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Gustavo Penna 73/23: 50 anos 
de Arquitetura, Desenho e Palavra
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SUBSÍDIOS AO 2º CONCURSO DE IDEIAS GUSTAVO  PENNA

SÃO PAULO E A PRAÇA DA REPÚBLICA 
 

 



area de abrangência



1. Uso predominante do solo 



2a. Altura das edificações existentes 



3a. Sistema viário existente 



3b. Classificação viária 



3c. Largura de via 



4a. Equipamentos urbanos 



1. Uso predominante do solo 

4b. Bens tombados 



2a. Altura das edificações existentes 

5. Iluminação 



3a. Sistema viário existente 

6a. Densidade demográfica 



3b. Classificação viária 

6b. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 



3c. Largura de via 

7a. Estruturas verdes (vegetação) 



4a. Equipamentos urbanos 

7a. Estruturas verdes (vegetação) 



4b. Bens tombados 

7b. Arborização viária 



5. Iluminação 

8a. Estruturas azuis (água – córregos e rios, fontes , etc. ) 



6a. Densidade demográfica 

8b. Bacias hidrográficas 



6b. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

Download de shapefiles ou kmz 



7a. Estruturas verdes (vegetação) 

Download do Mapa Digital da Cidade em DXF 

1 
2 

3 

5   
(clicar nos locais do 
mapa que deseja baixar)  

4 6 



7a. Estruturas verdes (vegetação) 

Download do Mapa Digital da Cidade em DXF 

7 
(baixar o DXF referente a  
cada parte do mapa) 



7b. Arborização viária 
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8a. Estruturas azuis (água – córregos e rios, fontes , etc. ) 

Principais logradouros no entorno da praça:
Ruas Araújo, Marquês de Itu, do Arouche, Joaquim Gustavo, Pedro 

Américo, Timbiras, Vinte e Quatro de Maio, Basílio da Gama, Barão de 
Itapetininga, Sete de Abril; e as avenidas Vieira de Carvalho, Ipiranga e 
São Luís.

Logradouros próximos:
Avenida São João; e as ruas Amaral Gurgel, Consolação, General 

Jardim, Aurora, Coronel Xavier de Toledo; além das praças do Largo do 
Arouche, Dom José Gaspar, Princesa Isabel, Ramos de Azevedo, Largo da 
Memória e Parque Augusta.

Um pouco de sua história:
Conhecida antigamente como Largo dos Curros, no século XIX era a 

área onde se realizavam rodeios e touradas. Nessa época, como era uma 
área afastada da região central, a cidade mantinha no local um hospício 
e um hospital para portadores de varíola. Posteriormente, foi chamada de 
Largo da Palha, Praça das Milícias e Largo 7 de Abril. Com a Proclamação 
da República, em 1889, a praça passou a se chamar 15 de Novembro e, 
finalmente, Praça da República.

A praça ganhou importância com a construção do Viaduto do Chá, 
conectando no mesmo nível das ruas o “centro velho” e o “centro novo”, 
e assim, evitando vencer o desnível do relevo no Vale do Anhangabaú. 
Em 1894, foi escolhida como o endereço da Escola Normal Caetano de 
Campos, edifício projetado pelo escritório Ramos Azevedo. Atualmente é 
a sede da Secretaria Estadual da Educação e tornou-se ponto de mani-
festações, de estudantes e profissionais das áreas públicas e especial-
mente da educação.

No início do século XX, a primeira reforma inspirada no estilo das 
praças europeias, trouxe ao seu interior, o paisagismo composto por 
coretos, edificações, pontes e lagos, deixando o lugar mais parecido com 
seu aspecto atual.

A praça foi palco de importantes manifestações ao longo da história, 
como o início da Revolução Constitucionalista de 1932, no dia 23 de maio, 
ao se manifestarem os paulistas contra a ditadura Vargas (na Rua Barão 
de Itapetininga, esquina da Praça da República).

Alí os manifestantes foram recebidos à bala, morrendo os estudantes 
Euclides Bueno Miragaia, Mário Martins de Almeida, Dráusio Marcondes 
de Souza, e Antônio Américo Camargo de Andrade, os mártires MMDC.

A arquitetura:
Na década de 1920, no ponto da praça voltado à Av. Vieira de Carva-

lho, foi construído o Cine República, para ser a sala de cinema da aristo-
cracia paulistana. O terreno onde ficava o “República” tornou-se na 
segunda metade do século passado um grande estacionamento, e mais 
tarde um empreendimento imobiliário. Ao longo do século XX o entorno 

da Praça da República foi o endereço das mais importantes salas de 
cinema do centro de São Paulo. Alí funcionou por anos os cines Copan, 
Marrocos, Ipiranga, Marabá, Art Palácio, Metrópole, Arouche, Comodoro, 
além da Galeria Olido.

A duas quadras deste logradouro encontramos o emblemático Thea-
tro Municipal de São Paulo, projetado pelo escritório Ramos de Azevedo 
e inaugurado em 1911. Desenhado em estilo neoclássico, formava no Vale 
do Anhangabaú um conjunto de edifícios com características harmôni-
cas, destacando-se os Palacetes do Conde Prates, o sofisticado Esplana-
da Hotel.

Desde fins dos anos 1960, a praça passou a ser um ponto de encontro 
de hippies que constituíram no local, de forma espontânea, a conhecida 
feira de artesanatos. Aos poucos, a feira se transformou em grande atra-
ção para turistas e os próprios paulistanos.

Os edifícios mais emblemáticos da arquitetura paulistana encontram-
-se ao redor da praça: do escritório Ramos de Azevedo temos o Colégio 
Caetano de Campos (sede da Secretaria de Estado da Educação); o 
Edifício Itália, projetado pelo arquiteto Franz Heep, é o segundo prédio 
mais alto da cidade com 165 metros de altura); o edifício residencial São 
Tomás; o emblemático e um dos primeiros edifícios de arquitetura 
modernista no Brasil, o Esther, projetado pelo arquiteto Álvaro Vital 
Brazil, por muitos anos frequentado pela elite paulistana, entrou em 
decadência e hoje revitalizado, serve de residência a inúmeros artistas e 
é ponto da efervescência cultural paulistana e do badalado restaurante 
“Esther Rooftop” e “O Mundo Pão de Olivier”, ambos do Olivier Anquier; 
o Edifício Eiffel e o Copan, projetados por Oscar Niemeyer; o Edifício São 
Luiz, projetado em estilo neoclássico francês pelo arquiteto Jacques 
Pilon, em 1944, com abrigo antiaéreo utilizado posteriormente como 
garagem; o Hotel Excelsior e o Cine Ipiranga foram projetados pelo arqui-
teto Rino Levi; o Edifício do Banespa – agência Praça da República, auto-
ria de Carlos Bratke...

Perto dali estão o Edifício sede o IAB-SP, na Rua Bento Freitas; a Gale-
ria Metrópole, na Av. São Luís; o recém inaugurado Sesc 24 de Maio, 
projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha; o Edifício Galeria Cali-
fórnia, de Oscar Niemeyer, localizado na Rua Barão de Itapetininga; o 
Edifício Louvre, projetado na década de 1950 pelo arquiteto João Arta-
cho Jurado; a Biblioteca Mario de Andrade, projeto de Jacques Pilon, de 
1936; o Edifício do Correio, projeto do escritório Ramos de Azevedo no 
início do século XX; a Praça das Artes, projeto da Brasil Arquitetura e 
Marcos Cartum; a Galeria do Rock projetada pelo escritório Siffredi e 
Bardelli; o Edifício Alexandre Mackenzie, construído para a sede da Cia 
Light; o Edifício João Brícola, antigo prédio do Mappin, projeto de Elisário 
Bahiana; entre muitos outros.



8b. Bacias hidrográficas 
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Mapa esquemático dos principais eixos em 
conexão com a Praça da República



Download de shapefiles ou kmz 

Importantes características da Praça da República e de seu entorno:

– A Praça da República é dividida em duas áreas distintas: a primeira 
compreende a extensão entre a Rua 7 de Abril e a Rua do Arouche, apre-
senta características de calçadão e circulação exclusiva para pedestres, e 
está localizada sobre a estrutura da estação do Metrô; a segunda, 
mantém as características originais da fundação da praça, com lago e 
passeios para circulação de pedestres em meio a massa de vegetação e 
árvores de grande porte;

– Nesta segunda área há intensa atividade de prostituição masculina e 
feminina durante todos os horários do dia;

– Equipamentos e serviços públicos localizados na praça: junto a Av. 
Vieira de Carvalho há uma escola municipal de educação infantil; no 
centro da praça, junto ao lago, há um posto da Polícia Militar e uma base 
de serviços de garis;

– Entre as 7 e 20h há intensa circulação de pedestres em todas as 
áreas da Praça da República e nas ruas do entorno;

– Principais veículos de mobilidade observados na praça e no entorno: 
ônibus (elétrico e convencional), veículos de carga e descarga de merca-
doria, veículos de passeio, taxistas e motoristas de aplicativos, motoci-
clistas, ciclistas, patinetes, skatistas etc;

– No entorno localizam-se importantes ruas de comércio, algumas 
especializadas que atendem no horário das 9 às 20h: a Rua Marques de 
Itu tem lojas de comércio especializado na venda de quadros e molduras; 
as ruas do Arouche, Barão de Itapetininga, 24 de Maio, 7 de Abril e as 
avenidas Vieira de Carvalho e Ipiranga possuem lojas, bancos e serviços-
com intensa atividade diurna; a Avenida São Luís era conhecida durante 
as décadas de 1970 a 1990 como a rua das companhias aéreas e das 
agências de turismo;

– Aos sábados e domingos a praça é tomada pela Feira de Artes Praça 
da República onde são vendidos artesanato e pedras brasileiras, telas 
pintadas por artistas naïf e barracas de comidas típicas;

– Os principais eventos realizados em São Paulo tem como ponto de 
chegada ou pano de fundo a Praça da República: Parada Gay, Carnaval, 
Virada Cultural etc;

– Nas esquinas da Praça da República com as ruas Pedro Américo e 
Joaquim Gustavo há grande concentração de usuários de crack e drogas. 
Estes usuários circulam diariamente ao redor da área conhecida como 
Cracolândia, localizada nas imediações, em direção a Estação da Luz e 
Estação Julio Prestes (Sala São Paulo);

– Além dos usuários de drogas há um enorme contingente de pessoas 
moradores de rua que se abrigam durante as noite sob marquizes e que 
durante o dia circulam anonimamente pela cidade;

– Não há sanitários públicos na praça e no entorno. Apenas no interior 
da estação de metrô há banheiros masculinos e femininos. Não é inco-
mum ver pessoas utilizando os espaços públicos como sanitário, espe-
cialmente em dias de grandes eventos como Virada Cultural e Carnaval. 
A praça e as ruas de entorno transformam-se em banheiros a ceu aberto;

– Há boa qualidade de serviços de manutenção realizados Prefeitura e 
por concessionárias, como varrição pública, coleta de lixo, lavagem das 
ruas e calçadas, conservação do asfalto, conservação de calçadas, limpe-
za de bueiros. poda de árvores, conservação dos jardins etc; 

– A grande concentração de edifício desocupados e em má conserva-
ção ocasionalmente são alvos de invasão por grupos de movimentos dos 
sem tetos. A duas quadra da Praça da República, o Edifício Wilton Paes 
de Almeida, no Largo do Paissandu, ocupado de forma irregular, desabou 
após o incêndio ocorrido em maio de 2018;

– No entorno da praça os pontos de ônibus são os únicos itens de 
mobiliário urbano que atendem a população. Não há bancos, totens de 
informação, placas de sinalização para pedestres, floreiras, sanitários etc;

– O sistema de iluminação noturna e as câmeras de vigilância da segu-
rança pública instalados no interior e entorno da praça são de boa quali-
dade e garantem a segurança local;



Download do Mapa Digital da Cidade em DXF 
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(clicar nos locais do 
mapa que deseja baixar)  

4 6 

GeoSampa 
h�p://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx# 
 
Gestão Urbana 
h�ps://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/ 
 
Consulta Pública PIU Setor Central 
h�ps://par�cipe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/setor-central-2 
 
Cadastro de Imóveis Tombados 
h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/cit/index.php?p=1160 
h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/cit/index.php?p=1155 (legislação/resoluções) 
 
HabitaSampa 
h�ps://mapa.habitasampa.inf.br/ 
 
Infocidade 
h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_esta�s�cos/info_cidade/index.php/ 
 
Dados Abertos 
h�p://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/ 
 
 


