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RESUMO 

Alguns teóricos defendem que a globalização produz uma homogeneização do espaço. No 

entanto sua dinâmica é desigual, promovendo também movimentos contrários como no caso 

do Bairro Restinga em Porto Alegre-RS. A situação de exclusão a qual a população passa 

contribui na formação de movimentos de resistência aqui exemplificados pela associação de 

catadores de material reciclável, rádio comunitária-Restinga FM e o comitê de resistência 

popular. 

PALAVRAS CHAVE: Resistência. Poder. Exclusão. 

ABSTRACT 

Theoreticians defend the globalization turnes the space homogeneous. However its 

dynamics is inequal, also promoting contrary movements as the case of the Restinga 

Quarter in Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil). The exclusion situation which the 

population passes contributes to formation of movements of resistance, in this text showed 

by the association of collectors of recycle materials, the communitarian Restinga radio FM 

and the committee of popular resistance. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos focos de discussão do atual período histórico é a questão da globalização e 

sua conseqüente homogeneização dos espaços. Como se trata de um discurso, a fim de 

sustentar este status, os argumentos pró capitalistas fazem recurso de um arsenal 

ideológico que mescla constatações e objetividades com certas doses de manipulação. Seu 

intuito é legitimar o poder dominante ao sustentar que a globalização seria um fenômeno 

inelutável, incontrolável, natural e não histórico. Desta forma estaríamos "condenados" a 

aceitar nosso “destino". 

No entanto é inegável que o processo existe e que gera conseqüências em diversas 

esferas. “A globalização não esta restrita à economia, tem repercussões no plano social, na 

                                            
1 Graduanda no Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e-mail: 
npg@pop.Com.br 
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cultura, na política e algumas de suas conseqüências mais importantes estão materializadas 

no espaço geográfico" (SENE, 2003, p.31). 

Uma constante neste processo consiste na intensificação das desigualdades sociais 

e consequentemente espaciais. Nesta perspectiva pode-se considerar a ocorrência de 

espaços de resistência a este processo. Alguns destes, inclusive se manifestam a 

semelhança das articulações mais globais, como pela construção de redes alternativas às 

redes dominantes. Para Sene, os "fluxos hegemônicos se dão em redes e há enormes 

porções do espaço geográfico mundial à margem deles..." (2003, p.133). 

A sociedade capitalista gera relações de subordinação e dominação, tendo o Estado 

o papel de representante dos interesses da reprodução do capital. Em contrapartida estes 

movimentos questionam a estrutura vigente, pensando outra mais igualitária e adquirindo 

consciência de sua posição na divisão do trabalho e de classe. 

O Bairro Restinga, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, se 

caracteriza por um espaço que apresenta muitas situações de exclusão social, prevalecendo 

uma população carente, que busca através de organizações sociais, reivindicar melhores 

condições de vida. A média de salário do chefe da família situa-se em torno de 2,35 salários 

mínimos. A história do bairro é marcada pela exclusão social juntamente com a violência da 

política pública. 

Durante a década de 40, com o fenômeno do êxodo rural, a população de Porto 

Alegre teve um grande incremento. Esta dinâmica foi produzida pela mecanização no 

campo, associada à criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que não 

contemplava o trabalhador rural. Este, na busca de oportunidade de trabalho para a cidade 

migrou, mas se vê com reduzidas possibilidades de concorrer ao mercado de trabalho face 

à condição de mão-de-obra não especializada. Assim, parcela significativa da população do 

bairro atua no mercado informal como vendedores ambulantes, catadores de lixo e 

trabalhodores temporários como o de pedreiro. A precariedade se estendia a sua habitação, 

pois habitavam nas ditas “malocas”. 

Esta população localizava-se próxima ao centro da cidade, sendo removida para o 

então criado bairro, este distante 22 Km da área central. O lema da campanha era: 

“Remover para Promover". 

“Nós estávamos lá na Ilhota, lá perto da Praça Garibaldi, do 

Centro (...) Foi de lá que eles nos trouxeram nessa época. Chegaram 

nos largaram e depois de duas semanas eles vieram para levantar a 

casinha. Nós estávamos numa barraquinha e nós viemos num 

caminhão da prefeitura (...) Eles avisaram que todos viriam para cá e 

quando nós viemos, eles chegaram (...) disseram que nós éramos 
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obrigados a vir porque tinham que entregar as terras para fazerem 

escritórios (...) No começo, quando eu vim para cá, eu ia trabalhar, 

me sentava na Praça Garibaldi e ali eu chorava que nem sei, para 

não vir embora para casa (...) 

"Márcia Eloirdes da Rosa”3

A falta de infra-estrutura associada à violência deste deslocamento levou-os a se 

mobilizar para reivindicar melhores condições, como esgoto, rede elétrica, etc. "A integração 

e a segmentação social, aqui fazem parte da mesma realidade" (HEIDRICH, 2004, P.43). Os 

moradores sentiam a necessidade de maior aproximação e união, pois a partir desta, tem-se 

uma maior concentração de forças. Formaram então as Associações de Cunho 

Reivindicatório. Dentro do ambiente coletivo, procurou-se alternativas que com o transcorrer 

do tempo foram sendo construídas e reconstruídas. Em virtude das relações de poder e da 

institucionalização de algumas frentes, foram então criadas outras como a rádio ilegal, a 

associação dos catadores e o comitê de resistência popular. A partir destes movimentos, 

tem-se a construção de sua identidade: de excluído, periférico, lutador. Produz-se, portanto, 

uma nova configuração espacial. Conforme Carlos (1994, p.182). 

 "O aprofundamento das contradições de uma sociedade assentada 

em relações de subordinação e dominação geradas na sociedade 

capitalista, onde o Estado tende a representar, de forma mais ampla, 

os interesses da reprodução ampliada do capital, tem produzido, em 

número cada vez maior, movimentos sociais - como formas de 

reivindicação, seja por melhores condições de vida e/ou de trabalho 

(...)”. 

                                            
3 Depoimento de uma moradora do Bairro Restinga coletado no livro Memória dos Bairros produzido 
pela prefeitura municipal em 1990. 
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LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO 
Como já foi mencionado, a população 

se localizava junto ao centro da cidade, 

próxima dos locais de trabalho, foi 

deslocada para um espaço distante em 

22 Km. Naquele momento havia 

enorme precariedade de transporte que, 

associado ao custo do mesmo, 

contribuía na intensificação das 

condições de exclusão desta população 

(figura 1). 
Figura 1: A figura ao lado apresenta a 
localização do   
bairro Restinga na cidade de Porto Alegre.  
Fonte: PROCEMPA, 2004.  

 

Esta figura demonstra o relativo 

isolamento do bairro. Há um

descontinuidade das vias se 

relacionadas ao restante do município. 

Alguns moradores afirmam que a 

Restinga é uma outra cidade, com seu 

núcleo urbano bem caracterizado, mas 

desvinculado do restante de Porto 

Alegre. 

O deslocamento o qual a população 

passou, a principio contribuiu para 

uma aversão ao novo espaço, assi

a 

m 

como uma dificuldade na sua 

reterritorialização. No entanto ocorreu o oposto, esta comunidade foi e continua adquirindo 

uma consciência quanto a sua posição na sociedade, reivindicando seus direitos e criando

vínculos fortes com o espaço. O sentimento de pertencer ao lugar, a um segmento social

que luta, que sofre e que continua tentando, torna os vínculos com o espaço muito 

consistentes. 
 

Figura 2: Bairro Restinga, vias de acesso e malha urbana. 
Fonte: PROCEMPA, 2004.  
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METODOLOGIA DO TRABALHO 

Para a compreensão das dinâmicas espaciais do Bairro tem sido importante 

considerar a sua formação em relação a conceitos chave como os de território, poder e 

identidade. Assim, o trabalho de campo permitiu identificar/entender as dinâmicas espaciais, 

a formação de uma identidade territorial, o reconhecimento do indivíduo como morador e 

transformador do bairro e conseqüentemente, seu sentimento de pertencimento ao espaço. 

O território seguidamente aparece relacionado à questão do estado, a partir de sua 

relação com as fronteiras ou com a perspectiva de soberania. No entanto o território e suas 

territorialidades são muito mais abrangentes, estando presente em várias escalas espaciais 

e temporais. O bairro Restinga será pensado como um território alternativo dotado de suas 

especificidades e constituindo um espaço de resistência, onde o cidadão se reconhece a 

partir dos aspectos físicos constituintes do espaço e das relações ali travadas. 

"(...) Surgem, então, movimentos sociais que tentam impor suas 

especificidade em diferentes escalas territoriais, desde a cotidiana, 

no nível do bairro (os” movimentos comunitários “), até a regional 

(...). Esta configuração de” contra-espaços “dentro das ordens sociais 

majoritárias (...) é no jogo de contraposições que pode ser divisado e 

incentivado um novo arranjo espacial (HAESBAERT, 2002, p.15). 

O território se caracteriza por conter relações de poder nele travadas. Conforme 

Raffestin (1993, p 143-4) “o território é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e por isso, revela relações de poder". Os conflitos entre o poder 

público (na defesa do setor privado) e os movimentos comunitários serão uma constante 

nesta abordagem, sendo, portanto importante pensar dentro da perspectiva do poder. As 

relações sociais sempre perpassam por tais disputas. Como mencionado anteriormente, o 

bairro concretizou-se a partir da luta da comunidade frente à política pública que almejava 

unicamente livrar-se do esteticamente "feio", indesejado. Hoje estes conflitos prevalecem 

nestas novas formas de organização social. 

 Consequentemente, as relações de poder e de pertencimento relacionadas ao 

território, culminam na formação de uma identidade peculiar para esta população. Portanto, 

entendemos ser muito relevante a abordagem quanto à questão da identidade pensada a 

partir de alguns autores, como Castells (2001), Hall (1999) e Haesbaert (1999). A partir da 

perspectiva de Castells, a identidade consiste em um projeto de uma vida diferente, e neste 

caso seria a construção de uma identidade de resistência coletiva diante de uma situação de 

opressão, exclusão. Procuram-se alternativas a tal situação conduzindo a unidade do grupo 

que possui objetivos em comum. Conforme Castells (2001) "... a construção social da 

identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder...”. 
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E ainda em Haesbaert (1999, p.171) "... a identidade também pode ressurgir como 

uma forma, consciente ou não, de contraposição ao processo excludente engendrado pela 

globalização". Portanto a identidade aqui espacializada, na forma de um bairro, propõe uma 

forma de resistir ao poder hegemônico. Não constitui um processo fechado, e sim dinâmico, 

dialético, em continua construção / desconstrução. Sua formação não ocorre de forma 

homogênea, mas sim em estágios diferentes, de acordo como grau de consciência do 

cidadão. 

A pluralidade na formação da identidade, conta com os processos inconscientes, ou 

seja, não é algo inato, ela é formada dia a dia a partir do modo como o indivíduo se percebe, 

percebe o mundo e se relaciona com o mesmo. No caso aqui tratado, cada indivíduo se 

reconhece a partir de "si mesmo" e a partir do coletivo, ou seja, de como se desenvolvem as 

relações sociais. Processo este que sofre influência das diversas esferas as quais o 

indivíduo entra em contato. Temos então o identificar-se relacionado com o simbólico: eu me 

identifico com o que vejo, percebo, a partir de minha “bagagem”, ou seja, de como o mundo 

é percebido. 

 O se identificar como igual, pressupõe o identificar-se como diferente, e neste caso 

específico seria sua situação periférica. O bairro é conseqüência da dinâmica desigual do 

capitalismo e suas repercussões no local, temos em Santos (1998), apontamentos preciosos 

quanto a esta problemática: 

“Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza 

gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de 

trabalho e das classes sociais, superpõe-se à pobreza gerada pelo 

modelo territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou 

menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar”. 

O bairro Restinga como foi criado para esconder parte da pobreza de uma 

metrópole, indo localizar-se na periferia da mesma. Seus moradores, portanto encontram-se 

como aponta a citação acima, à margem do modelo econômico, de trabalho e do modelo 

territorial de políticas públicas. Tem-se então a formação da consciência de suas condições 

de vida, levando-os a procurar alterar esta situação, participando das decisões no que diz 

respeito ao planejamento do espaço através dos "veículos" de reivindicação. 

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Dentro da associação de catadores procura-se a formação de uma consciência 

coletiva para que esta seja realmente um foco de resistência. A identidade aqui será 
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fundamental no reconhecimento desta comunidade como sendo iguais, com objetivos, 

histórias e problemas em comum. 

Estes trabalhadores são demasiadamente espoliados pela sociedade, encontram-

se margem da mesma. Dentro da estrutura produtiva, o catador se encontra terceirizado, 

"quarterizado" estando praticamente desprovidos de condições dignas de trabalho. O lixo 

que chega do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) é, após ser separado e 

prensado, vendido a um n negociante intermediário que o repassará a indústria. Não é 

novidade que o mais prejudicado neste sistema é o catador, que sobrevive com cerca de 

R$270,00 por mês. Outro problema enfrentado diz respeito ao alto valor do material 

reciclavel, levando o consumidor a optar pelo não reciclado. 

 Toda esta espoliação contribui para a formação de uma identidade unificada dentro 

deste grupo, levando-o a reivindicar por melhores condições de sobrevivência. Forma-se 

então uma resistência à força homogeinizante do capital. Para que esta dinâmica fosse 

possível, foi fundamental que o grupo se reconhecesse como participante do restante da 

sociedade, dignificando seu trabalho que normalmente sofre discriminações por estar 

relacionado ao lixo, ou seja, o que a sociedade mais quer "esconder”. 

Os catadores prestam um serviço público, mas não são reconhecidos por este 

trabalho, pois o próprio DMLU tenta desarticular o movimento. Há uma multa para o cidadão 

que doa seu lixo, este deve estar disposto para a coleta formal. Verifica-se claramente uma 

disputa pelo poder, onde um grupo procura legitimar sua forma de sobrevivência e o Estado 

em âmbito municipal, o controle sobre a coleta. 

Ainda que a cidade forneça o serviço de coleta seletiva, ainda está concentrada nos 

catadores a maior parte dos materiais recicláveis coletados. Sua contribuição corresponde a 

milhares de toneladas de lixo coletadas gratuitamente (em todo o país), culminando com 

uma economia de milhões para os cofres públicos. 

Porto Alegre coleta (no que diz respeito à coleta seletiva institucionalizada) por dia 

aproximadamente 60 toneladas por dia, com um custo de aproximadamente R$ 120,00. Já 

os catadores são responsáveis pela coleta de 125 toneladas por dia. Contabilizando, o 

município teria uma economia mensal de R$ 390.000,00. 

Estes conflitos conduziram os catadores a reivindicar seu direito de gerir sobre seu 

trabalho. Foram realizadas muitas marchas, em 12 de março de 2004 a prefeitura 

reconheceu suas reivindicações, sendo então, concedidos subsídios e a devolução dos 

pontos de coleta. No entanto novamente o DMLU procurou desarticular o movimento 

afirmando um acordo com nove das 15 associações de Porto Alegre. A associação da 

Restinga, acreditando que deve gerir seu trabalho não afirmou o contrato perdendo então os 
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direitos adquiridos. Em 06 de abril de 2004 foi feita nova marcha, que, no entanto não 

obteve êxito. 

A associação tem nove anos e 60 funcionários, funcionando devido à colaboração 

dos participantes. É a exclusão conduzindo a unificação. Dentro da luta, já foram adquiridas 

algumas conquistas, tais como a creche, mantida pela associação com subsídio da 

prefeitura e a construção de um refeitório. Estes trabalhadores lutam contra um sistema que 

pretende controlar as estruturas de produção. Este caminhar contribui na formação da 

identidade de classe, na consciência quanto a sua posição na sociedade. Este caminhar 

proporciona a evolução da consciência coletiva que inicia “cedo” com o trabalho 

desenvolvido na creche da associação. 

Na creche a criança tem um dos primeiros contatos com a importância do trabalho 

realizado pela associação. Seus brinquedos são feitos de material reciclavel, suas 

atividades contribuem para desde cedo fortalecer a importância deste trabalho dentro da 

sociedade, dignificando o mesmo. Como exemplo da valorização de suas experiências, nas 

paredes da creche encontra-se a frase: Pequenos Catadores, Grandes Conquistas. 

É uma luta constante, pois para o restante da sociedade apenas pelo fato de viver 

no Bairro já o caracteriza como marginalizado esta situação agrava-se, no caso dos 

catadores, por trabalharem diretamente com o lixo. Ao pensar em quem lida com resíduos, 

remetemo-nos a perspectiva de que eles o fazem porque não têm outra alternativa. Em 

parte tal afirmação corresponde a verdade, no entanto, esta é uma construção da sociedade 

que exalta algumas atividades em detrimento de outras. Este é um serviço indispensável, 

mas que vem sendo relegado em nossa sociedade de consumo. 

Lema da Associação: Criança no Lixo Nunca Mais. 

RÁDIO FM RESTINGA (88.1) 

A necessidade de um veículo de comunicação que expressasse os anseios e 

problemas dos moradores, levou a criação da rádio comunitária. Esta se apresenta como 

uma ferramenta que possibilita uma maior participação do morador através da construção 

de uma consciência coletiva e o reconhecimento de seu espaço de cidadania. Um exemplo 

disto é a programação da rádio que conta com o Café com Luta e o Resistinga. 

"A entidade mantenedora foi fundada em setembro de 1998 

e iniciamos nossas atividades com horários e locais variados de 

forma experimental no ano de 1999 e 2000, e em 19 de novembro de 

2000, no Cecores - Centro Comunitário da Restinga / FASC, no inicio 

da semana da Restinga, culminando com a semana da Consciência 

Negra" (http: //estingafm.rg3.net/32610252). 
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Em agosto de 2002 a ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações) ordenou 

que a rádio comunitária Restinga FM, fosse encerrada. A rádio cumpre um papel importante 

de proporcionar a livre expressão dentro desta comunidade. Em resposta, sua população se 

uniu contra esta agressão e em protesto foi feito o lançamento nacional do filme: "uma onda 

no ar", que trata de uma rádio favela em Minas Gerais. Aproveitando a oportunidade, 500 

pessoas se reuniram em assembléia e decidiram deslacrar o transmissor. 

Aqui novamente configura-se uma relação de poder, de um lado a comunidade 

querendo expressar-se através de um veículo desvinculado das grandes corporações, e de 

outro uma parcela da sociedade que percebe neles um mal a ser aniquilado. A sofisticação 

das tecnologias de rastreamento e a criação de um órgão exclusivo da polícia civil para 

combater as rádios “ilegais" são medidas que integram a campanha “Grito da Radiodifusão 

no Combate à ilegalidade e Pirataria", promovida pela Associação Gaúcha de Emissoras de 

Rádio e Televisão (AGERT). Em contrapartida, a Associação Mundial de Radioemissoras 

Comunitárias (Amarc), estuda o lançamento de uma campanha internacional para 

pressionar os governos a mudar a legislação. 

 

 Foto da comunidade após deslacrar o transmissor. 

 No entanto a rádio segue convocando a comunidade para atos de repúdio ao 

sistema, de forma a permitir que a ela constitua um veículo de expressão. Estes obstáculos 

fortalecem a consciência quanto à importância da rádio dentro da comunidade. Este 

morador que se vê calado nas outras esferas de sua vida (no trabalho, por exemplo) 

encontra aqui um espaço onde pode expor sua situação e onde pode colaborar com o 

coletivo. No entanto este espaço ainda encontra-se muito restrito. 
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Programação da Rádio 

Segunda Terça Quarta 

Musical Freqüência Especial Musical 

(variado) Momento Mulher (variado) 

Sintonia Legal Painel Comunitário Sintonia Legal 

Realidade Vozes do Silêncio Realidade 

Trilha do Gueto Embalos da Tarde Trilha do Gueto 

Espaço Livre Arreggeira Espaço Livre  

Religião Batista Religião Adventista Religião Espírita 

Momento Esportivo Semente da 
Tradição Comunicação Geral 

Quinta Sexta Sábado 

Freqüência Especial Musical Musical 

Momento Mulher (variado) (variado) 

Painel Comunitário Sintonia Legal Painel Comunitário 

Vozes do Silêncio Realidade Porque Hoje é 
Sábado 

Embalos da Tarde Black Balanço Sinal Verde 

Espaço Livre Espaço Livre Faces do Rock 

Igreja de Belém Religião Católica Palavras de 
Esperança 

Semente da 
Tradição Botequim do Samba Estúdio Jovem 

Samba Bom Nunca 
Morre Botequim do Samba Estúdio Jovem 

Encerramento Encerramento Encerramento 

No governo de Fernando Henrique, foi estabelecido o máximo de potência de 25 

watts. Também é delimitada a freqüência para estas rádios, entre 87,4 e 57,8 FM. Porém, 

esta dinâmica é muito desigual, se uma emissora alternativa interferir na transmissão de 

uma rádio comercial pode ser fechada, o inverso não ocorre. 

Existem no Brasil entre 5.500 e dez mil rádios e canais de televisão comunitários, 

mas a Anatel reconhece apenas 2.620. A rádio FM Restinga 88.1 continua na ilegalidade, 

reforçando seu caráter de resistência. Sua transmissão é aberta à comunidade. 

A programação concede espaço a diversas manifestações: de cunho religioso, 

como podemos perceber pela diversidade de facções que estão presentes diariamente; de 
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gênero, pelos programas que abrem espaço para a mulher; pelos programas sociais, como 

o realidade e o painel comunitário. Aqui a voz do excluído encontra um espaço para 

manifestar-se. 

COMITÊ DE RESISTÊNCIA POPULAR 

Desde sua formação, o bairro contou sempre com comitês com o intuito de 

reivindicar por melhores condições. No início, este se encontrava muito vinculado a 

instituições - como a igreja católica. Hoje o comitê vem atuando em conjunto com a rádio e a 

associação dos catadores como um espaço onde o cidadão tem a oportunidade de expor 

suas necessidades para o coletivo, assim como, organizar-se de forma a constituir uma 

força popular. 

 A associação vem organizando marchas, bloqueios de rodovias e discussões dentro 

da comunidade. A população através destes espaços de diálogo vem aumentando sua 

percepção como membro atuante na sociedade, contribuindo na formação de sua 

consciência de classe. 

No dia 02 de agosto de2004, os moradores do bairro organizados através da 

Resistência Popular e do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, 

trancaram por oito horas uma das principais avenidas do bairro. Este ato possibilitou o 

comprometimento da prefeitura no atendimento das reivindicações em um prazo de 15 dias. 

 

Foto do bloqueio de uma das avenidas. 

Reivindicações 

1 – Exigimos, no mínimo, atendimento médico por 8 horas diárias nas três áreas: 

ginecologia, pediatria e clínica geral, para atender a população conforme os programas 

divulgados pelo SUS; 
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2 – Exigimos a implementação do programa de saúde da família na prática, ou seja, com a 

equipe multidisciplinar completa (médicos, enfermeiros, dentistas, etc.) que faça prevenção, 

educação para a saúde e atendimento domiciliar. 

3 – Exigimos agilidade nos encaminhamentos aos especialistas para exames complexos, 

assim como maior rapidez na execução e entrega dos exames. Queremos a disponibilização 

nas unidades de saúde de toda a lista de medicação básica, conforme o que é divulgado 

pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

4 – Exigimos melhores condições de trabalho para os trabalhadores da saúde, como salário, 

material adequado e estrutura na unidade. Queremos que seja realizado concurso público 

imediatamente após as eleições para o setor da saúde. 

5 – Guarda Municipal para proteger a estrutura da unidade de saúde. 

6 – Ampliação no atendimento e quadro de funcionários do Pronto Socorro Moinhos, visto 

que esse atende não apenas a Restinga mas também a região e bairros vizinhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde sua origem o Bairro Restinga configurou-se como um espaço constituído por 

uma população marginalizada pelo restante da sociedade. A partir de sua formação houve a 

necessidade da população reivindicar por condições dignas de sobrevivência, tais como 

rede de esgoto, rede elétrica, entre outros. 

A Restinga constitui um bairro de periferia na cidade de Porto Alegre. Sua população 

ultrapassa 100 mil habitantes que lutam contra o rótulo de bairro violento, este reforçado 

pela mídia. Esta violência também está presente em outros pontos da cidade, como nas 

áreas nobres onde este fato não é tão divulgado. 

Para o restante da cidade, a Restinga é sinônimo de violência, banditismo e tráfico 

de drogas. No entanto, em sua grande maioria, são trabalhadores que sobrevivem com uma 

baixa renda. Pode parecer então, que sua população não gostaria de ter sua imagem 

vinculada ao bairro, no entanto ocorre o oposto. Sua escola de samba já canta há muito 

tempo “Tinga teu povo te ama”. 

Muitos afirmam que este bairro constituiria uma outra cidade, isto em virtude de sua 

grande dimensão física e aglomerado humano. Todos estes fatores contribuem para o 

reconhecimento desta comunidade. Alicerça-se uma consciência coletiva de luta, agregando 

a eles o sentimento de pertencer ao espaço, reforçando seus vínculos com o mesmo. 

Estes movimentos também se configuram em redes. Existem encontros estaduais e 

nacionais dos catadores, tem sitios das rádios comunitárias, tanto que o protesto quanto ao 

lacre do transmissor contou com a contribuição das rádios do Estado de Minas Gerais. Já 
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que as redes financeiras e tecnológicas deixam a margem parcelas do território, configuram-

se então estas redes alternativas, como pode ser observado pelas referência bibliográficas 

que conta com sítios como : www.acaoperiferica.com.br, cujo caráter consiste em contestar 

o sistema desigual em que vivemos. 

 Toda esta dinâmica é indispensável para o pensar o espaço. Conforme Andrade 

(1993, p.21) “Cabe à geografia estudar as formas que o espaço apresenta, explicar a origem 

e a formação destas formas e indicar direções que as transformações futuras podem tomar". 

As transformações em questão podem contribuir também para se pensar formas 

alternativas de desenvolvimento que mesmo estando inserida na dinâmica global, torna-se 

um contraponto a esta. A associação de catadores, a rádio comunitária (ilegal) e o comitê de 

resistência popular caracterizam formas alternativas a esta realidade perversa, sendo de 

grande relevância compreender sua atuação assim como contribuir para o crescimento 

desta parcela da população que apesar da carência, encontra-se menos alienada do que 

outros segmentos sociais. 

Seguidamente o cidadão se percebe impotente frente à força do capital. Estes 

movimentos fragmentam esta homogeneidade, construindo não apenas uma identidade e 

consciência específicos, mas também uma nova possibilidade de desenvolver-se e um 

"modelo" para outras comunidades. 
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