos de 

reterritorialização, no sempre complexo mundo urbano.  
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Anexo 01 - Roteiro de entrevistas 

 
 
01.  Elementos de apresentação: 
 

- Qual o seu nome? Sua idade?  

- Aonde mora na Restinga? Com quem? 

- Onde trabalha? O que faz? Estuda? 

- Quando foi para a Restinga? Qual o percurso até a chegada no bairro?  

- Como foi a saída do local anterior para a Restinga? O que você lembra? 

 

02. Trabalhando no DEMHAB (se for o caso): 

 

- Como foi trabalhar no DEMHAB? O que faz, qual sua atividade? 

- Quando foi para a Restinga já trabalhava no DEMHAB? Falar um pouco desta 

relação.... 

 

03. A vida na Restinga no começo: 

 

- O que você pode falar  dos primeiros tempos da ou na Restinga? 

- Quais são as características mais marcantes deste período? 

- Como foi a ida para a Restinga? 

- Qual era sua rotina? De sua família? 

- Como era a relação entre as pessoas? O que se costumava fazer nos fins de 

semana? 

- Como era a relação com o restante da cidade? Locomoção, visão das outras 

pessoas sobre a Restinga? 

- O que tu lembras que tinha de bom? E de ruim? 

- Você pode contar algum caso típico desta época? Algo que se lembre que foi 

muito marcante? 

- Como é esta questão da expansão urbana? 

- Na comparação com hoje, o que tu destacarias? 
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04. Restinga e participação popular (para lideranças): 

 

- Como foi seu processo de engajamento social? História da formação 

militante. 

- Como tu vês os movimentos sociais e as lutas aqui na Restinga? 

- Qual a importância deles para a história do bairro? 

- Quaisa as fases das lutas populares na Restinga? 

- Que lutas sociais tu destacarias como as mais importantes? Por que? 

- Que vitórias foram mais significativas? E quais derrotas doeram mais? 

- Como tu avalias as organizações sociais na Restinga? Que espaços achas 

que são importantes para a população? Por que? 

- Como tu avalias a participação no Orçamento Participativo? E que outros 

canais de participação destacarias? 

- Tem algum acontecimento que tu gostarias de narrar sobre tua participação, 

sobre reivindicações ou outra questão? 

 

05.  A Restinga hoje: 

 

- Como tu identificas teu bairro? Qual a primeira imagem que vem à cabeça 

quando falamos Restinga? 

- Em que achas que a Restinga melhorou desde que estás aqui? Por que?  

- E em quais aspectos piorou? Por que? 

- Como são as suas relações na comunidade? 

- O que fez e deixou de fazer, mas gostaria de fazer? Por que aconteceu isso? 

- Como você se sente morando na Restinga? 

- Quais são as questões importantes para os jovens aqui na Restinga? 

- Se te pedissem, o que você mudaria na Restinga? Por que? 
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06. A casa, o ambiente construído. 

 

- Como foi a construção da tua casa? 

- O que veio primeiro, o que aconteceu depois? 

- Quais as partes mais usadas? Como você ou sua família interagem com a 

casa ou com o terreno? 

- Como avalias as construções na Restinga? 

 

07. Outras questões pontuais: 

 

- Violência no bairro; 

- Formas e espaços de manifestação social; 

- Formas e espaços de manifestação cultural; 

- CECORES; 

- Hospital da Restinga; 

- Ponto de Cultura; 

- Escolas de samba; 

- Escolas; 

- A questão da saúde etc… 

 

08. Alguma questão que gostarias de comentar e ainda não conversamos? 

 

Este roteiro é somente a estruturação de uma série de perguntas a partir de alguns 

eixos que se considera os mais relevantes para os objetivos da pesquisa. Não se trata 

de aplicar estas perguntas como se fossem um formulário, mas mentalizá-las como 

um guia de conversa informal. Portanto, as perguntas não serão feitas “ao pé da letra”, 

mas sim traduzidas na interação efetiva e informal que quase sempre ocorre nas 

entrevistas não diretivas, de roteiro aberto. A própria ordem, com exceção do primeiro 

momento de apresentação, poderá sofrer alterações conforme se apresentar a 

necessidade e for mudando o perfil da pessoa entrevistada.  
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Anexo 02 - Termo de consentimento 

 

Este documento é parte integrante do projeto de pesquisa que está sendo 

realizado por Luís Carlos Ribeiro Stephanou, tendo por objetivo a realização de sua 

dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional da Universidade de Santa Cruz – UNISC. 

Pelo presente termo de consentimento declaro que autorizo a minha 

participação nesta pesquisa, pois fui informado(a) de forma clara e detalhada, livre de 

qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos 

procedimentos que serei submetido, dos riscos, desconfortos e benefícios. 

Fui igualmente informado da garantia de receber resposta a qualquer pergunta, 

esclarecimento, ou qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios, e 

outros assuntos relacionados à pesquisa; da liberdade de conceder e tirar o meu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

Também fui informado sobre a garantia de que não serei identificado quando 

da divulgação dos resultados e que as informações obtidas serão vinculadas somente 

ao presente projeto de pesquisa e seus derivados. 

Ademais recebi a garantia por parte do pesquisador de proporcionar informação 

atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de 

continuar participando da pesquisa ou permitindo o uso das informações por mim 

disponibilizadas.. 

Também declaro que recebi informações relacionadas ao contato com o 

pesquisador, tendo ciência de seu nome, telefone e correio eletrônico. 

Este documento, em duas vias, foi assinado por mim e pelo pesquisador responsável, 

acima mencionado. 

 

Data:  ___/___/______ 

 

 

Nome e assinatura do entrevistado(a)                 Nome e assinatura do entrevistador 
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Anexo 03 - Restinga – Quadro de entrevistas 

Entrevista Data Descrição 

E1 MAI 2018 

Moradora da Restinga Nova (3ª Unidade Vicinal) desde 
1997, cerca de 40 anos, trabalhadora do DEMHAB, 
sambista, frequentadora da Escola de Samba União da 
Tinga desde 1989.   

E2 OUT 2019 
Morador da Restinga desde 1995, nos edifícios da 3ª 
Unidade Vicinal, atualmente com quase 40 anos de 
idade, ativista cultural. 

E3 DEZ 2008 
Morador da Restinga Nova desde final dos anos 1970, 
liderança política vinculado ao Movimento Nacional de 
Luta pela Moradia, cerca de 50 anos 

E4 OUT 2019 
Morador da Restinga Nova (2ª unidade Vicinal) desde 
1980, cerca de 75 anos, funcionário aposentado do 
DEMHAB, carnavalesco Estado Maior da Restinga 

E5 SET 2019 
Carioca, vindo da Favela da Maré para a Restinga em 
meados da década de 1980. Morador da Restinga Velha 
e carnavalesco, cerca de 75 anos.  

E6 SET 2019 
Moradora da Restinga Nova (1ª Unidade Vicinal), cerca 
de 70 anos, veio para a Restinga Velha em 1972.  

E7 JAN 2009 

Antiga moradora da Vila Santa Luzia, cerca de 95 ou 
perto de 100 anos quando da entrevista (não se recorda), 
neta de escrava, moradora da Lomba do Pinheiro. A 
família não se mudou para a Restinga.  

E8 JAN 2009 
Morador da Restinga Velha aproximadamente entre 
1984 e 1999, ativista político e liderança comunitária de 
comunicação popular.  

E9 SET 2019 

Veio do Menino Deus para a Restinga Velha em 1975, 
posteriormente mudou para a 2ª Unidade Vicinal 
(Restinga Nova), carnavalesco e artesão, cerca de 75 
anos.  

E10 OUT 2019 

Morador na Restinga desde 1972, em várias casas da 
Velha e da Nova, trabalhador aposentado da CRT, 
carnavalesco da Estado Maior da Restinga, cerca de 80 
anos. 

E11 ABR 2018 

Morador da Restinga desde 1975, inicialmente na 1ª UV 
e posteriormente na 3ª Unidade Vicinal, trabalhador 
aposentado do DEMHAB, liderança comunitária, ativo 
participante de CTG’s, cerca de 75 anos.  

E12 
SET e OUT 

2019 
Vereador em Porto Alegre, 80 anos, importante agente 
político na urbanização da Restinga. Não mora no bairro.  

E13 OUT 2019 
Ativista cultural, 40 anos, morou na Restinga entre 
meados dos anos 1980 e 2010, em mais de dez casas, 
tanto na Restinga Nova como na Restinga Velha. 

E14 OUT 2019 

Liderança comunitária engajada nos times de futebol, em 
especial o Monte Castelo. Antigo funcionário da CEEE, 
morador da 2ª Unidade Vicinal (Restinga Nova), cerca de 
80 anos.  
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E15 OUT 2019 

Empresário com atuação no setor de comunicação na 
Restinga, ex-gerente operacional da empresa de ônibus 
Tinga, frequenta e trabalha no bairro desde o início dos 
anos 1980, cerca de 50 anos.  

E16 OUT 2019 
Carnavalesca, frequentadora da Estado Maior da 
Restinga e do bairro desde final dos anos 1980. 

GF DEZ 2008 

Grupo Vida, composto por senhoras que moram 
predominantemente da 1ª e 2ª Unidade Vicinal, com mais 
de 60 anos na época da entrevista e que se reúnem 
periodicamente no Centro Comunitário (CECORES). 
Para a entrevista foram 15 participantes. A maioria foi  
para a Restinga entre 1975 e 1978, mas algumas foram 
inicialmente para a Restinga Velha, já antes de 1972.   
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Anexo 04 – Mapa das Caminhadas 

 

Fonte: mapa criado por Luis Stephanou e Helena Vogt, 2019.  
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ANEXO 05 

Brasil, participação da indústria e dos segmentos da indústria (Indústria extrativa, 
Indústria de transformação, Serviços industriais de utilidade pública e Construção) no 
PIB, 1947-2018. 
 

ANO PERCENTUAL ANO PERCENTUAL ANO PERCENTUAL 

1947 26,0% 1971 38,8% 1995 27,0% 

1948 24,9% 1972 39,5% 1996 25,6% 

1949 25,4% 1973 41,9% 1997 25,7% 

1950 25,0% 1974 43,2% 1998 25,1% 

1951 26,0% 1975 43,3% 1999 25,1% 

1952 25,0% 1976 43,0% 2000 26,7% 

1953 26,3% 1977 41,8% 2001 26,6% 

1954 26,7% 1978 43,1% 2002 26,4% 

1955 26,6% 1979 43,6% 2003 27,0% 

1956 28,2% 1980 44,1% 2004 28,6% 

1957 28,9% 1981 44,3% 2005 28,5% 

1958 32,2% 1982 45,8% 2006 27,7% 

1959 33,9% 1983 44,3% 2007 27,1% 

1960 33,2% 1984 46,2% 2008 27,3% 

1961 33,5% 1985 48,0% 2009 25,6% 

1962 33,6% 1986 47,2% 2010 27,4% 

1963 34,2% 1987 47,5% 2011 27,2% 

1964 33,7% 1988 46,8% 2012 26,0% 

1965 33,2% 1989 46,3% 2013 24,9% 

1966 34,2% 1990 38,7% 2014 23,8% 

1967 33,5% 1991 36,2% 2015 22,5% 

1968 36,3% 1992 38,7% 2016 21,2% 

1969 36,9% 1993 41,6% 2017 21,3% 

1970 38,3% 1994 40,0% 2018 21,6% 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria – CNI/ Gerência de Pesquisa e 

Competitividade, Boletim Indústria em números, Novembro 2019.  



Anexo 06 - Estado Maior da Restinga – Lista de títulos de sambas enredo e compositores(as) 

ANO TÍTULO COMPOSITORES(AS) 

1979 Homenagem à Lupícinio Rodrigues  

1980 Circo, alegria e amor.  

1981 De repente, Vinicius na Tinga. Jorge A. Ferreira 

1982 Cassino da Urca Jorge Carioca, Wilson Ney e Humberto 

1983 Carnaval , alegria do povo. Wilson Ney 

1984 Um pequeno homem e seu grande sonho.  

1985 
Das flores, das frutas, a fantasia da realidade do nosso 
mercado de variedades. 

Ismar Silveira da Silva e Delmar Barbosa Pavão 

1986 Amazônia, mistério e magia.  

1987 
Fantástica Odisséia do Samba no Mundo Mágico do 
Sistema Solar. 

 

1988 Na aurora da criação, o esplendor de um mundo.  

1989 Viagem ao mundo da sorte no cenário da esperança. Paulão da Tinga 

1990 
Guaíba, os encantos de um rio sob um pôr de sol 
fascinante. 

Arnaldo Alves e Renato 

1991 África, Raízes Negras na Terra do Samba. Sidney da Conceição e Flávio Pinto Soares 

1992 Lendário e Fascinante, o Mar, Misterioso Mar. 
Flávio Pinto Soares, Dominguinhos do Estácio e Darci dos 

Santos 

1993 Das Maravilhas do Éden aos Sete Pecados Capitais. Ronny Rocco 
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1994 África, 300 Anos de Zumbi dos Palmares.  

1995 Na Magia do Circo, o maior espetáculo da Terra. Luis Henrique Lopes (Balau) 

1996 A riqueza desta negra me fascina. Luis Henrique Lopes (Balau) 

1997 Cortes invasoras em terras Tupiniquins.  

1998 Alimento - reserva energética do organismo humano. Luis Henrique Lopes (Balau) 

1999 Bailado do Cisne nas Asas da Imaginação.  

2000 
Das Trevas à Luz: A epopéia da Missão de São João 
Batista, uma visão do paraíso. 

Tabajara Ortiz, Soraya, Elói e Guto Bateria 

2001 
A magia das máscaras, suas origens e mistérios: o 
disfarce do Universo. 

Alex do Cavaco e Mestre Couto 

2002 
Faço do meu passo um passo para o compasso - A 
Restinga vem contar a história do sapato. 

Guto Bateria e Alex do Cavaco 

2003 
Vida e arte de um pequeno ser que cresceu nas glórias de 
um gramado para o Mundo: Ronaldinho Gaúcho. 

Adaíton Guedes (Dadá) 

2004 
Espelho, espelho meu, existe alguém mais Tinga do que 
eu? 

Sandrinho Gessé, Arilson Trindade e Cláudio Macedo 

2005 
O Enigma de Todos os Tempos. O Estado Maior da 
Restinga Pergunta que Mistério é Esse? 

Chocolate 

2006 
Hoje a Restinga se Encanta e Faz a Festa com Você 75 
Anos Viva OAB. 

Chocolate, Victor Nascimento e Roberto Nascimento 

2007 
Restinga, uma viagem contagiante no mundo da energia. Victor Nascimento, Leandro Chiappetta e Roberto 

Nascimento 
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2008 
Rio Grande, Cidade Histórica, Noiva do Mar - Aqui nasceu 
o Rio Grande do Sul. 

Leandro Goudinho, Luis Cláudio Rodrigues e Leandro 
Souza 

2009 Os 100 anos da vida e obra de Oscar Niemeyer.  

2010 A Restinga é do tamanho da China. Julinho Ferreira e Victor Nascimento 

2011 
A Restinga Multiracial Celebra a África de Mandela na 
Festa do Carnaval. 

Wander Pires e André Diniz 

2012 
Da Mitologia à Realidade, a Tinga de Taça na Mão! 
Vinhos do Brasil - Sinônimo de Qualidade, Saúde, Prazer 
e Prosperidade! 

Wander Pires e André Diniz 

2013 
A Restinga pede passagem e se mostra em superações. 
Tri felizes iremos ficar no Panteão dos campeões. 

 

2014 
És Fascinação, Elis Regina - Rainha nos palcos, seu 
cantar é pura emoção 

André Diniz 

2015 
Com o Cisne se Banhando no Rio Mampituba, a Tinga 
Embarca no Balão Para Contar as Histórias, Cultura, Mitos 
e Lendas de Torres, a Mais Bela do Litoral Gaúcho. 

Valmer Xilico, Leandro Souza, Alexandre e Renan Ludwig 

2016 
Da sabedoria busquei a humildade. Da humildade clamei 
por Justiça. Sou Negro, sou Rei: Kao Kabelecile, sou 
Restinga! 

Tabajara Ortiz, Wilson Silva, Pablo Andrade, Victor do 
Violão e Wagner Amaral 

2017 
Da Nossa Cana Doce Sai, a “Pinga” Minha Gente! E a 
Tinga Faz a Festa com Nosso Ouro Aguardente. 

André Diniz e Evandro Bocão 

2019 
Em Terras Tinguerreiras Prevalece a Verdade, Quem Foi 
Rei Nunca Perde a Majestade! 

Marcelo Pujol, Jonatan, Gustavinho Oliveira, Wanderson 
Sodré, Gabriel Simões 

2020 Não Basta Sonhar... Tem que Ter Fé! Ary Luis, Digo Moreira, Flávio Ramires e Wandy ZL 
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Anexo 07 - UnIão da Tinga – Lista de títulos de sambas e compositores(as) 

ANO TÍTULO COMPOSITORES(AS) 

1991 Mitos, Lendas, Costumes e Festas do Povo Brasileiro. J.C. Fonseca e Luiz Fernando Oliveira 

1992 
Uma fantástica viagem através do mundo fascinante dos 
sonhos. 

João Cardoso da Fonseca 

1993 Entre o Céu e a Terra, Sonhar Não é Pecado. Marcelo Kará 

1994 Mistérios, encantos e magias da natureza. Sandrinho Gessé 

1995 As quatro estações do Zodíaco - Planeta Terra. Luiz Fernando de Oliveira 

1996 
Entre negros e brancos, se não for índio, o que é? (Ou 
vale a pena ver de novo?) 

Adailton Guedes (Dadá) e Neidivon Silveira Leal 

1997 
Festa de raça e costumes do povo japonês no bairro da 
Liberdade. 

 

1998 Café, o pretinho gostoso que satisfaz. Zilá Maria de Freitas e Noeli Santos Martins 

1999 Jacques Cousteau no mundo fantástico da Amazônia. Delmar Barbosa e Jajá 

2000 Acima dos Olhos, Bahia - Sedutora, Mística e Fascinante  

2001 Brilha no céu a luz da esperança.  

2002 
Entre a paz e a rebeldia, a União da Tinga anuncia os 
mensageiros celestiais. 

 

2003 A Caravana do samba riscando as fronteiras do infinito.  

2004 
A Volunta, a velha Volunta, pequeno paraíso de um lado, 
grande alegria permanente dos pobres do outro. 
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2005 Serra do Cipó, Onde a terra descansa.  

2006 Despertar?!  

2007 Bahia de Todos os Santos. Renan Ludwig 

2008 Escravas Senhoras.  

2009 Homenagem a raça negra. (Convidada)  

2010 Água. (Convidada)  

2011 
Dos seios da mãe Animália, és fonte, és saúde, és tu leite 
sagrado! 

 

2012 
A riqueza que brota na terra e revoluciona o mundo: o 
carvão. 

Renan Ludwig 

2013 
Eólo, deus dos ventos da Mitologia Grega, a União 
anuncia: a energia sustentável está no ar. 

Marcelo Barros, Leandro Godinho, Leandro Oliveira e Luis 
Gustavo 

2014 Título não encontrado     (Convidada)  

2015 
Cultura de Paz: o Pavão pede passagem através do 
Tempo. 

Paulo das Neves, Serginho SP, Mestre Marquinhos, César 
Tarol 

2016 
De um sonho à conquista...Por mais educação, são 5 anos 
de história. Instituto Federal vai brilhar no carnaval!! 

Serginho Castro, Tentenzinho JR, Diego Nascimento e 
Rudá Neto. 

2019 Negra Raiz – Eu Sou Negro e Bato no Peito Renan Ludwig 

2020 
A União da Tinga Canta a Natureza, No Reino de KETU, a 
Corte Veste Pena de Pavão 

 

Fonte: Maia (2000) e pesquisa do autor.



 


