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Resumo: O presente artigo se insere no contexto de apropriação do lugar. Nesse 

sentido, o planejamento estratégico e a integração entre poder público e 

empresários são considerados uma das principais iniciativas utilizadas pelos 

gestores urbanos, enfatizando-se a importância de se reformular os lugares da 

cidade. O objetivo desse trabalho é analisar a apropriação do bairro Cidade 

Baixa, bairro situado na área central da cidade de Porto Alegre, a partir das 

iniciativas de (re)qualificação. Mais especificamente, a partir do conflito de usos 

e usuários em 2011, do qual surgiu o Grupo de Trabalho (GT) Cidade Baixa com 

a finalidade de gerenciá-lo e promover melhorias no bairro até sua ‘consagração’ 

enquanto Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento em 2015. A 

metodologia utilizada consiste na leitura crítica de matérias de diferentes meios 



de comunicação, com a finalidade de observar as intervenções do poder público, 

as ações de empresários e as apropriações dos lugares pelos diferentes grupos 

de usuários. A capacidade do bairro em captar diversos usos e usuários; a 

diversidade cultural, bem como de entretenimento e gastronomia são 

compreendidas como forte potencial para (re) consagrar o bairro enquanto lugar 

de ‘vocação boêmia’. 

Palavras-chave: (re)qualificação urbana; apropriação do lugar; bairro Cidade 

Baixa. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo se insere no contexto de apropriação do lugar. Neste 

sentido, o planejamento estratégico e a integração entre poder público e 

empresários são considerados uma das principais iniciativas utilizadas pelos 

gestores urbanos, enfatizando-se a importância de se reformular os lugares da 

cidade. Recentemente, o bairro Cidade Baixa tornou-se o primeiro Polo 

Gastronômico, Cultural e de Entretenimento da Cidade de Porto Alegre – RS. A 

criação desse polo tem por finalidade (re)qualificar os serviços e a infraestrutura 

do bairro. As origens desse projeto de (re)qualificação estão situadas em 2011, 

ano que marcou o bairro pelo intenso conflito de usos entre moradores e 

comerciantes de bares e restaurantes noturnos. 

Elias (2000), ao formular um modelo de análise a partir do estudo do 

povoado inglês de Wiston Parva, demonstrou que a dinâmica de atração e de 

repulsão entre os grupos estabelece uma situação de interdependência e 

conflitos crescentes. Ainda, que a incompatibilidade entre os habitantes da Zona 

dois e três se dava, dentre outros fatores, face aos costumes e valores distintos 

que possuíam. Essas relações de oposição verificadas por Elias (2000) se 

aproximam do tipo de relação existente entre determinados grupos de usuários 

do bairro Cidade Baixa. Frequentemente, esse bairro é divulgado na mídia pelos 

seus aspectos polêmicos como, por exemplo, os cíclicos eventos de tensão entre 

moradores e comerciantes. Essas situações, muitas vezes, polarizam os 

moradores de um lado, os quais desejam sossego à noite para descansar e, de 

outro, os comerciantes, que exercem suas atividades de entretenimento noturno. 



Pode-se inferir que esse tipo de contexto também se aproxima da geração de 

tensões e conflitos abordada por Castells (2003), a qual seria motivada pela 

inter-relação entre indivíduos com diferentes identidades e atributos culturais. 

Gravano (2003), em seu livro Antropologia de lo Barrial, aponta para a 

categoria bairro através de suas marcas externas, suas características 

estruturais e históricas. Esse autor afirma que a participação da comunidade 

contribui para o alcance das metas de uma convivência urbana segura. Nas 

palavras do autor: 

Para arribar a las metas de uma convivência urbana 
segura, la participación vecinal há resultado ser uno de los 
recursos al que más asiduamente se há apelado, al menos 
em los discursos. Participación entendida en general como 
presencia física del vecino em las actividades de las 
instituiciones intermedias de su barrio, que abarcan desde 
las genéricamente “culturales” hasta las llamadas de 
“recuperación de la identidad barrial” (2003:32). 

Além do contexto de conflito, o bairro Cidade Baixa passou a ser 

caracterizado por ser um lugar onde a participação da comunidade se faz 

presente. Grupos de moradores e comerciantes engajados com as questões de 

bairro foram se constituindo através da participação em associações e 

organizações de bairro. Esses grupos demonstram empenho na busca de 

soluções para os conflitos de usos no bairro na intensão de torna-lo melhor em 

termos de convivência e qualidade de vida. 

Considerando o contexto acima descrito, o foco desse artigo está 

delimitado pelo conflito e engajamento entre dois grupos de usuários (moradores 

e comerciantes). O quadro ora descrito resultou em esforços do poder público 

municipal para promover a melhor convivência entre esses grupos (Audiências 

Públicas, Grupos de Trabalhos, Decretos), posta a dificuldade em conciliar 

interesses distintos que se sobrepunham. O objetivo desse trabalho é analisar a 

apropriação do bairro Cidade Baixa, situado na área central da cidade de Porto 

Alegre, a partir das iniciativas de (re)qualificação mediadas pelo poder público 

municipal e movimentadas por moradores e comerciantes engajados desde 

2011. 



O BAIRRO CIDADE BAIXA 

O bairro Cidade Baixa possui vida noturna e residencial, caracterizando-

se por ser de uso misto, comportando moradores, comerciantes, frequentadores, 

supermercados, bares, casas noturnas, restaurantes diurnos e noturnos, 

shopping, bancos, cinema, teatro, escolas, creches, museu e atividades culturais 

(SILVA, 2013). É um bairro que fica próximo ao Centro Histórico da cidade, 

sendo considerado seu prolongamento (Barcellos, 2004), bem como servindo de 

bairro de conexão para outros bairros de Porto Alegre. O bairro Cidade Baixa, 

ao longo do tempo, foi permeado por diversos públicos, os quais se apropriavam 

deste espaço, também, como território boêmio.  

Entretanto, a vida noturna antiga da Cidade Baixa era conformada em um 

contexto distinto do existente atualmente. No início do século XX, as atividades 

de lazer noturno eram ambientadas em um bairro com suas: ruas; casebres e 

cortiços; botecos; casas de batuque; rodas de samba; carnavais; blocos e 

cordões; inundações e estados de pobreza. A população que morava nesse 

espaço era composta, em sua maioria, de biscateiros, empregadas domésticas, 

prostitutas, desempregados e operários (Germano, 1999). 

A relação do bairro com a cidade era bastante contraditória. Por um lado, 

era conhecido pela música popular, o carnaval e a boemia; por outro, era 

portador de má fama, associado à marginalidade e ao crime. Mesmo assim, a 

tradição boêmia na Cidade Baixa se acentuou ao ponto de persistir até a 

atualidade. Antes, seus moradores eram de camadas pobres e, atualmente, são 

moradores predominantemente da classe média. Nas palavras de Eckert 

(2002:5): 

O bairro Cidade Baixa, evitado no início do século pela sua 
identificação com comunidades de descendência africana, 
mais tarde transferidas para a periferia, passou a abrigar 
edifícios residenciais para segmentos médios e uma 
importante vida noturna (bares e restaurantes). 

O bairro, que inicialmente se configurava como área destinada as 

camadas mais pobres, hoje tem características urbanas, com diversas atividades 

comerciais, de lazer noturno e serviços. Entretanto, pode-se dizer que a Cidade 



Baixa permanece sendo caracterizada pela coexistência de dois universos, um 

residencial e diurno e outro boêmio e noturno. Ainda, é considerado como um 

bairro de localização estratégica (Souza, 2008), que recebe frequentadores de 

outros bairros da cidade e também de fora de Porto Alegre, estado e país (Silva, 

2013). 

 
Figura 1 – Localização do Bairro Cidade Baixa em Porto Alegre/RS 
Elaborada a partir do Google Maps. 

A Cidade Baixa é caracterizada por um encadeamento intrincado de usos 

e usuários. O bairro é importante na formação da cidade de Porto Alegre, 

marcado pelos conflitos entre grupos de usuários (moradores e comerciantes) e 

por frequentes polêmicas referentes aos horários de fechamento dos bares 

noturnos, bem como pelos barulhos resultantes da fruição boêmia. A mídia 

costuma retratar o bairro, na maioria das vezes, como um cenário permeado por 

periódicos eventos de tensão entre moradores e comerciantes de bares e 

restaurantes noturnos.  



METODOLOGIA 

O estudo foi realizado a partir de pesquisa documental sobre o apogeu da 

crise no bairro, bem como a respeito do surgimento das movimentações de 

engajamento direcionadas para a melhoria do bairro. Teve-se como objetivo a 

compreensão do contexto de intervenções na Cidade Baixa. Para tanto, realizou-

se o levantamento junto às notícias em jornais e internet; às notas taquigráficas1 

de Audiências Públicas; e a três Decretos Municipais como principal abordagem 

metodológica. Posteriormente, as fontes de evidência foram examinadas a partir 

da análise de conteúdo. 

Contexto de iniciativas de revitalização no bairro Cidade Baixa 

Técnicas de Coleta 
de dados 

Processo de coleta dos 
dados 

Abordagem de 
análise 

dos dados 

Levantamento 

documental 

Notícias em jornais e 

internet 

Audiências públicas 

taquigrafadas 

Decreto nº 17.767 de 

02/05/12 

Decreto nº 17.902 de 

07/08/12 

Decreto nº 19.076 de 

07/07/15 

Análise de conteúdo 

Quadro 1 – Síntese da metodologia 

Inicialmente, realizou-se a pré-exploração do material a ser selecionado, 

com a intenção de apreender e organizar aspectos importantes para a próxima 

                                                        
1 004ª CECE (Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude) – 11/04/2012. Pauta: 
Situação noturna na Cidade Baixa; e 015ª CECE – 01/08/2012. Pauta: Avaliação dos 90 dias do 
Decreto Municipal que estabeleceu o horário limite de funcionamento dos estabelecimentos com 
atividades noturnas no bairro Cidade Baixa. 



fase do estudo. Posteriormente, houve a seleção das unidades de análise, a qual 

foi orientada pela temática de conflito e engajamento no bairro e seus 

desdobramentos no período de 2011 até 2015. Por fim, as fontes de evidências 

foram classificadas e agrupadas por semelhança.  

DO CONFLITO 

O conflito vivenciado entre moradores e comerciantes culminou no ano de 

2011. Em outubro desse mesmo ano, houve o fechamento de grande quantidade 

de bares, o que gerou efeitos importantes que se mantém até os dias de hoje. 

De um lado, a vida noturna intensa, marcada pela grande concentração de bares 

e restaurantes, comerciantes e frequentadores; de outro lado, a vida residencial, 

sublinhada por seus moradores e suas inúmeras reclamações sobre a falta de 

sossego para descansarem dentro de suas casas. O período de caos vivenciado 

em 2011 pode ser melhor observado a partir das palavras proferidas em uma 

das Audiências Públicas do bairro: 

Eu sou moradora da (rua) Luiz Afonso, que é o ‘mictório’ da 
Cidade Baixa – um dos! Além de mictório, quem quiser ver 
filme pornô não precisa pagar. A partir da meia-noite vocês 
têm de graça ali. Na (rua) da República também! (...) Nós, 
moradores da Cidade Baixa, devermos ter, no mínimo, seis 
horas de sono, gente! (004ª CECE, Dóris, 11/04/2012). 

O amplo descontentamento por parte dos moradores com a demasiada 

movimentação noturna – provocada pelas inúmeras atividades de 

entretenimento – acarretou em ações da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

para coibi-la. A partir desse episódio, diversos protestos contra o fechamento 

dos bares e a ‘morte’ do bairro foram realizados, até mesmo por alguns 

moradores. Esse sentimento de insatisfação com o fechamento de inúmeros 

estabelecimentos noturnos pode ser depreendido na fala de outro morador, o 

qual usufrui da movimentação noturna do bairro: 

Falo como morador da Cidade Baixa. Tenho hábitos 
noturnos. Durante todo o tempo de faculdade, (eu) chegava 
em casa às 23:10, 23:15, 23:30... Tomava banho e saía 
para jantar. Nesses últimos meses, à noite estava tudo 
fechado, então ficava meio difícil para sair. Além disso, 



ficava perigoso, porque estava tudo deserto, como se fosse 
uma cidade fantasma. Achei bem ruim isso. (004ª CECE, 
Jorge, 11/04/2012). 

 
Foto 1 - Casas noturnas do bairro afixaram cartazes de protesto nas 
portas  
Foto: Valdir Friolin/Agencia RBS, em 14/11/2011. 

Diante das diversas formas pelas quais se deu a repercussão sobre a 

medida de fechamento dos estabelecimentos noturnos, o poder público 

municipal assinala o que seria o primeiro indício de mudanças no bairro. Pode-

se depreender melhor a questão através do trecho da manchete Polêmica na 

Cidade Baixa servirá para aperfeiçoamentos, defende Nagelstein: 

“A crise sempre serve para aperfeiçoamento”, afirmou o 
titular da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e 
Comércio (Smic), Valter Nagelstein, ao admitir que a 
legislação pode ser revista para que bares possam 
funcionar depois da meia-noite em Porto Alegre. Ele 
apontou que a polêmica operação realizada há cerca de 
dez dias, que fechou 22 bares no bairro mais boêmio da 
Capital, deve fazer com que o poder público reveja leis 
confusas que prejudicam a atividade comercial noturna, 
mas também para que empresários e cidadãos tenham 



mais responsabilidade com a cidade. (Prestes, 2011, 
online). 

Como consequência disso, foi realizada a primeira Audiência Pública na 

Cidade Baixa, reunindo moradores e comerciantes interessados em tratar dos 

problemas do bairro, mais especificamente, do conflito entre o sossego, 

desejado pelos moradores, e a vida boêmia, desejada pelos comerciantes e 

frequentadores. 

 

 
Foto 2 - Prefeito José Fortunati participa de reunião entre moradores e 
empresários. 
Foto: Cristine Rochol/PMPA, em 16/11/2011 

Nessa Audiência Pública, foi proposta, pelo prefeito José Fortunati, a 

formação do, até então, primeiro Grupo de Trabalho (GT) para tratar de 

problemas referentes a bairros. Em dezembro de 2011, o GT Cidade Baixa é 

oficialmente criado pela Portaria n º 381/2011, publicada no Diário Oficial de 

Porto Alegre (Dopa), no dia 6 de dezembro. 

O objetivo dessa iniciativa foi viabilizar o debate e a elaboração de 

propostas para solucionar as questões que envolvem seus usuários, 



considerando que o bairro congrega um elevado número de residências, e 

também concentra diversos bares e casas noturnas. 

DO ENGAJAMENTO 

O GT Cidade Baixa realizou diversas reuniões na busca de alternativas 

para os problemas de convivência entre os moradores e comerciantes. Na 

Audiência Pública de 11/04/2012, uma representante dos moradores no GT, 

explica as atividades realizadas nesse período: 

Em outubro, novembro e dezembro teve reunião aqui, foi 
feita uma assembleia, foi feita uma comissão, a inscrição 
foi livre e se inscreveram aqui as pessoas que estavam 
dispostas a trabalhar – a gente se inscreveu 
voluntariamente e estamos trabalhando. Todas as pessoas 
que trabalharam durante todos esses meses não tiraram 
férias, não viajaram e, além das sete reuniões que foram 
feitas – só para vocês saberem –, além de se reunirem no 
GT, reuniram-se com todos os empresários que estão 
sentados aqui na frente, várias vezes, e com os músicos 
que estão sentados à Mesa. (004ª CECE, Roberta, 
11/04/2012). 

Em 11 de abril de 2012, realizou-se a segunda Audiência Pública para 

debater a situação de vida noturna no bairro Cidade Baixa, da qual resultou nos 

Decretos nº 17.767 de 02/05/12 (de caráter definitivo) e nº 17.902 de 07/08/12 

(de caráter experimental por 90 dias). O primeiro estabelece três níveis de 

polarização onde os estabelecimentos voltados ao entretenimento noturno 

podem funcionar. 

§ 3º Para o Bairro Cidade Baixa, ficam definidos os 
seguintes níveis de polarização: I – nível de polarização 1: 
Rua João Alfredo, entre a Rua da República e Av. 
Aureliano de Figueiredo Pinto; II – nível de polarização 2: 
Rua da República, entre a Rua João Alfredo e Av. João 
Pessoa, e Rua General Lima e Silva, entre a Rua Venâncio 
Aires e Av. Loureiro da Silva; III – nível de polarização 3: 
demais vias do Bairro Cidade Baixa. (Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, 2012). 

O primeiro nível de polarização comportaria elevada concentração de 

bares e restaurantes com funcionamento noturno. O segundo permitiria um grau 



de concentração menos intensa que a primeira. Já o terceiro ofereceria uma 

concentração mais branda de atividades noturnas. 

O segundo decreto, tornado definitivo na Audiência Pública de 

01/08/2012, reestabeleceu o horário de funcionamento das atividades de bar, 

restaurante, café e lancheria no Bairro Cidade Baixa: 

I – sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados até às 
2h00min, com tolerância de 30 (trinta) minutos, conforme 
determina o inc. IV do art. 1º da Lei Complementar nº 415, 
de 7 de abril de 1998, incluído pela Lei Complementar nº 
623, de 23 de junho de 2009; e II – de domingo à quinta-
feira até a 01h00min, com tolerância de 30 (trinta) minutos, 
sendo que após as 00h00min, observado o disposto no 
inciso IV do art. 1º da Lei Complementar nº 415, de 1998, 
incluído pela Lei Complementar nº 623, de 2009, não serão 
permitidas mesas em recuos e em passeios públicos 
fronteiros aos estabelecimentos, bem como o 
funcionamento de “decks” externos e áreas abertas. 
(Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2012). 

 
Foto 3 - Reunião GT Cidade Baixa 
Foto: Divulgação/PMPA, em 01/08/2012 



Foi possível observar, nas notas taquigráficas da Audiência Pública de 

11/04/2012, que a polêmica em torno do funcionamento das atividades noturnas 

do bairro motivou muitos moradores e comerciantes a participarem das questões 

do bairro: 

Sou coordenador do Movimento Cidade Baixa Vive. Isso 
faz cinco anos. Quero esclarecer que era muito difícil pegar 
pessoas da comunidade para participar disso. Agora, com 
essa polêmica, as pessoas estão vindo participar. Em geral 
as pessoas eram bem acomodadas. Eu trabalho muito para 
tentar conscientizar as pessoas não apenas para bares, 
mas para outros assuntos também. O problema é que as 
pessoas não se reuniam, não tinham interesse pala 
comunidade. Agora, sim. Na realidade, há outros 
problemas para resolver e pouquíssimas vinham para as 
reuniões. (004ª CECE, Philip, 11/04/2012) 

No dia 01 de agosto de 2012, aconteceu a terceira Audiência Pública entre 

poder público municipal, moradores e comerciantes. A pauta desse evento foi 

sobre a avalição dos 90 dias do Decreto Municipal que estabeleceu os horários 

limites de funcionamento dos bares e restaurantes no bairro Cidade Baixa, o qual 

passou a ser de caráter permanente. Nessa oportunidade, falaram 

representantes do Executivo Municipal e da Brigada Militar, da comunidade, dos 

comerciantes e do Grupo de Trabalho. 

O Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio inicia sua fala 

recordando do cenário apresentado na Cidade Baixa em 2011 e, posteriormente, 

explica os pontos que melhoraram no bairro: 

Tudo isso começou lá em outubro (2011) – vocês se 
lembram bem o que nós tínhamos naquela época –, 
quando as ruas estavam cheias, repletas de vendedores 
ambulantes, cerveja sendo vendida em copos plásticos; 
enfim, era uma desorganização que nós tínhamos na 
Cidade Baixa e houve uma ação por parte da Prefeitura. 
Naquele momento se estabeleceu um Grupo de Trabalho 
que foi montado pela Prefeitura Municipal, para estudar 
sobre esses 90 dias. (...) Nós fizemos várias ações que 
começaram em outubro do ano passado e que se 
desenvolveram até o último domingo. Essas ações 
partiram de um Grupo de Trabalho. (...) Hoje é outra 
realidade que se estabeleceu aqui. (...) Evidente que não 
será em 90 dias apenas que nós vamos conseguir 



estabelecer a total harmonia entre moradores, 
frequentadores e empresários, mas essa é uma proposta 
de trabalho. O GT não termina por aqui. (015ª CECE, Omar 
Ferri Jr., 01/08/2012). 

Após a vigência experimental do decreto 17.902, as ocorrências policiais 

também diminuíram, segundo o Sargento da Brigada Militar: 

Nós tivemos muita diminuição das ocorrências de brigas, e 
não eram poucas, eram muitas nessas noites na Cidade 
Baixa. As ocorrências de roubo também eram muitas e 
diminuíram bastante. Tráfico, nós vimos muito na nossa 
área, e agora, no primeiro semestre, nós diminuímos 
bastante. Como contei na última vez, alguns estavam 
usando hotéis como ponto de tráfico, e isso nós 
conseguimos diminuir um pouco também. (015ª CECE, 
Sargento Paredi, 01/08/2012). 

As questões referentes ao trânsito no interior do bairro também 

apresentaram melhorias. Segundo o Gerente de Fiscalização da Empresa 

Pública de Transporte e Circulação (EPTC): 

Lembramos agora que, naquela época, chegamos ao 
ponto de termos que tirar ônibus da (rua) Lima e Silva, 
porque eles não conseguiam passar em função da 
quantidade de pessoas que sem aglomeravam no meio da 
rua. Nós tivemos que desviar ônibus pela (avenida) João 
Pessoa, inclusive aos domingos à tarde, principalmente 
durante as madrugadas e à noite. Essa foi uma das coisas 
resolvidas nessas operações (015ª CECE, Tarciso Kasper, 
01/08/2012). 

Motivado pelo episódio de 2011, o grupo de comerciantes locais formaram 

um movimento próprio para promover a valorização do bairro chamado de 

Cidade Baixa em Alta. Esse movimento tem por objetivo resgatar a vocação 

cultural e boêmia do bairro através ações culturais para melhorar o bairro, 

integrando moradores, frequentadores e comerciantes. O projeto Cidade Baixa 

em Alta foi apresentado nessa Audiência Pública por um dos empresários: 

Eu venho apresentar o projeto Cidade Baixa em 
Alta, que foi uma iniciativa dos comerciantes do Bairro em 
posição ao que estava acontecendo, principalmente numa 
situação não de confrontar, mas, sim, de se adequar e 



fazer alguma coisa pelo Bairro, ou seja, parar de falar e 
fazer. (...) Então, todo mundo junto, morador, comerciante, 
iniciativa pública, privada, enfim, aos poucos a gente foi 
juntando. O projeto tem três meses e estamos 
contemplando diversas ações que vocês devem ter visto 
no bairro. (...) A gente partiu do marco zero e trouxe artistas 
de rua para fazer esquetes teatrais de como era a Cidade 
Baixa há 10, 15 anos. (...) Então, a agente está tentando 
trazer isso de volta: a boemia de uma forma educada. (...) 
A gente teve exibição de cinema a céu aberto. (...) Há 
pouco tempo, a gente montou, no pátio do Museu Joaquim 
José Felizardo, que não abre aos finais de semana – a 
gente conseguiu uma liberação para abrir, teve um 
piquenique lá dentro, com peça de teatro. Foi uma coisa 
superlegal, com famílias e todo mundo participando. (...) A 
gente trabalhou um arraial na Praça Saint-Pastous, na (rua) 
Sarmento Leite. (...) Teve o Dia Mundial do Rock, que a 
gente acabou fazendo gratuitamente. Todos esses eventos 
são gratuitos. (...) Agora a gente está com uma ação para 
o dia das crianças. (...) No Dia dos Pais, a gente vai ter uma 
ação também. (015ª CECE, Tiago, 01/08/2012). 

A fala de uma das moradoras apresenta a necessidade de aprender a 

negociar para melhor gerenciar os problemas de convivência: 

O que os moradores da Cidade Baixa (...) querem? 
Conviver bem, não só com vocês, juventude, mas querem 
conviver bem com os comerciantes; querem conviver bem 
com os trabalhadores. (...) Agora, eu digo a vocês uma 
outra coisa: tudo tem limite, inclusive, a necessidade de 
essa diversidade toda existir e coexistir num único espaço. 
Não é possível, num único tempo pelo menos. Nós vamos 
ter que aprender a negociar. (...) O que nós estamos 
pedindo a vocês é que façam uma gestão de acordo com 
a característica da Cidade Baixa; ela tem morador e vai 
continuar a ter, que fica a dois metros da mesa do bar que 
vocês atendem. Vocês vão ter que conviver com isso. Eu 
acho que nós chegamos a um bom patamar. (...) Eu sei que 
tenho que ser mais tolerante, mas muito mais mediadora 
do que eu sou. (015ª CECE, Cindi, 01/08/2012). 

Gradativamente, as iniciativas direcionadas ao bairro vão adquirindo um 

caráter comercial que busca, na regulamentação das atividades noturnas do 

bairro, maneiras de selecionar o tipo de comerciante que poderá permanecer 

com suas atividade no bairro. Isso pode ser observado na fala do Presidente do 



Sindpoa2: “Vamos poder separar o joio do trigo, ou seja, o empresário que não 

está de acordo com a lei daquele que está completamente regularizado. Porque 

o irregular prejudica o setor, prejudica quem presta um bom serviço aos 

frequentadores sem causar problemas no bairro” (Fernandes, 2012, online).  

A partir disso, diversos bares e restaurantes passaram a ser fiscalizados 

pela Prefeitura de acordo com os novos regramentos. Consequentemente, isso 

veio a implicar na modificação de algumas formas de apropriação no bairro. Os 

frequentadores, por exemplo, não poderiam permanecer sentados às mesas das 

calçadas depois da meia noite, pois as mesma deveriam ser recolhidas. Ou, 

ainda, tenderiam a regressar mais cedo para suas residências, pois dos 

estabelecimentos passaram a fechar mais cedo. 

DA (RE)QUALIFICAÇÃO 

Em 2014, realizou-se um seminário com a finalidade de discutir sobre as 

possibilidades de transformar o bairro em Polo Gastronômico como forma de 

(re)qualificar os serviços prestados no bairro. 

 

                                                        
2 Sindicado de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região. 



Foto 4 - Prefeito destacou qualificação e convivência sem atritos com 
moradores  
Foto: Ivo Gonçalves/PMPA, em 10/09/2014 

Na abertura do seminário, promovido pela Associação dos Comerciantes 

da Cidade Baixa, o prefeito afirmou que a ideia de criar o Pólo Gastronômico, 

Cultural e de Entretenimento teria por finalidade – além de qualificar os serviços 

–  movimentar a economia, e proporcionar uma convivência sem atritos com os 

moradores da região (Fernandes, 2014, online). 

Em março de 2015, representantes do poder público, moradores e 

comerciantes voltam a se reunir em prol da (re)qualificação do bairro. Na 

audiência realizada, o vice-prefeito Sebastião Melo, defendeu a necessidade das 

medidas de criação do Polo Gastronômico servirem para promover melhorias na 

qualidade do bairro, considerando-se as demandas dos frequentadores, 

comercientes e moradores. Nas palavras do vice-prefeito: "Nenhuma pauta pode 

ser ignorada. O respeito e a convivência harmoniosa precisam prevalecer. 

Entendo que o Polo ajude a avançar nessas questões" (Bertuzzi, 2015, online). 

 
Foto 5 - Vice-prefeito Sebastião Melo em audiência sobre a 
Cidade Baixa Foto: Luciano Lanes/PMPA, em 05/03/2015 



Pela segunda vez, um Grupo de Trabalho (GT) foi formado com 

representantes do poder público municipal, moradores e comerciantes. Agora, a 

finalidade seria para, em um prazo de 60 dias, apresentar uma proposta para a 

criação do Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento da Cidade Baixa. 

Em abril de 2015, foi realizada outra Audiência Pública no bairro Cidade 

Baixa. Dessa vez, o objetivo foi o de discutir sobre o processo de (re)qualificação 

dos serviços no bairro. As demandas abordadas pelos moradores eram relativas 

às interdições de bares, comercialização de bebidas alcoólicas para menores, 

qualificação da iluminação pública, sinalização viária, conservação das ruas e 

calçadas, limpeza urbana, pichações, ação de vândalos e moradores de rua. 

Nessa oportunidade, o vice-prefeito de Porto Alegre destacou sobre a 

importancia em gestionar os problemas do bairro com a colaboração de totas as 

partes envolvidas do bairro.  

 
Foto 6 - Vice-Prefeito Sebastião Melo durante a reunião na Igreja 
Sagrada Família  
Foto: Ivo Gonçalves/PMPA, em 24/04/2015 

Essa Audiência Pública serviu para fazer um levantamento das questões 

que precisavam ser melhoradas no bairro para que, futuramente, fossem 



contempladas a apartir da criação do Polo Gastronômico, o qual ainda 

escontrava-se em processo de formulação. 

A matéria veiculada pelo Jornal do Comércio Cidade Baixa quer virar polo 

oficial de lazer reporta o engajamanto conjunto de moradores e comerciantes 

nesse movimento de revitalização: 

Tradicional reduto boêmio da Capital, bairro se estrututura 
para mudar de statu. Comercientes, com o apoio das 
associações de moradores, buscam reconhecer, por lei, a 
região como núcleo gastronômico, cultural e de 
entretenimento e, com isso, revitalizar a imagem do local. 
(Daroit, 2015, online). 

Uma das condições colocadas pelos moradores foi a observância dos 

horários de funcionamento dos estabelecimentos para que o projeto de criação 

do polo se efetivasse. Ainda, que a realização de eventos fosse compensada 

com benfeitorias ao bairro. Isso pode ser observado na entrevista concedida ao 

Jornal do Comércio pela moradora e Presidente da Associação dos Amigos da 

Cidade Baixa, Roberta: 

Na construção do projeto, comenta a dirigente, os 
representantes dos moradores não abriram mão de alguns 
pontos. Entre eles, da manutenção dos horários de 
funcionamento já em vigor, de que todos os 
estabelecimentos tenham capacidade de absorver seus 
clientes em área interna, diminuindo o barulho, e de que, a 
cada evento, alguma melhoria ao bairro, como a pintura da 
calçada ou a troca de lixeiras, seja realizada em 
contrapartida. (Daroit, 2015, online). 

Além do engajamento desses dois grupos de usuários, verifica-se o 

desejo compartilhado por ambos de selecionar o tipo de público que passaria a 

frequentar o bairro e melhorar a sua imagem: 

"O bairro está cansado. Festa de aniversário é bom, mas 
festa de aniversário todo dia incomoda", alega (Roberta), 
referindo-se à concentração de eventos na região. (...) 
"acreditamos que o polo possibilitará investimentos, tanto 
para as pessoas que moram aqui quanto na qualidade de 
quem vai visitar o nosso bairro", complementa. (...) A 
expectativa, afirma Roberta, é que a criação do espaço 



resolva a situação da informalidade de boa parte dos bares, 
que, segundo ela, seriam os responsáveis pelos problemas 
que aponta, como a insegurança, o barulho e a sujeira. 
"Esse público, que está na rua, acaba nos causando 
problemas também, pois gera conflito com os moradores e 
prejudica a imagem do bairro", concorda o presidente da 
Abresciba3, Moacir Biasibetti. (Daroit, 2015, online). 

Os moradores e comerciantes buscam conjuntamente atrair um público 

diferente do atual. Com as intervenções de qualificação, esses intencionam 

desestimular a permanência dos usuários que, atualmente, entendem ocasionar 

problemas. Os frequentadores indesejádos seriam aqueles que se apropriam 

das ruas para consumir ao invés de preferir o interior dos bares e restaurantes.  

Em julho de 2015, é sancionado o Decreto Municipal nº 19.076 que cria 

Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento no bairro Cidade Baixa: 

Art. 1º Fica criado o Polo Gastronômico, Cultural e de 
Entretenimento da Cidade Baixa, compreendendo o 
polígono formado pela Av. João Pessoa, Av. Loureiro da 
Silva, Av. Praia de Belas, Rua Barão do Gravataí. Av. 
Getúlio Vargas, Praça Garibaldi e Av. Venancio Aires. 
Parágrafo Único. O Polo Gastronômico, Cultural e de 
Entretenimento da Cidade Baixa tem por finalidade 
precípua promover e manter ações articuladas do Poder 
Executivo com organizações da sociedade civil, mediante 
parcerias, qualificando as intervenções na Cidade Baixa. 
(Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2015). 

No decreto, também se pode observar que foi previsto a formação de um 

Comitê Gestor, o qual segue um padrão semelhante aos dois Grupos de 

Trabalho criados anteriormente ao que se refere à composição dos seus 

membros: 

Art. 2º O Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento 
da Cidade Baixa será gerido por Comitê Gestor, constituído 
por: I – 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 
Governança Local (SMGL); II – 1 (um) representante do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) do Rio Grande do Sul; III – 1 (um) representante 
do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto 
Alegre e Região (Sindha); IV – 1 (um) representante da 

                                                        
3 Associação dos Bares, Restaurantes e Similares da Cidade Baixa. 



Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa (ACCB); V 
– 1 (um) representante da Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes do Rio Grande do Sul (Abrasel); VI – 1 (um) 
representante da associação de moradores do Bairro; e VII 
– 2 (dois) representantes de organizações de moradores 
do Bairro; Parágrafo Único. O Coordenador do Comitê 
Gestor será eleito entre seus membros. (Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre, 2015). 

É pertinente observar que nos incisos VI e VII existe a previsão para a 

participação de três representantes dos moradores. Tal previsão pode ser 

explicada face à formação de diferentes grupos de moradores engajados ao 

longo do tempo. Através das notas taquigráficas das Audiências Públicas (004ª 

CECE - 11/04/2012 e 015ª CECE- 01/08/2012), pode-se verificar que o bairro 

conta com as seguintes associações ou organizações: Associação Comunitária 

dos Moradores da Cidade Baixa; Movimento Cidade Baixa Vive; Associação dos 

Moradores e Amigos da Rua Sofia Veloso; Associação dos Moradores e Amigos 

da Rua da República; SOS Cidade Baixa – Comunidade; e Associação dos 

Amigos da Cidade Baixa – Organização Comunitária. 

DO CAOS AO POLO GRASTRONÔMICO, CULTURAL E DE 
ENTRETENIMENTO 

Devido ao quadro de conflitos de usos e entre usuários, essa parcela do 

território urbano passou a comportar cada vez mais atores locais que se sentem 

responsáveis por seu bairro, logo, possuindo condições de ser considerado 

autogovernado. Nesse sentido, o engajamento existente nesse bairro se revela 

como um fator importante, pois, nas palavras de Jacobs (2011), a autogestão é 

responsável por garantir o sucesso dos bairros que apresentam maior vitalidade 

e segurança. Esse cenário corresponde à permanência de pessoas que forjam 

uma rede de relações, as quais se constituem no “capital social urbano 

insubstituível” (2011:151). Como consequência dessa sobreposição de usos, 

nesse bairro, encontram-se obstáculos à convivência harmônica contínua: de um 

lado, há os usuários moradores e, de outro, os usuários comerciantes da área 

de entretenimento e lazer noturno e, por consequência, os seus frequentadores. 



Os moradores e comerciantes engajados, mediados pelo poder público 

municipal, ao longo dos últimos quatro anos, vêm trabalhando na reorganização 

dos usos do bairro Cidade Baixa com o fito de gerenciar as tensões e impasses 

em torno das apropriações sobrepostas locais. A partir dos processos de 

negociação, encontraram uma solução inicial para dirimir os constantes 

episódios de conflito: o consenso. A Cidade Baixa, por sua vez, vem sendo 

gradativamente reinventada enquanto tradicional reduto boêmio, ou seja, a 

convivência harmônica entre os diversos grupos de usuários passa a ser uma 

condição para que a vocação boêmia do bairro permaneça.  

Com o estabelecimento das áreas de polarização (Decreto Municipal nº 

17.767), do horário de funcionamento das atividades de bar, restaurante, café e 

lancheria (Decreto Municipal nº 17.902), e, por fim, da criação do Polo 

Gastronômico, Cultural e de Entretenimento (Decreto Municipal nº 19.076), 

ocorre uma interferência nas formas de sociabilidade, bem como disciplina os 

usos dos espaços do bairro por parte de seus usuários, em especial, seus 

frequentadores. 

Observa-se que a criação do Polo Gastronômico é uma forma de adequar 

o bairro às demandas de consumo e turismo, com o objetivo de gerar emprego 

e renda, movimentando, assim, a economia local. Considerando que o processo 

de (re)qualificação urbana pode induzir à produção de fronteiras simbólicas de 

segregação (Frúgoli, 2006), pode-se verificar que a barreiras estão endereçadas 

aos usuários frequentadores que não se enquadrarem às demandas de 

consumo atendidas pelo bairro, por exemplo, os usuários frequentadores ou 

comerciantes que não aceitarem as regras de convivência estabelecidas.  

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Esse artigo teve por objetivo analisar a apropriação do bairro Cidade Baixa 

a partir das iniciativas de (re)qualificação. O foco centrou-se no conflito e 

engajamento de dois grupos de usuários: moradores e comerciantes. Nesse 

contexto, surgiu o Grupo de Trabalho Cidade Baixa para encontrar solução para 

os problemas de convivência e promover melhorias no bairro. 



A capacidade do bairro em captar diversos usos e usuários; a diversidade 

cultural, bem como de entretenimento e gastronomia são compreendidas como 

forte potencial para (re)consagrar o bairro enquanto lugar de ‘vocação boêmia’. 

Entretanto, o bairro apresentava diversos processos de conflito entre os 

moradores e comerciantes. Tal situação fez com que diversos moradores e 

comerciantes estabelecessem uma relação de engajamento com a Cidade Baixa 

e estabelecessem novos regramentos para melhorar a convivência e a qualidade 

dos serviços no bairro. 

A Cidade Baixa vem sendo gradativamente reinventada enquanto 

tradicional reduto boêmio. A redução de atritos entre os distintos grupos de 

usuários passa a ser uma condição para que a vocação boêmia do bairro 

permaneça. Para tanto, intenciona-se selecionar o “nível” do público 

frequentador a partir de iniciativas que atraiam ou retenham o público 

frequentador com o perfil desejado e, ao mesmo tempo, desloquem o público 

frequentador não desejado para fora dos limites do bairro.  

Observa-se que o fito de instigar a produção de fronteiras simbólicas de 

segregação (Frúgoli, 2006) se faz presente nos discursos apresentados. Tanto 

os regramentos criados quanto os eventos promovidos no bairro vem implicando 

no rearranjo das formas de apropriação e sociabilidade no local. Dessa forma, 

recomendam-se futuros estudos que abarquem mais aprofundadamente essas 

questões. 
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