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Em tese, toda rua é espa-
ço público. Na prática, em um
mercado imobiliário dominado
por grandes empreendimentos
murados, é a apropriação das
cidades pelas pessoas e o seu
uso que tornam espaços verda-
deiramente públicos. Em Porto
Alegre, reunido em um trabalho
de formiguinha, um grupo de
vizinhos e empreendedores dos
bairros Floresta, Navegantes,
São Geraldo, Humaitá, Farrapos
e Marcílio Dias, no 4º Distrito,
comprova que a Capital pode se
reinventar, dando novos usos a
espaços degradados.

É o Distrito Criativo, grupo
formado por moradores, artistas
e empreendedores, que constro-
em o primeiro polo de economia
criativa da Capital. Em um mo-
vimento espontâneo, o Distri-
to C, como é apelidado, lidera
ações das quais há muito tempo
se houve, mas pouco se faz: re-
cuperar a região do 4º Distrito,

Cidade se reinventa com ações no 4º Distrito
Grupo formado por moradores, artistas e empreendedores desenvolve o primeiro polo de economia criativa da Capital

Júlia Lewgoy
economia@jornaldocomercio.com.br

Agênciade inovaçãoUrbsNovaorganizaeventosna comunidadee realizapasseios guiadosabertosaopúblico

ROBERTA SIMON/DIVULGAÇÃO/JC

valorizar sua história e torná-
-la economicamente produtiva,
com o apoio da vizinhança.

Mesmo degradado na apa-
rência, o território ainda res-
guarda a riqueza arquitetônica
dos anos 1920, quando indús-
trias se instalaram na região. O
estilo de arquitetura e de vida
atrai artistas e empreendedores
de negócios como galerias de

arte, produtoras de audiovisual
e design, escritórios de arquite-
tura, brechós, escolas e espaços
gastronômicos.

“A partir de ações locais,
aos poucos muda-se a economia
e o imaginário coletivo sobre a
área”, explica a arquiteta e mes-
tre em Urbanismo Luciana Fon-
seca, professora da UniRitter. Se-
gundo a arquiteta, o movimento

no 4º Distrito engrandece uma
onda de apropriação do espaço
público que se espalha pela Ca-
pital, e é potencializado pelo uso
das redes sociais.

Capitaneado por Jorge Piqué,
da agência de inovação social
UrbsNova, o Distrito C deba-
te formas de criar um design
comum no território — como a
criação de mosaicos —, organiza

eventos na comunidade e realiza
passeios guiados abertos ao pú-
blico. Depois de mais de um ano
de atuação, o Distrito C tem con-
quistado colaboradores além dos
80 listados como integrantes do
projeto. São amantes de arquite-
tura, arte ou convívio ao ar livre,
de dentro ou fora do território,
que contribuem para o projeto
ganhar força.

O arquiteto Lucas Volpatto
é um deles. Seu escritório fica a
apenas uma quadra do território
delimitado, mas suas atenções
estão voltadas para a região. Em
caminhadas organizadas pelo
Distrito C, Volpatto colabora
com o levantamento detalhado
do patrimônio histórico da área.

Para ele, o que pode caracte-
rizar o movimento cultural que
acontece na região como uma
ação de vanguarda é a forma
como tudo acontece: a comuni-
dade é convidada a participar
da transformação produtiva, de
forma inclusiva.

“Já há vida no 4º Distrito.
Antes de chegarmos, os espaços
já eram usados pelos travestis
na rua São Carlos e pelas senho-
ras moradoras”, analisa. Para o
arquiteto, é preciso prestar aten-
ção no movimento da região,
para que o processo também
aconteça em outros locais da ci-
dade, desde que seja respeitada
a vocação de cada espaço.

O Distrito C também tem atraído turis-
tas para a Capital e incentivado os porto-
-alegrenses a perceberem sua própria
cidade com um olhar diferente. No ano
passado, o Passeio das Artes — uma visita
guiada a pé, em que turistas e cidadãos
são apresentados ao território do Distrito C
e seus empreendedores — foi vencedor do
Prêmio de Inovação em Turismo.

Cada vez mais eventos de convivência
públicos e gratuitos, organizados pela vi-
zinhança, também atraem curiosos. Entre
eles, o Arteando C, primeiro festival de ar-
tes do Distrito Criativo, sediado no CC 100.
“Os eventos de rua são essenciais porque,
de fato, conseguem mudar a percepção
das pessoas sobre a região”, considera Jor-
ge Piqué, líder do Distrito C.

O espaço La Casa de Pandora é um dos
que estão mobilizados em movimentar o
território. O Festival da Boa Vizinhança,
na rua Comendador Azevedo, reúne inte-
ressados em compartilhar comidas, músi-
cas e bom papo no meio da rua, ao estilo
das festas de bairro antigas.

Aberto em outubro do ano passado, o
espaço La Casa de Pandora é um ambiente
de trabalho e convivência, movido pela
força comunitária da transformação do
4º Distrito. Seu criador, o estilista Victor
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Mendes, estava à procura de uma casa
antiga, com diferentes espaços e jardim,
onde pudesse morar, trabalhar e conviver
com pessoas. “Sou de Cerrito, no Sul do
Estado, e lá a vizinhança tem o costume
de tomar mate na rua e dar bom dia uns
aos outros. Aqui no Distrito Criativo, reen-
contrei esse lugar”, conta Victor.

A fama acolhedora da vizinhança do
território e a arquitetura particular das
casas históricas tem atraído novos empre-
endimentos. Entre os recém-chegados no
Distrito C, está o escritório da marca de
calçados estampados Perky Shoes. Criada
em 2011, a empresa cresceu e precisava
de uma sede maior. Por sorte, os sócios
Gabriela Giovannini e Rodrigo Casas en-
contraram o charme e a arquitetura que
procuravam em uma casa na rua Félix da
Cunha, para onde se mudaram no final do
ano passado. “Sonhávamos com um espa-
ço em que todos pudessem estar juntos,
com cozinha, árvores, rede. A diretriz da
Perky é que a vida pode ser mais leve”,
conta o sócio-diretor Rodrigo Casas.

Natural da Argentina, Casas diz que,
em Buenos Aires, já estava acostumado
com pessoas que gostam de “coisas ve-
lhas”, e que, em seu país, é mais comum
apostar em áreas desacreditadas para

reunir criatividade. “Como no interior da
Argentina, aqui no Distrito Criativo se res-
pira afeto no ar.”

Em setembro, a transformação pela
qual passa o 4º Distrito será apresentada

aos franceses. O Distrito C foi convidado a
participar do 3º Festival do Rio Grande do
Sul em Paris, organizado pela Associação
Sol do Sul, que apresenta as tradições e os
projetos diferentes do Estado.


