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1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista a iniciativa do Consulado da França em São Paulo de orquestrar a  requalificação do Largo 
do Arouche e promover a Virada Cultural 2017 neste local, o IVM – Institut pour la Ville em Mouvement, e 
o escritório de arquitetura Le Ready Make se uniram de forma a dar voz à sociedade civil e especialistas para 
uma ampla reflexão sobre o espaço público da mobilidade.

Alinhados e  em constante diálogo com os demais parceiros, principalmente o escritório Triptyque, 
realizamos um levantamento qualitativo,  por meio de entrevistas individuais,  e  uma pesquisa de opinião, 
com entrevistas padrão,  in-loco, em diferentes horários.

Deste modo, buscamos colaborar no estabelecimento de diálogo e levantamento de expectativas com 
relação ao Largo por parte de moradores, comerciantes, profissionais e usuários. Em um próximo  momento, 
gostaríamos de realizar conversas em pequenos grupos para apresentação do projeto, assim como a instalação 
de um painel participativo na praça e uma página nas redes sociais, de forma a tornar transparente todo o 
processo.

O presente relatório é a síntese desta primeira etapa, cujo  objetivo central é aproximar o olhar sobre as 
percepções dos usuários e moradores do Largo do Arouche, além de localizar os coletivos e lideranças para 
abrir um canal de comunicação com a comunidade local.
 
Além de captar o discurso explícito dos entrevistados, buscamos registrar as percepções próprias da interação 
comunicativa, como por exemplo, as possíveis tensões, e cuidados em tratar de assuntos relacionados 
aos espaços e grupos que o ocupam.  Acredita-se que tais percepções implícitas são elementos ricos de 
complementação do desenho das dinâmicas sociais que englobam o largo em questão, o que justifica a 
decisão de ir a campo conversar diretamente com os moradores.
 
Assim como em toda a região central da cidade, o Largo vive a tensão em relação ao passado mais “elegante” 
e a feição atual da praça e a tensão entre a dinâmica das diferentes formas de uso, em função de horário e de 
público frequentador (idosos, crianças, gays, moradores de rua, profissionais, usuários de crack, catadores 
etc.) Neste sentido, o desafio evidenciado neste relatório é o de garantir um projeto que supere o conflito e a 
disputa pelo espaço por meio da inclusão de todos os cidadãos, em seu espaço físico e simbólico.
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2. METODOLOGIA
O trabalho de campo foi realizado em dias de semana  e em três períodos diferentes (9h às 12 h, 13 h 
às 16:30 h e das 19h às 21h) a fim de identificar as variações entre grupos frequentadores e atividades 
que se dão no Largo de acordo com o período do dia.

Diante de uma pequena amostra de entrevistados, e ainda visando uma olhar mais analítico e 
qualitativo sobre os usos e apropriações do Largo do Arouche, o questionário elaborado para o 
trabalho de campo foi mais aberto para que desse possibilidade dos entrevistados se alongarem mais 
sobre suas opiniões e percepções do espaço.

Sendo assim, foi possível objetivar e agrupar as respostas após terem sido feitas todas as entrevistas de 
modo a gerar gráficos e diagramas para compor o presente relatório.

A ferramenta utilizada para a sistematização dos dados de campo foi o Google Forms. Para utilizá-lo é 
preciso criar um questionário online, muito semelhante ao questionário de campo, diferente apenas no 
que diz respeito à objetividade das respostas, que foram transformadas em alternativas.

Após passar a limpo todas os questionários de campo, foram geradas tabelas de Excel, onde os 
gráficos e os cruzamentos de dados foram gerados. 

O presente Relatório se estrutura em quatro partes :

 • Perfil dos usuários, que analisa o perfil das pessoas entrevistadas e também a variação de 
usuários ao longo dos diferentes períodos

 •Polaridades, que trata dos motivos que trazem os frequentadores ao Largo ao longo do dia

 • Percepções, onde se expõe a opinião dos entrevistados sobre o espaço físico e os 
frequentadores do Largo, assim como suas sugestões e anseios com relação à esse espaço. Mostra 
também os estabelecimentos que pertencem  ao imaginário do Largo, e também as memórias dos 
frequentadores

 • Entrevistas Abertas; em que se encontram transcritas as entrevistas feitas com : Edy Lucca, 
Gustavo Seraphim,  Fabian Alonso,  Zita Carvalhosa, Rita Mourão,  Hélcio Beuclair, Maria Cristina 
Rossi,  Raphael Jafet,  Beth Sá Freire
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Questionário Largo do Arouche

Data

Atividade no momento em que é abordado:

Que atividades gostaria de ver/participar nesse 
espaço?

Nome:
Gênero:   Idade: 
Ocupação Atual:
Onde mora: 

Conhece/ envolvido em algum grupo de atu-
ação no Arouche:  S/ N 
Nome/Contato:

Quando costuma frequentar:
Frequência:
td dia  td sem td mês raro
Motivo:
Lugar (anotar no mapa) :

Gosta: S/N
Caso frequente dia e noite, vê alguma diferen-
ça?

O que mais gosta no largo ?
Dá para melhorar:

O que menos gosta no largo ?
Como melhoraria:

Tem alguma memória nesse espaço?

Que outros eventos do Lgo você tem conhec-
imento ? Frequanta?
Quem organiza:

Que outros estabelecimentos você reconhece/ 
identifica aqui no Largo do Arouche?
(marcar no mapa)

Percebeu alguma mudança da praça durante o 
tempo que frequenta esse espaço: S/N
Qual:

Outras sugestões/anotações: 
( ex: espaço para atividades como jogos, cin-
ema, palco, circo, exposição / aparelhos de 
ginástica, áreas cobertas, áreas para caminhar/ 
mobiliário, bebedouro, banco, mesa, ilumi-
nação/ jardim, fonte/ banheiros, chuveiro)

Horário Entrevistador:

Imagem1 - Questionário 
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Imagem2 - Mapa do verso do questionário 
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Alguns dos frequentadores e trabalhadores do Largo do Arouche

2. PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS



8

Gráfico 1 

A análise dos dados obtidos através das entrevistas mostrou que o perfil dos entrevistados é bem diverso – tanto no que diz 
respeito às faixas etárias quanto nos modos de se relacionar  com o Largo do Arouche. 

As ocupações dos entrevistados eram também bastante heterogêneas, bem como o tempo de familiaridade com o espaço, de 
modo que se pôde obter uma amostra relativamente variada, ainda que pequena.

O grande percentual de entrevistados do sexo masculino reflete uma percepção que se teve durante as entrevistas, com um 
público feminino muito inferior tanto durante o dia quanto à noite. 
Embora não fosse uma questão da entrevista, notou-se também que grande parte do público entre 19 e 50 anos fazia parte da 
comunidade LGBT. Ambos os dados reforçam o caráter “gay friendly” do Largo do Arouche.

GÊNERO DOS ENTREVISTADOS

Feminino

Masculino

Transexual

68,8%

27,1%

4,2%
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 Ainda que o IBGE classifique como “adultos” a faixa etária entre os 19 e 59 anos, achou-se pertinente subdividir tal grupo 
a fim de refletir melhor o perfil do público que frequenta o Largo atualmente. Desta forma, o gráfico foi subdivido em três 
faixas etárias:

 • jovem –19 a 35 anos;
 • adulto – 36 a 55 anos;
 • idoso – 56 aos 85 anos.

Observou-se também que poucas crianças frequentam o Largo hoje em dia. Este fato é significativo pois quando 
questionados sobre memórias no local, muitos dos entrevistados disseram que antigamente o local era muito frequentado 
por famílias com seus filhos, o que indica uma mudança de público ao longo das décadas.

Gráfico 2

FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS

56 a 85 anos

36 a 55 anos

19 a 35 anos

27,1%

29,2%

43,7%
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Pessoas em situação de rua

Centro 

Morador do Largo

Outros

ONDE MORAM OS ENTREVISTADOS

32%

34,3%

11,4%

22,3%

Nesse gráfico se distingue os que moram especificamente 
no Largo do Arouche daqueles que moram no Centro, isto é, 
nos arredores do Largo, pois é significativa a diferença que 
os moradores do Largo estabelecem com ele. 
Compondo o que é denominado como centro, tem-se os 
bairros mais próximos do Largo, tais como Republica, 
Santa Cecília, Santa Efigênia, entre outros que compõem a 
subprefeitura da Sé, mas que se encontram mais próximos 
ao Largo.

O percentual de 22,3% (“Outros”) corresponde às pessoas 
que se deslocam de outras subprefeituras, cidades e até 
outros países, seja para trabalho, para socializar ou para uso 
das facilidades que se encontram nos entornos do Largo.

Quanto às pessoas em situação de rua, escutou-se mais 
de uma vez que o Largo é um local mais amigável para 
se instalarem durante a noite por ser mais bem iluminado 
e mais movimentado, e por isso menos arriscado do que 
outros espaços públicos.

Gráfico 3

Sendo assim, quando se cruza a parcela de pessoas que 
se deslocam de outros lugares – outras subprefeituras e 
cidades, vide Gráfico 3 – com o motivo pelo qual essas 
pessoas frequentam o largo, visualiza-se que 44,4% vai 
a trabalho; 22,2% vai para outros fins (tais como usar o 
Instituto do Câncer ou outro equipamento que se encontra 
apenas ali); e 33,3% vai somente para socializar. 

A análise das entrevistas revela que tal socialização a que se 
referem as pessoas é majoritariamente de carater LGBT.Gráfico 3.1

PESSOAS QUE VEM DE OUTROS LUGARES X  
MOTIVO PELO QUAL FREQUENTA O LARGO

Para socializar
44,4%

33,3%

22,2%

Outros

Para trabalhar
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Os entrevistados foram divididos em categorias diferentes, sendo elas Moradores, Trabalhadores e Usuários. Essa 
diferenciação se pauta na observação da diferença de relação que cada um desses grupos estabelece com o Largo. Existe 
uma sobreposição natural entre essas categorias; por exemplo, muitos moradores trabalham no largo e também se 
consideram usuários (15% dos entrevistados). 

Entende-se a percepção desses grupos sejam distintas, uma vez que os momentos e circunstâncias em que frequentam ou 
presenciam a frequentação do largo sejam também diferentes.

As pessoas que somente trabalham geralmente têm contato com o largo somente nos dias úteis e nos horários mais diurnos. 
Já os moradores presenciam não somente as oscilações entre os períodos noturnos e diurnos, mas também entre os dias úteis 
e finais de semana / feriados. No que diz respeito às percepções dos usuários sobre o largo, estas se restringem muito às 
atividades que exercem no espaço, isto é, a períodos bem específicos do dia e da semana.

Esse distinção pode ser ilustrada, por exemplo, pela observação  de que somente aqueles que são apenas usuários 
consideram o largo como um lugar tranquilo, enquanto os moradores e trabalhadores –  provavelmente por se alongarem 
mais no espaço e vivenciarem momentos e  movimentação diferentes do largo – têm uma visão mais plena sobre a 
frequentação e por isso não o consideram um lugar tranquilo. 

RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS COM O LARGO
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“TRABALHADORES” do Largo, DE ONDE se deslocam

De outras subprefeituras

Centro

66,6%

33,3%

Gráfico 4.2

Usuários

Moradores

Trabalhadores

12,5%

RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS COM O LARGO

31,25%4,2%

apenas TRABALHAM

USAM e TRABALHAM

apenas USAM

MORAM, USAM e 
TRABALHAM

USAM e MORAM

apenas MORAM, não 
usufruem do Largo

14,5%

16,7%

20,85%

Gráfico 4

“USUÁRIOS APENAS” do Largo, DE ONDE se deslocam

De outras 
subprefeituras

Centro

50% 50%

Gráfico 4.1

Levando em consideração o gráfico anterior, em que se divide a amostra em três categorias distintas de percepção do largo, 
este gráfico considera apenas as pessoas da amostra que se declaram “apenas usuários”, isto é, que não moram no Largo e 
que o frequentam com objetivos bem pontuais. Sendo assim, nota-se que metade das pessoas são moradoras das regiões 
do entorno, identificado como “Centro” (República, Av. São João, Santa Cecília E outros bairros vizinhos) e a outra metade 
vem de outras subprefeituras da cidade ou até de outras cidades. Este fato nos leva a concluir que o largo é reconhecido 
enquanto polaridade não somente na cidade de São Paulo, mas também além das fronteiras do município. 

A amostra de trabalhadores, no entanto, inclui também aqueles que se consideram usuários, por isso é importante chamar a 
atenção que, mesmo se considerando usuários, o motivo principal de deslocamento desta amostra é o trabalho e não o uso 
do Largo. 
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As entrevistas indicam que 31,2% dos usuários 
frequentam o local há mais de 10 anos, uma parcela 
considerável da amostra. A maioria (39,6%), no 
entanto, visita o Largo há cerca de 1 a 5 anos. 

Conversando com as pessoas em campo notou-se que o 
largo é utilizado de forma muito diferente nos finais de 
semana, uma vez que aos sábados e domingos ocorrem 
ali algumas festas e mais eventos LGBT do que nos dias 
correntes da semana. 

De  1 a 5 anos

Até um ano

De 6 a 10 anos

Há mais de  30 anos

De 11 a 20 anos

De 21 a 30 anos

Há quanto TEMPO FREQUENTA o Largo
( Todos os entrevistados)

Não respondeu

39,6%

12,5%8,3%

12,5%

8,3%

8,3%

10,4%

Gráfico 5

Ao menos uma vez por semana

Ao menos uma vez por mês 

Diariamente

Raramente

FREQUÊNCIA que os ENTREVISTADOS vão ao Arouche

77,1%

6,3%
8,3%

8,3%

Gráfico 6

Grande parte dos entrevistados afirma frequentar o 
largo diariamente; no entanto, nota-se que a amostra 
existente é majoritariamente composta de pessoas que o 
frequentam durante os dias de semana, isto é, têm uma 
rotina que inclui o local e por isso estão envolvidas nas 
atividades mais relacionadas às facilidades da região. 
Há também maior sociabilidade com as pessoas da 
vizinhança, que também usam o largo rotineiramente 
para passear o cachorro, usar a rede de Wi-Fi gratuita, 
entre outros usos.

Visto que não foram feitas entrevistas no final de 
semana, é importante destacar que este gráfico 
provavelmente seria distinto caso incluíssemos o 
público deste período, uma vez que a sociabilidade 
que se dá ali aos finais de semana é distinta e envolve 
grupos maiores e mais diversos, vindos de locais 
variados e com interesses mais específicos, como 
conhecer novas pessoas e se encontrarem para festas. 
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O motivo mais citado dentre os quais os entrevistados frequentam o Largo foi “trabalho”. 
As ocupações dos entrevistados estão relacionadas ao uso misto do Largo. Há tanto as 
pessoas que trabalham nos serviços prestados no próprio Largo, como o policial, limpador 
do banheiro público, engraxate, florista, quanto as que trabalham no seu entorno imediato, 
como o porteiro, taxista, policial civil, manobrista, etc. O centro é oficialmente um pólo 
atrativo de empregos, e a região do Largo, com a presença de diversos serviços, também se 
insere nessa condição.

A praça do Largo tem sua polaridade enquanto área verde pública, que atrai as pessoas do 
entorno, para passear com o cachorro, aproveitar e relaxar com a natureza do local, ou usar 
o Wifi. 

Foi comentado por antigos moradores e usuários, que a praça perdeu o seu caráter familiar 
ao longo dos anos; antes os moradores levavam a família, as crianças para passear, e não o 
fazem mais pela sujeira e pelos novos frequentadores. 

Além das pessoas que trabalham lá, algumas instituições como o Instituto do Câncer, ou 
restaurantes e hotéis históricos como o Gato que ri, Le Casserole, Tasca Portuguesa, Hotel 
San Michel e San Raphael, atraem outro tipo de público.

Observou-se  também que a real e histórica polaridade do Largo é por causa do “agito” 
LGBT. Muitos frequentadores enfrentam grandes distâncias para aproveitar a liberdade de 
se abraçar publicamente na praça, ou para frequentar os bares e boates do entorno.

A vocação pública do Largo também atraiu grandes eventos como o Carnaval e Virada 
Cultural. Os entrevistados identificam que ocorrem esses eventos no Largo, mas não 
necessariamente o frequentam.

4. POLARIDADES
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A multiplicidade de usos do entorno do largo, e a variedade de razões que atraem as pessoas  para o Largo é o que garante a 
diversidade de frequentadores.
Antigos moradores atestam que houve uma mudança na faixa socioeconômica dos frequentadores. Afirmam que 
antigamente era frequentado por pessoas de alta renda, que vinham usufruir dos bares (que eram frequentados por famosos) 
e restaurantes chiques do Largo. Atualmente o público é diverso, e também abraça o público de renda mais baixa, que 
aproveita do espaço público e gratuito da praça . 
Essa mudança de frequentadores do Largo também pertence ao processo de desocupação do centro, em que a elite 
paulistana migrou para outras regiões, e a desvalorização do preço do solo da região viabilizou a ocupação por uma 
população de renda mais baixa.
Foi mencionado também pelos antigos moradores que antigamente havia grandes lojas que atraíam um outro público que 
vinha pelo comércio.

Notou-se também que uma parcela considerável dos entrevistados (32,6%) vai até o Largo apenas para fins recreativos, e, 
deste percentual, metade se desloca de outras subprefeituras e até de outras cidades para visitar o local, o que reafirma sua 
visibilidade e potencial atrativo.

Outros***

Treinar/usar academia

0 4 8 12
Quantas vezes foi citado

Motivo pelo qual frequenta

Ambiente**
Socializar*

Passear com cachorro

Facilidades****
Liberdade LGBT

*eventos, festas, conversa   **arvoredo, tranquilidade, espaço aberto  ***visita familiar, estuda  ****localização, transportes
Gráfico 7
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A trabalho

Conversando na praça

Outros

Usando WI-fi

Transeunte

Passeando Cachorro

27,1%

15,4%

7,7%

7,7%
7,7%

46,2%

ATIVIDADE exrcida pelos entrevistados no momento em que 
é ABORDADO (MANHÃ)

A trabalho

Conversando na praça

Usando WI-fi

Caminhada/ exercício

Transeunte

Passeando com cachorro

ATIVIDADE exrcida pelos entrevistados no momento em que 
é ADORDADO (TARDE)

32,1%

3,8%

32,1%

9,2%

18,3%

4,6%

Gráfico 8

Gráfico 9

Através do cruzamento de dados entre o período em que se deu a entrevista e a atividade realizada no momento em que foi 
abordado pelo entrevistador, foi possível observar a variação de usos no decorrer de um mesmo dia.

Foi comparada também a faixa etária dos entrevistados ao longo do dia, e percebeu-se que no período da manhã ( entre 8 e 
12 horas) a faixa etária predominante dos entrevistados nesse horário é de 56-85 anos (46,2%). 
Por mais que a maior parte dos entrevistados estejam a trabalho nesse período(46,2%), percebeu-se que haviam pessoas 
mais idosas trabalhando nos estabelecimentos mais tradicionais no Largo mas também haviam muitos senhores sentados 
conversando, tomando banho de sol e passeando com o cachorro. 

VARIAÇÃO DOS USOS
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A trabalho

Conversando na praça

Esperando Onibus

Transeunte

Passeando com cachorro

ATIVIDADE exrcida pelos entrevistados no momento em que 
é ADORDADO (NOITE)

7,7%

7,7%

15,4%

53,8%

15,4%

Gráfico 10

O Largo ainda é muito ocupado pelos moradores mais antigos, principalmente na parte da manhã.

Já no período da tarde (12-18h), as atividades predominantes entre os entrevistados foram “Usando Wi-fi” (32,1%) e “à 
trabalho” (32,1%) e o intervalo de idade mais frequente muda para 36-55 anos.

No período da noite, é interessante observar a brusca mudança de uso e da faixa etária das pessoas; a maioria do público 
(53,8%) noturno estava socializando antes de ser entrevistada, e o público torna-se majoritariamente jovem; 50% 
dos entrevistados são da faixa etária de 15-35 anos, quesito que ratifica a fama noturna no Largo enquanto espaço de 
sociabilidade. 

36 a55 anos

56 a 85 anos

15 a 35 anos

PERÍODO DE OCUPAÇÃO por FAIXA ETÁRIA
MANHÃ

46,2%

23%

30%

Gráfico 11
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PERÍODO DE OCUPAÇÃO por FAIXA ETÁRIA

36 a55 anos

56 a 85 anos

15 a 35 anos

TARDE

43,4%

26,2%

30,4%

Gráfico 12

Embora a opção sexual não fizesse parte do questionário, era evidente a intensa presença do público LGBT, que garantia a 
agitação e a vitalidade do espaço no período noturno.

É relevante observar que pequenas alterações recentes na praça aumentaram seu potencial atrativo. Havia usuários que 
frequentavam a praça apenas pelo Wi-fi, e outros que se sentiam mais à vontade de frequentar a praça pela segurança 
trazida pela transferência da base da PM para o centro da praça. Outros comentaram que o novo banheiro público 
melhorava o odor da praça, tornando-a mais atrativa.

PERÍODO DE OCUPAÇÃO por FAIXA ETÁRIA

36 a55 anos

56 a 85 anos

15 a 35 anos

NOITE

50%

21,5%

28,5%

Gráfico 13
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5. PERCEPÇÕES

As entrevistas revelaram aspectos significativos no que diz respeito à memória e ao 
imaginário dos usuários e moradores do Largo do Arouche. Pode-se notar, por exemplo, 
que, ao serem perguntados a respeito de estabelecimentos ou pontos de referência nos 
arredores, geralmente eram citados locais muito antigos (como restaurantes tradicionais 
e as bancas de flores), o que reforça o caráter histórico do local, referência inclusive para 
frequentadores mais jovens.

Nas entrevistas com moradores e frequentadores mais antigos, em geral idosos que 
frequentam o local há mais de 20 anos (ver gráfico 2, página 8), percebeu-se que a 
maioria acredita que o Largo piorou com o passar dos anos, resumidamente devido a uma 
mudança de perfil do público que passou a frequentar o local – o que antes era um espaço 
tranquilo e mais familiar transformou-se em uma referência para festas e eventos noturnos, 
principalmente para o público LGBT.
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“ANTES EU VINHA TRAZER MEU SOBRINHO PARA JOGAR BOLA AQUI NOS 
FINAIS DE SEMANA, TINHA MUITA CRIANÇA... HOJE JÁ É MUITO DIFERENTE, 
NÃO TEM MAIS COMO TRAZER CRIANÇA”

( William, 31 anos, morador do centro, trabalhador do Largo)

“ANTES, BEM ANTES MESMO,  ERA MAIS BEM CUIDADO, AJARDINADO, TINHA 
ONDE SENTAR”

(José Dinosete, 60 anos, taxista do Largo)

“HÁ UNS ANOS O COMÉRCIO E AS BOATES FUNCIONAVAM MAIS À NOITE, 
ERA MAIS SEGURO À NOITE PORQUE TINHA MAIS GENTE POR AQUI.. HOJE 
AS BOATES ABREM MENOS E OS COMÉRCIOS FECHAM MAIS CEDO.”

(Paulo, 39 anos, Morador)

“ANTES MINHA MÃE FAZIA CROCHÊ AQUI NA PRAÇA, ENQUANTO EU IA 
NADAR NO RIO ALI EMBAIXO. EU TAMBÉM IA NA PRAÇA PARA PAQUERAR.” 

(Stephane, 58 anos, Policial Civil e antigo morador do Largo)

“LEMBRO QUE AS PESSOAS JOGAVAM VÔLEI BEM NO CENTRO DA PRAÇA, 
QUANDO NÃO HAVIA BANCOS ALI. AS PESSOAS VINHAM JOGAR E TAMBÉM 
ASSISTIR. TENHO A IMPRESSÃO DE QUE OS MORADORES FREQUENTAVAM 
MAIS O LARGO.” 

(João A. Mendes, 55 anos, pedagogo e gerente de parques, morador desde 2006)

“ANTES TINHA BARRACA DE FLOR DOS DOIS LADOS, ERA A PRAÇA DAS 
FLORES”

“ AS FAMÍLIAS FREQUENTAVAM A PRAÇA NO FIM DA TARDE”
(MArquinho Alexandre, 82 anos, Mercado das Flores0
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“ JÁ SENTEI MUITO NOS BANCOS DESSA PRAÇA, MAS HÁ MUITOS ANOS 
RETIRARAM OS BANCOS, QUE ERAM LINDOS , ANTIGOS, MEIO REDONDOS.. 
PORQUE OS MORADORES DE RUA DORMIAM NELES”

( 76 anos, moradora)

“DEPOIS DO BANHEIRO PÚBLICO O LARGO MUDOU MUITO, FICOU MAIS 
LIMPO.” 

(Jorge dos Santos, 56 anos, cuida da manutenção do banheiro)

“ERA MUITO COMUM E SEGURO ANDAR À NOITE E DE MADRUGADA NOS 
ARREDORES DO LARGO HÁ CERCA DE 2 ANOS. SINTO QUE COM A DESA-

TIVAÇÃO DA ‘CRACOLÂNDIA’ AQUI FICOU MAIS PERIGOSO.” 
(Ivo, 36 anos, teleatendente e morador do Largo desde 2007)

“NO FIM DA TARDE TODAS AS MÃES DO MEU PRÉDIO DESCIAM COM SEUS 
FILHOS E COM CADEIRAS PARA SE SENTAREM NO LARGO, CONVERSAREM 

E TOMAREM CONTA DAS CRIANÇAS, QUE BRINCAVAM POR TODA A PRAÇA. 
LEMBRO-ME QUE ERA UM GRANDE ESPAÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO.” 

(Erotilde, 75 anos, aposentada e moradora do Largo desde 1986)
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Perguntou-se aos entrevistados se eles haviam percebido 
transformações que haviam ocorrido ao longo do tempo em 
que frequentaram o largo. A maioria (79,2%) afirma que 
percebeu alguma mudança. E posteriormente perguntou-se 
se seria para melhor ou pior, e a maioria (55,3%) afirma que 
mudou para melhor.

Foi comparado o gráfico da mudança de qualidade do 
largo com o tempo com que as pessoas o frequentavam 
e concluiu-se o público que frequenta o Largo há menos 
de 5 anos (61,9%) foi o que mais observou mudanças 
positivas no espaço. Isso se relaciona às pequenas e recentes 
alterações, como a mudança da base da PM para o centro da 
praça, e a implantação do banheiro público.

É também importante salientar que nenhum dos 
entrevistados que frequentam o Largo há mais de 30 anos 
disse que houve melhoras: todos eles acreditam que o local 
piorou ao longo dos anos.

TRANSFORMAÇÕES 
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20,8%

QUALIDADE DA MUDANÇA

Indiferente
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55,3%39,5%
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Já os frequentadores mais antigos, que usufruem do Largo 
há mais de 20 anos, somam-se em 60% dos que acreditam 
que o espaço mudou para pior. As principais mudanças 
negativas apontadas são o aumento de usuários de drogas 
e moradores de rua que frequentam a praça, que o espaço 
era mais organizado e bem cuidado e o público era mais 
familiar.

De 21 a 30 anos

De 1 a 5 anos

De 11 a 20 anos

De 6 a 10 anos

9,5%
47,6%
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que ele PIOROU no decorrer dos anos
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Como foi apontado anteriormente, o tempo que as pessoas são frequentadoras do largo é bastante diverso e equilibrado. 
O que foi observado pelas entrevistas, principalmente através das conversas com antigos frequentadores, é que não houve 
grandes mudanças estruturais no próprio largo. Foi notada principalmente a mudança da faixa de renda dos frequentadores, 
que foi indicada que antigamente era mais elevada, e um público mais “sofisticado” (observação de um entrevistado). 

Segundo uma antiga moradora, a origem dos frequentadores também é distinta. Antigamente era frequentado sobretudo 
pelos moradores da praça, com família e crianças, e atualmente é frequentado principalmente por pessoas que não vivem ali, 
e o público é mais eclético, que vêm aproveitar o espaço de uma forma distinta.

O emblemático Mercado das Flores era maior, e antes haviam grandes lojas que atraiam muitos consumidores. Foi dito 
também que os jardins eram mais bem cuidados, e o espaço era mais verde.
Uma mudança significativa na região, apontada por um dos moradores, foi o tamponamento do córrego que havia por lá.

Gráfico 19
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SENSAÇÕES
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Entende-se que seja significante distinguir a opinião dos moradores da opinião dos usuários e trabalhadores pelo mesmo 
motivo que se deu a diferenciação dessas três categorias, sendo assim, é possível concluir alguns conflitos decorrentes das 
diferentes relações que esses grupos estabelecem com o Largo.
Percebe-se que a Vegetação se apresenta como grande potencial da praça, tanto da parte mais conhecida como largo (a 



26

Gráfico 22
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praça maior que tangencia a Vieira de Carvalho) quanto na parte mais extrema do Largo que se aproxima do minhocão. As 
árvores produzem um sombreamento heterogêneo na praça, passa a sensação de proteção e gera um clima mais confortável, 
fazendo com que as pessoas realmente queiram se alongar no espaço nos dias quentes de sol e também para relaxar.
 
Outros elementos como a Sociabilidade / amigos também se apresentou como um dos mais prezados, tanto pelos moradores 
quanto pelos usuários e trabalhadores. O Largo realmente se apresenta como um espaço amigável à socialização dos diver-
sos grupos que ali se encontram. 
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O elemento mais citado como não apreciado nem pelos moradores nem pelos usuários e trabalhadores foi “ sujeira/ descui-
do” , muitas pessoas se queixam do lixo que acumula na praça assim como a falta de manutenção dos jardins e do mo-
biliário. 
Os itens “ Moradores de Rua”,”usuários de drogas” e “Público LGBT”, apontam para a variedade de grupos que ocupam 
este espaço mas também apontam para a não concordância entre esses mesmos grupos no que se trata de tratamento do 
espaço e formas de sociabilização. 

Falta de infraestrutura na praça pode ser lido como falta de lugares para sentar assim como mesas, bicicletários, banheiros, 
bebedouros, espaço para atividades e jogos, entre outros. No entanto, muitas pessoas que citaram a falta de infra estrututra 
para uso da praça como um fato negativo e fizeram sugestões que equipamentos que podem ser adicionados aos espaços, se 
mostravam preocupados desses mesmos equipamentos se tornarem um atrativo para novos moradores de rua, usuários de 
drogas. O Banheiro por exemplo, é visto por muitos como um fator de extrema iimportancia na malhoria do odor de urina, 
mas por muitos foi apontado como um elemento facilitador da prostituição no Largo. 

Banheiro público recém instalado 
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SUGESTÕES

Observa-se que as sugestões mais frequentes dadas pelos entrevistados se relacionam com o mobiliário da praça (academia 
com aparelhos de ginástica, bancos, mesas e parquinho infantil). Muitos citaram também questões de infraestrutura ligadas 
ao bem-estar do usuário, como mais banheiros, bebedouros e chuveiros.
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Diagrama das sugestões mais citadas pelos entrevistados
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6. ENTREVISTAS 
ABERTAS

“Moro há dez anos no Largo do Arouche. O que eu mais gostové da diversidade quanto 
ao público. Em dez anos que moro aqui, percebi que surgiram mais bares, mais atividade 
comercial e a ciclovia foi uma novidade também. A manutenção daqui varia - há dias em 
que a praça está bem cuidada, em outros o jardim mostra-se degradado. 
Das atividades que me interessariam, gostaria que tivesse mais locais para frequentar com 
família, exposições ao ar livre e bares mais abertos às ruas. 
Quanto à diversidade, o público é bastante diferente entre o fluxo do dia e da noite. De dia 
a rua está sempre cheia, movimentada, há as bancas e lojinhas que vendem docinhos, tem 
jeito de bairro antigo, um charme no centro. A noite tem muitos jovens, em especial do pú-
blico LGBT e muitas pessoas em bares. O problema é que as vezes tem brigas à noite, fica 
um pouco perigoso.
Gostaria de atividades mais regulares aqui no Largo; uma vez teve feira de livros, mas não 
sei quem organizou. A Virada Cultural é sempre icônica, interessante... e aos domingos já vi 
senhores tendo aula de dança de salão. O Largo é um espaço incrível que pode ser potencial-
izado.”

MARIA CRISTINA ROSSI:

designer, mora no Largo do Arouche há dez anos

professora de arquitetura, FAU-MACKENZIE
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GUSTAVO SERAPHIM, 36

formado em direito; secretaria de cultura de Santo André
idealizador do WikiPraça, que atuou no Arouche

“Eu sempre frequentei o centro de São Paulo como espaço para fruição. Fiquei atento à re-
tomada do espaço público nos últimos anos, a reapropriação do centro, direito à cidade. Fiz 
parte do WikiPraça, iniciativa feita na última gestão com a secretaria de direitos humanos 
para entender a importância do território do Arouche.
O WikiPraça foi uma ideia de ativação do espaço público da cidade a partir das característi-
cas próprias, e ocorreu em primeiro momento no Largo do Arouche com a comunidade 
LGBT. Entendemos os agentes, os sistemas e pessoas atuantes no território e também 
elencamos conflitos. O foco foram as atividades colaborativas - fizemos assembleias sema-
nais para entender o que as pessoas queriam, oficinas de construção de mobiliário, aulas de 
teatro, horta colaborativa, entre outros. Um dos destaques foi a série “Você e o Arouche”, 
quando recolhemos depoimentos e registros sobre a interação das pessoas com o local, e 
projetamos isso no espaço. Foi um projeto muito interessante.
Agora trabalho em Santo André, então não passo pelo Arouche no dia-a-dia, mas continuo 
fascinado pelas dinâmicas do centro. Em especial o Arouche, um espaço de diversidade 
muito enriquecedora - e que após a nossa atividade no local, percebemos uma maior apro-
priação das pessoas pelo espaço público, maior zeladoria.
A comunidade LGBT é muito ativa no local, é um espaço de encontro deles - algo muito 
positivo e democrático - é um local de fácil acesso pela questão da ótima mobilidade. O 
Largo é próximo a linhas de ônibus, de metrô - então a mobilidade é algo muito positivo 
ao local. Vale ressaltar também a memória histórica que há no local, pelos bustos, hoteis 
antigos, restaurantes tradicionais. Mas a chave do Largo do Arouche é a diversidade: como 
conciliar o diálogo com todos os grupos presentes no local.

WikiPraça em ação no Largo do Arouche. 
fonte: Gustavo Seraphim
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EDY LUCCA

Taróloga, mora no Largo há 9 anos

“Moro aqui no Largo do Arouche há 9 anos e adoro morar aqui. Trabalho em casa como 
taróloga, e aqui recebo clientes e alunos. Adoro e frequento desde sempre, desde menina - a 
floricultura inclusive tinha mais espaços para flores. O centro da cidade é o mundo verda-
deiro, tem acesso à tudo, ótima infraestrutura, minha família sempre morou por esses lados. 
Quando meus clientes vem ao Largo, eles ficam encantados com as flores, o charme daqui. 
Com relação aos meus alunos, fazemos registros fotográficos sobre o Largo em nossos 
grupos de estudo.
O Arouche é muito movimentado dia e noite, tem uma identidade LGBT muito forte! Mas 
de noite, me incomoda um pouco a quantidade de pessoas nos bares que estão alcoolizadas 
ou fazem uso de drogas - a polícia não faz absolutamente nada para impedir brigas. 
Gostaria que o policiamento fosse mais ativo no sentido de que acompanhasse melhor as 
pessoas que estão fora de controle por uso de drogas - é um pessoal que apenas vem às 
madrugadas. Também adoraria que tivesse eventos regulares, como encontros de comu-
nidade, aproveitando toda a diversidade que temos no Largo para discutir sobre questões 
sociais.
É muito legal que seja um ambiente diverso, que acolhe os LGBTs, em meio à linda ban-
ca de flores e as esculturas que tem no local, super valiosas. E que tal atividades culturais, 
apresentações musicais, feiras de arte, objetos?”

Oficinas da taróloga Edy Lucca no Largo 
do Arouche.

 Fonte: Edy Lucca
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FABIAN ALONSO

cenógrafo e designer, diretor da assaltocultural
fez parte do WikiArouche e do Instituto A Cidade Precisa de Você

“Conheço bem o Centro - entorno da Praça Roosevelt, o bairro de Santa Cecília, Aveni-
da São João - mas o Arouche estava desapercebido por mim. Uma vez me encontrei com 
amigos da faculdade para um trabalho lá, e espontaneamente nos interessamos em ficar 
por lá. Me mudei para o Largo em 2014 - participei do WikiPraça, quando produzimos a 
“Namoradeira”do Arouche (um banco), que é super popular e utilizada, e fizemos oficinas 
em associação com as pessoas - e quando a população participa do processo inteiro, gera 
outro olhar, outro cuidado com o local. 
Moro no Arouche, e trabalho em casa, então acompanho muito as dinâmicas locais. Des-
de que vim, em 2014, percebi que houveram iniciativas no sentido gastronômico, houve o 
WikiPraça - que ajudou a trazer o valor do espaço público e pessoas de todas as tribos - as 
pessoas estão zelando mais pelo Largo. Além disso, sempre me agradou o quão dinâmico é 
o Largo, desde os comércios novos que surgem a todo tempo quanto o público, que em uma 
tarde, recebe a comunidade LGBT, pessoas passeando com seus cachorros, velhinhos que 
moram no Retiro da São João, entre outros. A diversidade nunca para: de manhã, encontros 
de pessoas de idade e o pessoal do projeto Braços Abertos; à tarde o ambiente fica mais 
familiar e as tribos confluem, e a noite, o pessoal LGBT torna-se mais presente.
Para mim, a região é sempre segura. A iluminação melhorou nos últimos anos e sempre tem 
gente na rua; frequento os bares e restaurantes da região, muito agradáveis também. 
Uma memória muito icônica para mim do que representa o Largo é a cena de um policial 
militar e dois jovens, um deles LGBT, conversando em harmonia, sem quaisquer conflitos 
ou estranhezas no meio da tarde. Parece uma cidade menor - é mais tranquilo que o resto do 
centro, lá já encontrei amigas passeando com seus cachorros.
Sinto falta de eventos regulares, como quando participei da horta comunitária do Arouche 
pelo WikiPraça; gostaria de apresentar os estudos que fiz para o Largo, feito em compasso 
com as pessoas locais e as necessidades relatadas. Por exemplo, as pessoas pedem banheiros 
para o Largo; fizemos projetos de baixo custo para as calhas estouradas das ruas, coletamos 
depoimentos de pessoas sobre o Largo, entre outros. 
Me orgulho do WikiPraça porque não foi o produto em si, mas o processo, que foi ótimo. 
Junta o tiozão, o morador de rua, o moleque, todo mundo e promove encontros. Concilar 
grupos é uma ação incrível.”
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BETH SÁ FREIRE

produtora de cinema, Largo do Arouche
“Sou carioca e estou há quatro anos no Largo do Arouche, nossa produtora veio para cá 
no final de 2012. Ficamos na esquina da Rua Vitória com o Largo do Arouche. É um lugar 
bastante bonito e interessante mas não me sinto segura à noite - penso que tem a ver com a 
situação econômica do país e a falta de apoio à população de rua. Fico impressionada com 
novos empreendimentos na região e me pergunto o quanto isso vai influenciar na mobili-
dade; desisti de vir de carro há algum tempo. 
O Largo é ótimo para almoçar ou tomar um café, tem várias opções boas e não caras, além 
das tradicionais - como O Gato que Ri. Também é muito arborizado, o que deixa o ambiente 
agradável. A paisagem é muito bonita: da nossa janela do escritório, conseguimos ver o pôr-
do-sol através de outro prédio; o Largo tem muitos edifícios icônicos, dá para perceber que 
tem muita memória.
 No entanto, precisa de maior vigilância: gostaríamos de ficar por aqui ao sair do trabalho 
(costumamos sair pelas 19h). Também penso que precisa de mais cuidado com o calçamento 
e zeladoria - há o jato d’água mas o jardim requer atenção.
Seria interessante que o Largo recebesse mais atividades, como por exemplo feiras, encon-
tros, mostras de músicas ou gerais. Tem que movimentar para tornar o local mais seguro 
em diferentes horas. Equipamentos para a terceira idade seriam super bem-vindos também 
- muitos idosos não tem espaço em casa mas gostariam de se exercitar. 

“Namoradeira”, feita em oficina colaborati-
va do WikiPraça com o AssaltoCultural. 
Fonte: Fabian Alonso
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RAPHAEL JAFET, 85

dono do hotel San Raphael

“Minha relação com o Largo do Arouche vem desde 1948, quando construímos o edifício 
do Hotel San Raphael. No início dos anos 50, a região ainda era coberta por paralelepípe-
dos e linhas de bonde. Mas nas últimas décadas, o Largo ficou ainda mais acessível com as 
linhas de ônibus e de metrô que atendem a região.
A diferença é que o público era mais residencial, ligado diretamente ao largo, e hoje é 
muito mais o público de outros bairros que é atraído por atividades no centro da cidade. A 
qualidade visual do Largo, seu arvoredo, dimensionamento generoso continuam belos e 
presentes. Estamos no centro nobre de São Paulo - em pleno centro, o Largo do Arouche é 
uma tranquilidade, tendo até cantar dos pássaros. O charme também é presente pela floricul-
tura, histórica, e os prédios icônicos do Largo. Essas condições são os motivos pelos quais 
construímos o hotel aqui.
A segurança aqui, além das atividades dos restaurantes, são fatores positivos; é um local 
com alto fluxo de pessoas e grande uso da praça. Para ser ainda melhor, penso que ex-
posições de arte, como as do Parque Ibirapuera, seriam bem-vindas. “

“Sou comerciante de arte e tenho apartamento desde 2013 no Largo do Arouche, e o alugo 
para brasileiros ou quem estiver de férias. Me interessei pela localização do edíficio e pela 
arquitetura em art déco, além de ser um espaço público bonito. 
Vou bastante ao centro - tenho local no Edifício Copan também; nos últimos anos, senti que 
surgiram novos bares e negócios no Largo, renovando a área. No entanto, me incomoda que 
exista abandono com relação as pessoas. Pessoas dormem nas praças, há brigas.. é impor-
tante que haja uma preocupação social. Por exemplo, os catadores de lixo trabalham na 
região, mas não tem apoio algum, e dormem com suas carrocinhas na praça. 
Também penso que seria bom realçar os pontos históricos do Largo, como a floricultura, 
que já foi um ponto notável e turístico de São Paulo; era 24 horas antes. Além das flores, 
uma atividade relacionada a elas, como um viveiro, seria interessante para as pessoas inter-
agirem e participarem. Que tal uma feira de orgânicos?”

RITA MOURÃO, 50

comerciante de Arte
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ZITA CARVALHOSA, 56

produtora de cinema e diretora do festival

“Há cinco anos eu tenho escritório no Largo do Arouche, na esquina da Rua Vitória com a 
Vieira de Carvalho. Desde criança frequento o local, pois íamos almoçar com a família lá, 
além de frequentar o cinema que havia. É um espaço muito agradável e coincidiu de estar 
procurando um escritório no centro da cidade - logo me apaixonei e abri meu escritório lá. 
Não estou envolvida em algum coletivo ou grupo que atua no Largo, mas acho que todos 
nós estamos de olhos nesses novos empreendimentos que estão fazendo barulho no centro. 
Espero que o Largo seja preservado.
Desde que conheço o Arouche, é um lugar muito frequentado, o que é uma grande quali-
dade. Já fiz exibição de filme lá, também já parei para comprar flores ou sentei na praça no 
dia-a-dia. Sempre me sinto protegida pois sempre tem muita gente no Largo. Pessoas difer-
entes, heterogêneas: outro dia abriu um bar árabe, há um restaurante haitiano e também um 
peruano, é um lugar muito cosmopolita. Pode ser um ótimo ponto de encontro, sem excluir 
as frequências que habitam hoje.
Adoraria que o Largo do Arouche voltasse a ter uma programação de cinema que não fosse 
apenas pornográfico; já fiz projeção e lançamento de filme no Largo (URBANIA), e o 
potencial cultural de lá é claro. Seria incrível se recebesse feiras também - as calçadas são 
largas e apropriadas, algo raro em São Paulo.”
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“Vim da Bahia em 2009 e o meu primeiro contato com o mundo LGBT foi no Largo do 
Arouche. Nunca imaginaria um lugar como esse no mundo. Cheguei a morar no Largo e 
faço parte do Coletivo Arouchianos. Fui articulador LGBT do Wikipraça, e uma vez que 
este programa se encerrou, os equipamentos eletrônicos ficaram comigo para que desse 
continuidade às atividades pelo Coletivo Arouchiano. O coletivo lida com cultura, questões 
políticas e humanitárias. Dentre elas, a valorização e demarcação do Arouche como um ter-
ritório nacional e internacional LGBT. Na última gestão, conseguimos com que colocassem 
as bandeiras do orgulho LGBT na praça, mas já as retiraram. 
O Largo é muito democrático, e recebe um público da comunidade que vem de longas 
distâncias para ocupar o espaço, principalmente aos domingos. Pelo coletivo, fizemos 
abaixo-assinado por melhor infraestrutura, bandeiras e faixas de pedestres com cores da 
bandeira LGBT, e aos domingos, entre as 19 horas e 22 horas, há encontros do Arouchianos. 
Uma das minhas memórias mais forte daqui é a de ver dois homens se beijando em praça 
pública em frente a polícia e nenhuma repressão ocorrer: a liberdade de amar, socializar e 
ser quem são. Não existe LGBTs em concentração parecida em lugar público algum do país.
Também aos domingos, passa por aqui a Unidade Móvel LGBT de São Paulo, que promove 
conversas e apoio a educação sexual.
Gostaria de ver mais atividades participativas - o problema é a ideia pronta. Precisamos 
ouvir o espaço público, as pessoas, sentir o que elas querem manifestar e dar ferramentas 
a elas. Quem faz o lugar são as pessoas - no Arouchianos, por exemplo, eles escolhem os 
temas para discussão, as músicas que querem ouvir, entre outros.” 

HÉLCIO BEUCLAIR, 31

gay, militante LGBT

Evento do Coletivo Arouchianos no Largo 
do Arouche.

 Fonte: Hélcio Beuclair.
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7. CONCLUSÃO

Apesar do curto tempo para a realização deste levantamento, houve o cuidado de obter 
grande diversidade de público– tanto entre os que utilizam o Largo com frequência como 
os que o evitam: catadores, profissionais com escritório no Largo, moradores, ativistas, 
moradores de rua, frequentadores gays, frequentadores idosos, policiais, comerciantes do 
mercado das flores, taxistas etc.  
Deste modo, as entrevistas conseguem refletir opinião e expectativas das mais variadas, 
que, porém, coincidem em muitos aspectos, listados a seguir. Vale destacar que a maior 
ocorrência/ coincidência é a de que quanto mais for usado, o Largo será mais preservado e 
seguro.  As sugestões de mercado orgânico, feira de artesanato, dança de salão para terceira 
idade, aulas e debates públicos, cinema, jogos de mesa e ginástica, apontam para dar um 
sentido social ao Largo, com a maior pluralidade de alternativas.
 
temas destacados:
 
O Largo tem linda vegetação e pode ser agradável.
O Largo deveria oferecer mais atividades para promover saúde (feira organica, aulas e 
aparelhos ginástica, palestras), cultura (exposições, cinema, seminários)  e encontro (shows, 
espaços de convivência, festivais temáticos, feiras de artesanato, de roupa etc) 
Importância de se manter o Largo como polo de cultura LGBT;
Garantir a diversidade de públicos/tribos que há hoje em dia;
Dar mais visibilidade aos coletivos que ali atuam, bem como ampliar o diálogo e o envolvi-
mento com a sociedade;
Mais bancos
Manutenção é mais importante do que mudanças radicais (Largo já é um espaço qualifica-
do)

Em termos de  aspectos negativos, “usuários de drogas” ocupa o topo da lista

DAR SENTIDO  SOCIAL AO ESPAÇO, FACILITAR O ENCONTRO


