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PELAS TRANQUILAS RUAS DE PEDRA DO BAIRRO FLORESTA, AS CASAS ANTIGAS,  DO INÍCIO DO SÉCULO XX, SÃO CADA VEZ MAIS PROCURADAS

DISTRITO C UNE ARTISTAS E EMPREENDEDORES
POR GABRIEL HOEWELL

No 4º Distrito, principalmente 
na região entre a Av. Cristóvão Co-
lombo e a Av. Farrapos, é possível 
contar aproximadamente 70 esta-
belecimentos envolvidos com arte, 
design, música, gastronomia qualifi-
cada e outras áreas relacionadas às 
economias criativa, do conhecimen-
to ou da experiência. Tudo isso em 
uma área de 80 hectares. Trata-se 
do Distrito C, o Distrito Criativo de 
Porto Alegre.

Batizado assim por Jorge Pi-
qué, fundador da UrbsNova, agên-
cia de inovação social com atuação 
em Porto Alegre e em Barcelona, 
o Distrito C foi concebido por essa 
agência em novembro de 2013. O 
objetivo era integrar as diversas ini-
ciativas da região, criando um labo-
ratório social criativo e impactando 
a sociedade através de uma maneira 
participativa e coletiva, construída 
pelos próprios empreendedores. “As 
iniciativas por aqui sempre foram 
apostas individuais. Criar um ecos-
sistema reduz o risco. Não é só tu 
contra o mundo, tu crias um terri-
tório”, afirma Piqué, defendendo a 
importância que a criação desse “or-
ganismo” criativo tem para o 4º Dis-
trito.  A lógica é simples: o visitante 
que vai visitar uma galeria de arte no 
bairro é logo atraído pelo antiquário 
ao lado e pode parar logo na sequ-
ência para tomar um café na pada-
ria. Cria-se um ambiente acolhedor 
e quase que autossuficiente, onde é 
possível passar horas circulando pe-
los comércios.

DISTRITO C E 
O 4º DISTRITO
Piqué ressalta que é importante 

diferenciar essa proposta de um pro-
jeto de revitalização do bairro ou do 
4º Distrito. “A região hoje é benefi-
ciária do Distrito Criativo, mas não 
é o alvo”, afirma.Hoje desenvolvido 
nos limites, dos bairros Floresta, In-
dependência e São Geraldo, o Dis-
trito C é um projeto “transbairro”.  
Ou seja, apesar da importância do 
bairro como referência, seu objetivo 
é fortalecer economicamente os ne-
gócios envolvidos e regenerar a área 
onde eles se encontram, defenden-
do o patrimônio histórico, cultural 
e ambiental. Portanto, apesar da 
semelhança dos nomes, o Distrito 
Criativo não é o 4º Distrito, apenas 
se localizam em regiões que se sobre-
põem no momento.

Outro ponto importante: não 
basta estar no território delimitado 
pelo Distrito C para fazer parte do 
projeto. Para isso, é preciso conhecê-
-lo, compartilhar dos mesmos obje-
tivos e participar desse processo de 
regeneração urbana. Assim, com um 
grupo de artistas e empreendedores 
consolidado e envolvido, espera-
-se que os impactos socioeconômi-
cos sejam sentidos nos bairros do 

cheios de arte e La Casa de Bernarda 
Alba, especializada em mobília de épo-
ca e objetos de decoração datados, são 
exemplos. Cristovão Teixeira, proprie-
tário do antiquário, destaca uma das 
principais mudanças que o Distrito C 
trouxe ao bairro: “A região melhorou 
muito, mas o clima também. Agora o 
pessoal se encontra, se conhece me-
lhor”. Entre todos os estabelecimen-
tos do bairro, talvez nenhum seja tão 
conhecido quanto a Galeria Bolsa de 
Arte. Seu trabalho começou em 1980 
e desde 2011 ela se instalou na Rua 
Visconde do Rio Branco. Em 2014, 
abriu uma filial em São Paulo. Arte 
contemporânea é o foco da galeria, 
que já realizou mais de 250 exposições 
e participou de várias feiras no Brasil 
e no exterior. Também no Distrito C 
estão ateliês de artistas plásticos e pin-
tores, como Carol W, Barbara Benz e 
Clóvis Wilkmer, lugares voltados para 
música e a dança, como o Tanguera, a 
Tamborim Escola de Bateria e a Casa 
da Música, e espaços relacionados à 
literatura, graças à Lota Moncada, 
Léia Cassol (do Espaço Ler) e Ricar-
do Silvestrin, por exemplo. Os espaços 
multifuncionais merecem destaque, 
por serem característicos desse novo 
processo de economia criativa e ino-
vação social que se espalha pelo mun-
do. Lugares como o Vila Flores, que 
se localiza no imponente conjunto ar-
quitetônico projetado pelo renomado 
arquiteto Lutzenberger na esquina das 
ruas Hoffmann e São Carlos, e sedia 

quase 20 profissionais e negócios, 
que vão desde companhias teatrais, 
a escritórios de design e desenvol-
vedores de projetos na área da tec-
nologia. Já a La Casa de Pandora se 
propõe a ser um catalisador de novas 
empresas envolvidas com arte, cul-
tura e economia criativa. O esporo.
cc tem proposta semelhante: unir 
quem trabalha nessa área em uma 
casa histórica para botar na prática 
ideias originais. A lista de estabele-
cimentos, como se vê, é grande, mas 
não deve parar tão cedo. Só nessa 
última semana três novos negócios 
chegaram ao bairro e podem entrar 
no Distrito C: um de design de cal-
çados, outro de design de óculos e 
uma empresa de arquitetura.

PASSEIO DAS 
ARTES FOI PREMIADO
O Distrito C ganhou prêmio no 

ano   Turismo Histórico-cultural do 
II Prêmio de Inovação em Turismo, 
promovido pela Secretaria de Turis-
mo do Estado (Setur/RS), graças ao 
projeto Passeio das Artes. A propos-
ta do Passeio das Artes é atrair turis-
tas para conhecer os locais de eco-
nomia criativa e de gastronomia do 
Distrito Criativo. Assim, cria-se um 
novo território turístico em Porto 
Alegre e uma rota artístico-cultural 
na capital. As visitas guiadas são gra-
tuitas e periódicas e trazem a história 
dos prédios antigos e seus arquitetos 
e proprietários.

JORGE PIQUÉ E CRISTOVÃO TEIXEIRA, DO ANTIQUÁRIO LA CASA DE BERNARDA ALBA. GIZELI E GILNEI DALMÁS, 
PROPRIETÁRIOS DA PADARIA E CONFEITARIA DALMÁS E  CAROLINE HADRICH, DO ESCRITÓRIO DE DESIGN NOVENTAMIL

entorno.“Nesse primeiro momento 
o objetivo é adensar, não crescer”, 
diz Piqué, acreditando que dessa for-
ma se conseguirá bases sólidas para 
o projeto. Em texto publicado no 
blog distritocriativo.wordpress.com, 
página onde o projeto e suas novi-
dades podem ser acompanhados, 
Piqué destaca como essa noção de 
adensamento e integração dos pro-
jetos pode ser importante para Porto 
Alegre: “Essa medida intermediária 
do projeto, em nossa opinião, é a 
solução para os dois grandes defei-
tos dos projetos de revitalização em 
Porto Alegre. Ou são projetos pon-
tuais demais, que efetivamente revi-
talizam um determinado local, mas 
não têm força suficiente para ir além 
e gerar novas revitalizações. Ou se 
conseguem esse efeito, a velocidade 
de transformação é muito lenta, dé-
cadas, não anos”.

QUEM PARTICIPA 
DO DISTRITO C?
Os aproximadamente 70 negó-

cios e artistas que compõem o Dis-
trito C são de diferentes áreas. Neles 
estão incluídos, escritórios, ateliês, 
restaurantes, galerias. Muitos deles 
localizados em belos prédios anti-
gos, são divididos por Jorge Piqué 
em espaços de economia criativa 
(artistas, galerias de arte, produto-
ras de audiovisual, design, antigui-
dades e brechós, arquitetos, etc) 
do conhecimento (escolas, cursos e 

agências de conteúdo) e da expe-
riência (gastronomia e hotelaria, 
por exemplo). Há ainda espaços 
multifuncionais, reunindo artis-
tas e empreendedores de todas 
essas áreas que dividem o mesmo 
espaço de maneira temporária ou 
permanente. GizeliDalmás é uma 
das empreendedoras que participa 
do projeto. Há 15 anos, a Padaria 
e Confeitaria Dalmás se instalou 
numa casa construída em 1920, na 
esquina das ruas Conde de Porto 
Alegre e Visconde do Rio Branco. 
Tanto tempo no 4º Distrito possi-
bilitou à proprietária identificar o 
crescimento da região, que veio 
junto com o próprio crescimento 
da padaria e confeitaria. “A re-
alidade antes era diferente. Co-
meçamos bem pequeninhos, sem 
estrutura. Desde então o comércio 
entrou bastante aqui. Hoje a gente 
vê todo mundo envolvido, muita 
gente participando”, conta satisfei-
ta com o resultado do projeto. Não 
é preciso caminhar nem ao menos 
uma quadra para se encontrar ou-
tro estabelecimento membro do 
Distrito C. Em uma casa de 1916 
na Rua Santa Rita, o NoventaMil 
é um escritório e galeria de design 
e arte, com móveis inovadores e 
únicos. Logo ali, na Rua Visconde 
do Rio Branco, uma infinidade de 
estabelecimentos interessantes: o 
Sr. Galpão, com objetos artísticos 
e decorativos bastante criativos e 
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