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apresentação 
da pesquisa

1.  
perfil 
socioeconômicoa são Paulo turismo, por meio do instituto de Pesquisa, Estudos e Capacitação em turismo – iPEturis, realizou 

o estudo “Levantamento de artistas de rua e pesquisa de perfil desses artistas nas regiões da Paulista, Centro e rua 
teodoro sampaio/Praça Benedito Calixto”, com o objetivo de identificar os artistas de rua atuantes nessas regiões 
da cidade de são Paulo, obtendo informações acerca de seu perfil, locais e horários de apresentações, entre outras 
características. os artistas de rua vêm ganhando espaço na cena da metrópole paulistana. 

não apenas são mais comumente vistos nas ruas da capital, como também suas manifestações culturais vêm sendo 
cada vez mais apreciadas por moradores e turistas. no entanto, o desconhecimento a respeito dessa categoria ainda 
é muito grande, não havendo dados ou cadastros sobre esses profissionais. Essa pesquisa vem no sentido de suprir 
essa lacuna de informações, permitindo um conhecimento mais aprofundado sobre os artistas de rua da cidade de 
são Paulo, bem como sobre os grupos artísticos que integram. 

Áreas / metodologia
Área 1 – Centro: área que abrange os centros velho e novo da cidade, delimitada pelo viaduto Jaceguai, rua da 
figueira, avenida mercúrio, avenida do Estado, rua dr. rodrigo de Barros, alameda nothman, rua Guaianases, 
avenida duque de Caxias, rua amaral Gurgel e rua João Guimarães rosa. 

Área 2 – Paulista/augusta: área que abrange toda a  extensão da avenida Paulista e a rua augusta, em sua área desde 
a avenida Paulista até a rua Peixoto Gomide; 

Área 3 – Benedito Calixto: área que abrange a Praça Benedito Calixto e a extensão da rua teodoro sampaio desde 
a citada praça até a rua alves Guimarães. 

a pesquisa foi realizada entre novembro e dezembro de 2011, por uma semana em cada região. Em cada área foi 
estabelecido um turno de pesquisa específico, definido de acordo com o perfil de cada região. os períodos de 
campo, por região, foram definidos de forma a abarcar dias de semana, final de semana e feriado.

o centro, geograficamente bastante extenso, possui diferenças significativas em termos de perfil e tipo de uso de 
cada região por ele abarcada. Por este motivo, foi preciso variar os turnos entre cada uma das regiões dessa área. 

após a pesquisa de campo, os questionários foram disponibilizados em formato digital e divulgados junto às redes 
sociais dos artistas de rua, bem como deixados impressos na Central de informação turística localizada na Galeria 
olido (rua são João, 473), de modo que artistas e grupos de artistas de rua que não puderam responder à pesquisa 
durante o período do trabalho de campo tivessem uma segunda oportunidade de fazê-lo, por mais duas semanas.

a amostra final da pesquisa, cujos resultados são apresentados neste relatório, foi formada por 104 artistas de rua 
e 20 grupos de artistas de rua. Como pode ser observado em detalhes nas figuras que seguem, identificou-se uma 
concentração significativa dos artistas na região central  da cidade; 70% dos artistas e 14 dos 20 grupos de artistas de 
rua foram entrevistados nessa área.
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2.  
procedência 
dos artistas

3.  
atividade
artística

estrangeiros

brasileiros

nacionalidade

82%

18%

moradores de fora da cidade

residentes de são Paulo

26%

74%
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menos de 1 ano 12%

Entre 1 e 5 anos 35%

Entre 6 e 10 anos 25%

Entre 11 e 15 anos 13%

Entre 16 e 20 anos 5%

mais de 20 anos 10%

tempo de atividade na rua

fonte de renda 33%

Gostar, paixão 22%

difundir arte e cultura 19%

Contato com o público 14%

alavancar carreira, divulgação 6%

Liberdade 4%

incentivo de outros 4%

outra 9%

motivação para se apresentar na rua

possui outra ocupação

não

sim

62%

38%

autônomo 65%

assalariado 17%

aposentado 10%

Estudante 4%

voluntário 2%

Empresário 2%

se sim, qual?

62% dos entrevistados com 
outra ocupação consideram 
ser artista de rua como 
ocupação principal

música 61%

Estátua viva 16%

dança 8%

artes plásticas 7%

Poesia e literatura 4%

mágica 4%

Palhaço 2%

malabarismo 2%

desenho 2%

outra 7%

tipo de apresentação
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Caixa de som / amplificador 42%

figurino 32%

Banco ou pedestal 27%

Bateria ou gerador 26%

microfone 24%

violão 18%

maquiagem 13%

instrumentos andinos 11%

sanfona, acordeão 11%

Zabumba 8%

triângulo 8%

infraestrutura  utilizada

Praça da sé 16%

Praça da república 12%

avenida Paulista 12%

rua 25 de março 11%

ruas santa ifigênia e são Bento 9%

vale do anhangabaú 5%

Parque da Luz 4%

Praça da Liberdade 4%

Praça do Patriarca 3%

Parque do ibirapuera 3%

outros locais 21%

locais de apresentação (logradouro e entorno)

pertence a algum grupo de artistas

não

sim

37%

63%

Horários de apresentação

Horários definidos

Horários indefinidos

53%

47%

Entre 1 e 3 horas 25%

Entre 3 a 5 horas 28%

Entre 5 a 7 horas 28%

Entre 7 a 9 horas 16%

mais de 9 horas 3%

se definido, qual é a duração da apresentação?
entre os que têm HorÁrios 
definidos, o tempo médio de 
permanência na rua é de 5,4 
Horas e as apresentações 
iniciam-se entre 10H e 12H e 
terminam entre 16H e 18H

dias de apresentação

dias indefinidos

dias definidos

54%

46%

segunda 33%

terça 39%

quarta 40%

quinta 46%

sexta 43%

sábado 68%

domingo 39%

se definidos, quais?

frequência de apresentação

site de divulgação

sim

não

75%

25%

não participa 52%

facebook 41%

orkut 22%

twitter 12%

Youtube 7%

myspace 6%

Google + 3%

Caiubi 1%

redes sociais utilizadas na divulgação

diária 14%

3 vezes por semana 2%

6 vezes por semana 1%

semanal 54%

quinzenal 1%

mensal 2%

variada 26%
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4.  
grupos 
de artistas

estrangeiros

brasileiros

origem (por número de grupos)

16

4

possui sede própria (por número de grupos)

não

sim

7

13

menos de 1 ano 1

Entre 1 e 5 anos 10

Entre 6 e 10 anos 4

Entre 11 e 15 anos 1

Entre 16 e 20 anos 0

mais de 20 anos 4

tempo de existência (por número de grupos)

até 2 5

de 3 a 5 9

de 6 a 10 3

mais de 10 3

número de integrantes (por número de grupos)

difundir arte e cultura 8

fonte de renda 5

Gostar / paixão 2

alavancar carreira / divulgação 2

motivação para se apresentar na rua (por número de 
grupos)

Caixa de som / amplificador 11

Bateria ou gerador 7

figurino 6

microfone 5

violão 5

Zabumba 3

sanfona, acordeão 3

instrumentos andinos 3

infraestrutura  utilizada (por número de grupos)

música 14

Circense 2

dança 2

mímica 1

Poesia e literatura 1

Performance 1

Estátua viva 1

tipo de apresentação (por número de grupos)

Praça da república 5

avenida Paulista 4

rua 25 de março 4

Praça do Patriarca 3

Parque da Luz 3

Brás (bairro) 3

ruas santa ifigênia e são Bento 2

Lapa (bairro) 2

outros 8

locais de apresentação (logradouro e entorno - por 
número de grupos)

Horários de apresentação (por número de grupos)

Horários indefinidos

Horários definidos

21

15

Entre 1 e 3 horas 7

Entre 3 a 5 horas 3

Entre 5 a 7 horas 3

Entre 7 a 9 horas 2

mais de 9 horas 2

se definido, qual é a duração da apresentação? 
(por número de grupos)

dias de apresentação (por número de grupos)

dias indefinidos

dias definidos

24

12

segunda 4

terça 7

quarta 11

quinta 10

sexta 9

sábado 16

domingo 10

se definidos, quais? (por número de grupos)
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site de divulgação (por número de grupos)

não

sim

6
14

não participa 12

facebook 8

orkut 4

twitter 4

myspace 3

Linkedin 1

Youtube 1

Google + 1

redes sociais utilizadas na divulgação (por número 
de grupos)

frequência de apresentação (por número de grupos)

iPEturis – instituto de Pesquisas, Estudos e Capacitação em turismo
Equipe técnica: Gabriela scuta fagliari, Juliana Bettini vicente, Ewerton monti, atílio raimundo 
de Paula, fernando Yassuo murata, Heike andrea Klemm duske, Keyla Kenya ribeiro Pacheco, 
Paola Pardini Gaeta e andrea Chapchap rodrigues alves de sousa

diagramação: mário La torre filho.

operacionalização e elaboração do relatório:

são paulo turismo s/a

av. olavo fontoura, 1209 – Portão 35 – Parque anhembi – santana - são Paulo – sP – 02012 - 021 - te l . : (11) 2226 - 0626 

projetosturisticos@spturis.com

visite: observatoriodoturismo.com.br / cidadedesaopaulo.com

são Paulo turismo s/a
diretoria de turismo e Entretenimento
Gerência de Planejamento e Estruturação do turismo
Equipe técnica: fernanda ascar e adriana omuro.

idealização e realização:

créditos 
da pesquisa

diária 1

3 vezes por semana 2

semanal 22

a cada 3 ou 5 meses 2

variada 8
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