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Resumo: Situado no entorno da Igreja do Rosário dos Pretos, o Ponto de Cem Reis era a parada final das linhas de 
bonde que circulavam na cidade da Parahyba. Essa igreja, portanto, era um marco referencial para a população que 
diariamente circulava pelo centro da cidade. Nos anos 1920, iniciou-se o seu processo de demolição como também 
de parte do casario do seu entorno a fim de se criar a Praça Vidal de Negreiros. Amplo e regular, esse novo largo, 
que popularmente passou a ser chamado de Ponto de Cem Reis, era destinado a funcionar como um terminal para 
os bondes elétricos. Três outras grandes reformas ainda foram implementadas na praça – em 1951, em 1970 e em 
2009. Em cada uma delas, marcos referenciais da paisagem construída foram erradicados ou modificados, 
desconstruindo a praça enquanto ambiencia e enquanto lugar de memória . Nosso objetivo nesse artigo é 
questionar a preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico entendido não apenas enquanto estrutura física 
edificada, mas como referência para construção da memória coletiva de grupos sociais. 
 
Palavras-chave: Ponto de Cem Reis, intervenção urbana, lugar, memória, João Pessoa. 
 
 
 
Resume: Située dans les environs de l'église du Rosário dos Pretos, la dernière arrêt de les lignes de tramway qui 
circulaient dans la ville de Parahyba a été connue comme le Ponto de Cem Réis. Cette église était donc une 
référence visuelle importante pour le peuple qui, chaque jour, faisait le tour du centre-ville. Dans les années 1920, ils 
ont commencé la démolition de l'eglise, ainsi qu'une partie des maisons de sa voisinage, pour créer la Place Vidal de 
Negreiros. Large et régulier, ce nouveau carré, qui est maintenant appelé couramment Ponto de Cem Réis, a été 
conçu pour servir comme un terminus pour les tramways électriques. Trois autres intervention urbains ont été mises 
en œuvre dans la place - en 1951, 1970 et 2009. Dans chaque cas, les repères du paysage ont été modifiés ou 
éradiqué, avec la déconstruction de la place comme un espace physique et comme un lieu de mémoire. Notre 
objectif dans cet article est de s'interroger sur la préservation du patrimoine architectural et urbain compris non 
seulement comme une structure physique, mais comme une référence pour la construction de la mémoire collective 
des groupes sociaux.  
 
Mots-clés: Ponto de Cem Réis, intervention urbaine, lieu, mémoire, João Pessoa. 
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1.   Introdução 
 
O objeto da presente análise é a Praça Vidal de Negreiros, aberta na década de 1920, em 

meio ao traçado urbano mais antigo da cidade de João Pessoa, fundada em 1585. Nesta análise 
abordam-se as diversas intervençõe ocorridas na praça, tendo sido a última inaugurada em 2009. O 
objetivo é apontar essas reformas como momentos de ruptura da memória deste espaço urbano de 
relevante significado para a sociedade local e parte integrante do centro histórico tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), estando também contido na área de 
entorno da poligonal definida pelo IPHAN para a proteção deste sítio histórico, que teve seu tombamento 
federal homologado em 2007. 

Nosso ponto de partida é questionar a preservação do patrimônio arquitetônico e 
urbanístico entendido não apenas enquanto estrutura física edificada, mas como referência para 
construção da memória coletiva de uma sociedade, observando que segundo Le Goff (1992, p.423), “A 
memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 
conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas”.  

A partir deste referencial, desenvolve-se a nossa análise sobre a Praça Vidal de Negreiros, 
demonstrando como ocorreu a desconstrução desta enquanto espaço físico e, conseqüentemente, como 
lugar da memória coletiva da população de João Pessoa. 

Esta praça é também conhecida como o “Ponto de Cem Réis”, denominação que surgiu em 
decorrência da circulação dos bondes, implantado na cidade em 1896. Foi visando melhorar a circulação 
dos bondes que a praça foi aberta, em 1924, transformando-se em um lugar de convergência da 
população, que dele se apropriou tomando-o como símbolo de um momento de “modernização” de João 
Pessoa, intrinsecamente associado àquele sistema de transporte. Esta relação estabelecida durante 
décadas entre este espaço público e os bondes, extintos na década de 1960, fez permanecer na memória 
coletiva a denominação de Ponto de Cem Réis, que constitui um traço de identidade desta praça.  

Marcando o “centro” da cidade a Praça Vidal de Negreiros manteve seu caráter de símbolo, 
alimentado pela dinâmica urbana própria destas áreas centrais em virtude da conjunção de importantes 
instituições públicas e religiosas e do grande fluxo de pessoas e mercadorias. (VARGAS E CASTILHO, 
2006, p.1) 

Entre as décadas de 1950 e 1960, o processo de crescimento urbano de João Pessoa fez 
surgir novos subcentros que começaram a concorrer com o centro principal e exigiram novas vias de 
ligação entre estes (ANDRADE, RIBEIRO E SILVEIRA, 2009). Mais uma vez, foi a necessidade de 
adequação do sistema viário o argumento apontado pelo poder público municipal para justificar uma 
reforma radical na Praça Vidal de Negreiros, que foi rasgada por um viaduto para favorecer a 
comunicação mais direta entre o antigo centro e os subcentros que se desenvolviam em direção ao litoral. 
Com esta reforma teve início outra etapa da história do Ponto de Cem Réis, na qual o espaço da praça foi 
totalmente alterado, fragmentado e começou a sofrer um processo de enfraquecimento em sua função de 
lugar de sociabilidade. 

Em 2009, a Prefeitura Municipal de João Pessoa propôs e executou um novo projeto para o 
Ponto de Cem Réis, partindo do princípio de reabilitar aquele espaço para as concentrações sociais. Este 
uso determinou mais uma mudança radical na praça, sendo apagada a anterior distribuição espacial para 
a superposição de um novo desenho. Tem início, portanto, outra fase de vivência e história deste espaço 
público. 

A seguir, ao relatar detalhadamente todo este processo de construção e reconstrução da 
Praça Vidal de Negreiros, ao longo de quase nove décadas decorridas desde a sua criação, procuramos 
questionar a construção e desconstrução da memória deste espaço público, em oposição à continuidade 
que possibilita a manutenção da identidade de um lugar. 

Neste aspecto, nos reportamos a idéias lançadas por Ítalo Calvino (1990, p.30) em seu livro 
“As cidades invisíveis”, ao recorrer a antigos cartões postais para reconhecer a desaparecida cidade de 
Maurília: 

 

Evitem dizer que algumas vezes cidades diferentes sucedem-se no mesmo solo e 
com o mesmo nome, nascem e morrem sem se conhecer, incomunicáveis entre si. 
Às vezes, os nomes dos habitantes permanecem iguais, e o sotaque das vozes, e 
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até mesmo os traços dos rostos; mas os deuses que vivem com os nomes e nos 
solos foram embora sem avisar e em seus lugares acomodaram-se deuses 
estranhos. É inútil querer saber se estes são melhores do que os antigos, dado que 
não existe nenhuma relação entre eles, da mesma forma que os velhos cartões-
postais não representam a Maurília do passado, mas uma outra cidade que por 
acaso também se chama Maurília. 

 

2.     A origem do Ponto de Cem Réis e suas primeiras reformas 
  
Atualmente, o Ponto de Cem Réis é um espaço livre público no centro de João Pessoa com 

ares de praça recém inaugurada. Outrora, neste local estava edificada a Igreja do Rosário dos Pretos, na 
Rua da Baixa e lá se situava a parada final dos bondes do sistema de transporte urbano coletivo de 
tração animal, implantado em 1896 pela Ferro Carril Parahyba (ANDRADE; GARCIA, 1987, p.16). 
Quando os bondes puxados a burro foram substituídos por bondes elétricos, a partir de 1914, o valor da 
passagem que os condutores cobravam aos passageiros era de cem reis e aquela parada final logo se 
tornou conhecida como Ponto de Cem Réis. O local de fato concentrava as pessoas que esperavam pelo 
transporte como atesta a nota publicada no periódico A Notícia em 20 de janeiro de 1916:  

 

Voltamos a reclamar uma pouca mais de luz para o “ponto de cem réis”. Trata-se de 
um dos logares da cidade em que se reúne grande numero de pessoas, á espera 
dos bondes, e que é illuminado por uma única lâmpada de 32 velas. A topographia 
do local é a mais accidentada que se pode encontrar aqui nesta cidade da Parahyba, 
graças á real protecção que, em tempos que já se foram, dispensamos aos inelfaveis 
burricos da extinta “Ferro Carril Parahyba.” 

 
Esse meio de transporte facilitou o deslocamento da população para o trabalho e também 

para o lazer nos finais-de-semana e em datas especiais como festa da padroeira, dias de procissão ou de 
Natal e também no carnaval. Em função do vai-e-vem da população por meio dos bondes, podemos 
compreender que a Igreja do Rosário dos Pretos se tornou um marco importante para o percurso de 
quem circulava diariamente pelas ruas centrais de João Pessoa. Ao mesmo tempo, na paisagem 
construída da rua, a volumetria dessa igreja barroca se sobressaia em meio aos sobrados e casas 
térreas, tornando-a uma referência facilmente identificável pelo contraste de suas formas com os edifícios 
vizinhos (Ver FIGURA 01). 

A igreja que se achava em construção em 1697 (MOURA FILHA, 2004, p.359) foi erguida 
pela irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em um lote de esquina e representava a 
devoção dos homens negros, fossem eles foros ou escravos. Sobre o edifício e a sua implantação, 
Santos (2009, p.82) afirmou que:  

 
Localizada na Rua Direita, em uma área com suave declive, a fachada principal 
desta igreja estava voltada para o poente e era o ponto convergente da perspectiva 
gerada pelo caminho que levava até as cacimbas, no Rio Sanhauá. Embora o 
terreno onde se inserisse não fosse bem valorizado perante a formação da cidade 
colonial, por encontrar-se longe da área principal, ou seja da Igreja Matriz e da Rua 
Nova, e por estar numa 'baixa', o referido edifício religioso logo passou a ser ponto 
referencial (...) 

 

A maneira como a irmandade vivia a fé e a devoção refletia-se sobre aquela área da 
cidade. Envolvia todo um ritual de procissão e festas, com a bandeira da santa, seguindo em cortejo, 
numa mistura de ritos que mesclava o sagrado de origem católica com o sagrado das religiões de origem 
africana. Outro fato importante a ser destacado é que era obrigação da irmandade oferecer um enterro 
digno aos seus associados e isso implicava em velório, cortejo e sepultamento dentro do edifício religioso 
(ALVES, 2008, p.665). Na historicidade individual da igreja, além dos serviços religiosos, ela também 
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abrigava atividades culturais ou trabalhos sociais desenvolvidos pela irmandade para a comunidade 
negra como informa Sousa Júnior (2008, p.458): 

 

Essas associações, além das atividades religiosas que se manifestavam na 
organização de procissões, festas, coroações de reis e rainhas, também exerciam 
atribuições de caráter social como: ajuda aos necessitados, assistência aos doentes, 
visita aos prisioneiros, concessão de dotes, proteção contra os maus-tratos de seus 
senhores e ajuda para a compra da carta de alforria. 

 

A Igreja do Rosário dos Pretos, portanto, integrava o cotidiano da irmandade e a dinâmica 
de suas celebrações movimentava a vida social da Parahyba. Ainda assim, na década de 1920, quando o 
Prefeito Walfredo Guedes Pereira transformou a cidade num canteiro de obras (SANTOS, 2009, p.92), 
iniciou-se o processo de demolição da igreja como também de parte do casario do seu entorno em nome 
dos ideais de progresso e modernidade: criar uma área central, larga e regular, destinada a funcionar 
como um terminal para os bondes elétricos.  

A inauguração da nova área central ocorreu em 12 de outubro de 1924 e o jornal A União 
explicou que foram desapropriados “o Juizo Federal, o Cinema-Morse, umas doze taperas e o templo do 
Rozario, pesada construção barroca, do XVII século”. A mesma reportagem defendeu a idéia de que não 
se fazia o progresso sem arrasamentos.  

Sobre a demolição da igreja do Rosário, Santos (2009, p.94) recorda que esta ocorreu 
depois da sanção da lei de 20 de abril de 1911 que decretou a separação oficial entre o Estado e a Igreja, 
quebrando uma união que vinha desde o período colonial e que fizera dos edifícios religiosos as 
principais referencias na paisagem das cidades brasileiras. Com esta separação, igrejas e conventos 
perdem sua primazia e o Estado trata de construir outros símbolos para as cidades, demarcando a 
mudança nesta relação de poder. 

É neste contexto que a municipalidade decide abrir uma praça no centro da cidade, 
apresentando-a como um símbolo de “modernização” para a Paraíba. No entanto, com a demolição da 
igreja e conseqüente desaparecimento de um marco referencial daquela área, rompia-se com uma 
história de mais de dois séculos e dava-se início a um novo ciclo desta história - a abertura da praça que 
passaria a ser um marco referencial para a cidade. Portanto, identifica-se aqui o primeiro momento de 
ruptura na história deste lugar, cuja imagem subsistiria apenas em velhas fotografias. 

 

  

FIGURAS 1 e 2 (respectivamente): Igreja do Rosário dos Pretos (1920) e Praça Vidal de Negreiros. Fonte: Acervo 
Humberto Nóbrega 

 

A denominação oficial de Praça Vidal de Negreiros não impediu que o lugar continuasse a 
ser chamado de Ponto de Cem Réis, nome esse, aliás, que antecedeu a própria abertura do largo. A 
praça abrigava a parada final das linhas do Comércio, de Tambiá e de Trincheiras. Ao centro do novo 
largo, o projeto previu a construção de uma coluna para abrigar um relógio (ver FIGURA 02) e, 
margeando a Rua Duque de Caxias, de um pavilhão onde funcionavam sanitários públicos, café, 
floricultura, sorveteria e bomboniere. Os bondes tinham seu entroncamento em frente ao pavilhão e na 
área central funcionava o estacionamento de carros de aluguel (CAMACHO, 1999, p.33).  
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Dentro desse anseio por modernidade, a década de 1920 também apresentou novos 

hábitos sociais, intensificados pela circulação de jornais, revistas de moda feminina e conseqüentemente 
a abertura de lojas de confecção e outros artigos (CAMACHO, 1999, p.26). As ruas do entorno da nova 
praça - Duque de Caxias, General Osório e Visconde de Pelotas - começaram a atrair o comércio e a 
prestação de serviços, já que por ali, diariamente circulava boa parte da população da cidade, gente indo 
ao trabalho, às compras, à escola, ao médico, ao lazer.  

Em 1929, foi demolida a residência do Barão de Marau, localizada na praça, para se iniciar 
a construção do Parahyba Palace Hotel. O hotel, o mais imponente entre os poucos que havia na cidade, 
hospedava os militares na época da Segunda Guerra, as pessoas que viajavam a trabalho e os turistas 
que visitavam a Paraíba. No térreo desse edifício funcionou a sorveteria Canadá e a boate Hawai, que 
faziam parte do circuito social da cidade e onde se reuniam figuras importantes para discutir negócios ou 
política (CAMACHO, 1999, p.33). 

Em 1951, a prefeitura de João Pessoa promoveu outra alteração física no Ponto de Cem 
Réis. Pela segunda vez, uma intervenção urbana desmontou a estrutura física existente e alterou 
novamente os marcos referenciais de importância destacada para a população: o pavilhão e a coluna do 
relógio foram demolidos e em seu lugar foram construídos outros dois pavilhões, estando um deles 
situado na extremidade da praça voltada para a rua Duque de Caxias e o outro na extremidade com a 
Visconde de Pelotas. Como tinham o formato de elipse, essas novas construções passaram a ser 
chamadas de “rins” pela população, devido à semelhança formal com a anatomia do órgão humano. O 
relógio foi transferido para uma torre no alto do Parahyba Palace. Nos “rins” funcionavam cafeteria, 
lanchonete, bomboniere e o serviço de engraxates.  

Nessa nova fase do Ponto de Cem Reis, o projeto retirou os bondes e os carros de aluguel 
do centro da praça, gerando um lugar mais propício ao convívio social de seus freqüentadores, em 
contraponto à circulação dos veículos agora deslocados para as ruas do entorno.   

A praça em si foi se configurando como um pequeno mundo de significado organizado por 
valores atribuídos pelos seus usuários: era ponto de convergência de reuniões oficiais, mas também de 
tudo o que não era oficial - lá a população se reunia nos desfiles cívicos, nas festas de carnaval, nos 
comícios políticos e nas conversas matutinas.  

Os edifícios do entorno da praça logo começaram a abrigar consultórios médicos, 
farmácias, escritórios de advocacia e vários cafés, dentre eles o Café Alvear, localizado na Rua Duque de 
Caxias, no trecho de frente para o Ponto de Cem Réis. Esse café se consolidou como um daqueles 
lugares de parada obrigatória para quem passasse pelo centro da cidade. Nas memórias do cronista 
Gonzaga Rodrigues a fama do Alvear não se devia nem ao cheiro forte do café e nem à sua cartola 
afamada. O que atraia políticos, comerciantes, funcionários públicos e estudantes que por ali ficavam até 
as dez da noite, hora em que a cafeteria fechava as portas, era o “rumor cerrado e confuso das vozes 
que surdiam lá de dentro, não tendo que ver colméia assanhada, subitamente destampada” 
(RODRIGUES, 2003, p.23) O burburinho das notícias desse confessionário aberto, onde de tudo se 
falava, costumava alimentar a pauta do jornal A União, localizado a poucos metros dali.  

Observar esta apropriação da população ao Ponto de Cem Réis nos remete às idéias de 
Tuan (1983, p.151) ao expor que “O espaço se transforma em lugar à medida que adquire definição e 
significado”. Assim, ao ser freqüentado por uma diversidade de segmentos sociais que puderam 
expressar em praça pública as suas identidades, o Ponto de Cem Reis foi se definindo como um lugar 
construído coletivamente a partir de valores simbólicos atribuídos pelas vivências sociais de seus 
usuários.  

 
3.    A inserção de um novo elemento na praça: o viaduto Damásio Franca 
 
A partir do século XX a malha urbana da cidade expandiu-se em proporções nunca antes 

vistas e teve um de seus principais eixos de crescimento a direção centro – litoral. Segundo Vidal (2004, 
p.81), Saturnino de Brito viu a Lagoa dos Irerês como “conexão entre a cidade existente e a cidade futura” 
e, nos anos de 1920, promoveu o saneamento tanto da Lagoa quanto de seu entorno. 
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Em 1930, o urbanista Nestor de Figueiredo propôs uma nova intervenção na área visando a 
modernização e expansão da cidade. Avenidas largas e arborizadas e um parkway faziam parte deste 
novo cenário. Seguindo iniciativas semelhantes à mesma época em outras capitais brasileiras como o 
Plano Agache para o Rio de Janeiro, de 1930, ou o Plano de Nestor de Figueiredo para a cidade do 
Recife, em 1932, esta modificação na paisagem da Lagoa fazia parte do plano de urbanização para João 
Pessoa, o qual era uma demonstração do anseio dos governantes com o progresso da cidade, conforme 
informa Vidal(2004, p.86):  

O processo de modernização, por outro lado, viabilizou a abertura da cidade antiga e 
sua ligação com a cidade futura, adotando o termo empregado pelo urbanista Nestor 
Figueiredo, cujo plano de extensão apontou para a cidade, nascida às margens do 
rio, o caminho definitivo rumo ao mar. 

 

Estas idéias foram se concretizando com a conclusão das obras de urbanização do Parque 
Sólon de Lucena, em 1937, que possibilitou a abertura ou maior ocupação das avenidas Getúlio Vargas, 
Coremas e Maximiano de Figueiredo. Com a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa, em 1952, a 
população passou a procurar a praia de Tambaú como moradia definitiva, atraindo as classes mais 
abastadas para os novos bairros. Este processo de organização espacial caracterizou-se pela auto-
segregação das classes mais abastadas, afastando-se do centro tradicional da cidade em busca dos 
novos subcentros, como explica Silveira et al. (2007): 

 

Ligados ao sonho desenvolvimentista do período, os fatos consolidaram a ocupação 
permanente da orla marítima de João Pessoa, apoiados no modelo automobilístico-
rodoviário de expansão e no valor mercadológico da localização espacial urbana. 

 

Assim, com a expansão da cidade e a valorização da circulação viária, o fluxo de 
automóveis entre a cidade baixa e a Lagoa, bem como desta para o litoral aumentou gradativamente. 
Com isto, em meados do século XX, grande parte das preocupações urbanas girava em torno da 
circulação viária. 

Em meio a estas transformações, os bondes já não eram mais utilizados pela população, 
segundo Andrade e Garcia (1987, p.87), acarretando ao governo prejuízos com sua manutenção. Tal fato 
induz o desaparecimento deste transporte, no final da década de 1960, retirando da Praça Vidal de 
Negreiros a função que lhe assegurava a condição de ponto de convergência da população e marco 
referencial do centro da cidade. A extinção deste meio de transporte, foi também impulsionada devido a 
importância dada pelo estado ao novo sistema de transporte viário, não só na cidade de João Pessoa, 
como em quase todas as cidades de médio porte do Brasil, como demonstra Andrade e Garcia (1987, 
p.88): 

Com o plano de metas do então presidente Juscelino Kubitschek, a Era do 
Automóvel se tornou uma realidade, em virtude de ter aberto as portas do país às 
multinacionais. Logo, o governo passou a investir na infra-estrutura necessária ao 
desenvolvimento dos veículos movidos a derivados de petróleo, com maior 
flexibilidade de itinerário que o bonde. 

 

Em 1970, são extintos a praça de automóveis e os pavilhões para a construção do Viaduto 
Damásio Franca, inaugurado em 17 de julho daquele ano. Esta era mais uma intervenção pela qual o 
Ponto de Cem Réis passava, alterando completamente a fisionomia do local.  

O prefeito da época, Damásio Franca, justificou tal iniciativa como parte do plano viário da 
capital tornando mais fácil a circulação viária entre a cidade baixa e a região da Lagoa. Silva (1995, p.74) 
contesta idéia, alegando que essa obra pode ter sido fruto de uma vaidade pessoal do ex-prefeito, 
executando um viaduto em uma área que aparentemente não precisava de tal intervenção. 

Fato é que a construção do viaduto foi exaltada pelos governantes como motivo de orgulho 
para a cidade, pois trazia a modernidade e tornava este local o novo símbolo de progresso, sendo esta 
idéia incorporada pela população (ver FIGURA 03). Segundo Camacho (1999, p.36), em notícia publicada 
em 17 de junho de 1970 no Jornal A União, o viaduto passa a ser o símbolo da “Nova João Pessoa” e a 
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população se orgulhava em ter em sua cidade o “primeiro viaduto construído em uma cidade 
eminentemente nordestina”. A mesma reportagem é concluída desta forma:  

Os pessoenses descerão de todos os bairros para o centro, interessados em ver com 
os seus próprios olhos a inauguração da obra quase monumental que hoje se conclui 
no Ponto de Cem Réis, até então muito pobre, agora milionário, apesar da 
conservação do nome eminentemente popular. 

Apesar do contentamento inicial da população, foram sendo detectados, posteriormente, os 
impactos que a construção do viaduto Damásio Franca trouxe para aquele lugar. Verificou-se que a via 
aberta para possibilitar o acesso direto entre a cidade baixa e a Lagoa restringiu o espaço da praça e 
criou uma barreira na relação entre esta e o Paraíba Palace Hotel. Por sua vez, a alça viária que fazia a 
ligação entre a Guedes Pereira e a Rua Duque de Caxias fragmentou a praça criando várias sub-áreas, 
inviabilizando as grandes concentrações da população em dias de festas e eventos, eliminando uma das 
características de vivência no Ponto de Cem Réis. Apenas a porção leste da praça permaneceu mais 
convidativa a permanência de pessoas devido a sua arborização, em oposição à aridez que predominava 
no restante do espaço que perdeu a intensa relação que outrora tivera com seu entorno, onde se 
identificam marcos arquitetônicos do percurso histórico do lugar, como explica Scocuglia et al.(2006).  

Seu entorno caracteriza-se pela forte presença de empreendimentos comerciais e 
edificações antigas: o casario que pertenceu à família dos Ávila Lins, o Paraíba 
Palace Hotel, iniciado nos anos de 1920, Edifícios Régis e Duarte da Silveira, ambos 
símbolos do movimento moderno no Estado, e pelas ruas Visconde de Pelotas e 
Duque de Caxias. 

  

FIGURAS 3 e 4 (respectivamente): Praça Vidal de Negreiros com Viaduto Damásio Franca inaugurado em 1970 e 
após sua última reforma em 2009. Fonte: Fig. 01 – Acervo Humberto Nóbrega; Fig.02 – Acervo Bruna Sarmento 

De acordo com Camacho (1999, p.37), nesta intervenção não foram considerados o caráter 
e a identidade do espaço urbano, transformando radicalmente o cotidiano do lugar e influenciando 
diretamente nas possibilidades de convívio social na área. Para Silva (1995, p.73) neste novo cenário, o 
automóvel passou a ter mais importância que os pedestres, fato que ocorreu na maioria das cidades 
brasileiras, em função da ideologia viarista do planejamento do governo militar na década de 1970. 

Entre as décadas de 1980 e os anos 2000 o entorno da Praça Vidal de Negreiros vai ser 
atingido por um processo de mudanças no modo de uso e ocupação que se verifica em toda aquela área 
na qual está inserida. A intensificação da expansão territorial em direção à zona leste da cidade forçou a 
crescente saída da população residente nestas áreas centrais, fazendo deslocar, também, as atividades 
de comércio e serviços destinadas à classe média que se fixou nos bairros consolidados mais próximos 
ao litoral, os quais desenvolveram seus próprios núcleos comerciais. (MELO, 2009, p.28) 
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Assim, se até o final dos anos 1980, havia nas imediações do Ponto de Cem Réis lojas de 
calçados, confecções, joalharias, entre outras, que eram procuradas pelas classes mais abastadas, este 
comércio foi progressivamente passando a atrair apenas a camada da população de mais baixo poder 
aquisitivo, o mesmo se verificando com os estabelecimentos de serviços. A Praça Vidal de Negreiros 
sofreu as conseqüências destas mudanças econômicas e sociais. Teve seu espaço deteriorado, passou a 
servir como ponto de prostituição, de usuários de drogas e da constante presença de crianças praticando 
furtos. A falta de policiamento também contribuiu para a má utilização do espaço. Com o passar dos 
anos, houve uma diminuição gradativa na segurança da praça, o que causou o deslocamento de muitas 
atividades de comércio e serviços, bem como o fechamento do Cinema Plaza. Grande parte da 
população foi dando preferência a outras áreas da cidade, voltando os olhos cada vez mais para os 
bairros à beira mar, atraídos pelo status destes e pela segurança de seus Shoppings Centers. 

Esta última intervenção modificou completamente não só a fisionomia da praça, como o 
significado do lugar para a população, transformando-se em um espaço apenas de circulação e 
provocando uma mudança no cotidiano dos freqüentadores do Ponto de Cem Réis que, principalmente os 
mais velhos, até hoje recordam com saudade o tempo de seus tradicionais “pontos de encontro” e 
manifestações (CAMACHO, 1999, p.41). 

 
4. Da reforma do Ponto de Cem Réis em 2009 ao porvir 

 
Em 04 de agosto de 2009 foi inaugurada a intervenção mais recente realizada no Ponto de 

Cem Réis pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, integrando o Programa de Revitalização de Sítios 
Históricos (PRSH), que tem por objetivo recuperar espaços públicos de grande circulação.  

Segundo notícia veiculada no portal da Prefeitura Municipal de João Pessoa: (PMJP, 2008): 

O cuidado do gestor em revitalizar esta área que integra o Centro Histórico da 
Capital não é mera casualidade. Fragmentos de um roteiro da evolução urbana de 
João Pessoa estão materializados na arquitetura que circunda o local, estabelecendo 
um elo do passado com o presente e revelando recortes de épocas símbolos do 
progresso e desenvolvimento. Por outro lado, uma memória mais abstrata, rica em 
costumes e comportamentos permeia esse ambiente que é considerado uma das 
partes mais pulsantes da cidade. Uma espécie de termômetro acionado pelo 
burburinho dos acontecimentos. 

De fato, permanece como entorno deste espaço público uma arquitetura que relata épocas 
pretéritas da história da cidade e guarda parte valiosa dessa memória urbana, mas essa estrutura 
edificada é apenas o invólucro do espaço público. A praça, em si, desapareceu enquanto lugar de registro 
desse passado, permanecendo um espaço acéfalo resultante das periódicas intervençõess aqui 
discutidas, as quais deixaram sequelas, ao longo de décadas, na história daquele espaço enquanto lugar 
de vivências sociais. 

A nova configuração espacial da praça foi pensada prioritariamente, para atrair a população 
para shows e eventos, realizados no período noturno, que a prefeitura tem promovido. Isto por um lado é 
positivo, pois faz o Ponto de Cem Réis voltar a fazer parte dos referenciais urbanos da população. Por 
outro lado, o projeto implantado atua de forma negativa para a apropriação da praça no período diurno, já 
que a ausência de áreas de convivência sombreadas, em uma cidade de clima quente e úmido, não 
propicia que o ambiente volte a ser, no cotidiano, um lugar de permanência e sociabilidades, reforçando 
um caráter apenas de passagem para os seus usuários.  

Encerrando esta análise sobre como ocorreu a desconstrução do Ponto de Cem Réis, 
enquanto espaço físico e enquanto lugar da memória coletiva da população de João Pessoa, 
constatamos que suas mutações constantes sempre alteraram a volumetria e a escala do seu ambiente. 
Com isso, a cada reforma urbana inicia-se um processo de reapropriação daquele espaço até que ele 
seja assimilado como lugar uma outra vez. Por ser tão marcado pelas transitoriedades de suas muitas 
imagens, o testemunho do Ponto de Cem Reis à memória urbana não é perene no tempo, ou seja, a sua 
relação com o passado é pontuada por rupturas. No entanto, a memória de seus frequentadores insiste 
pela sua valoração no presente e luta pela sua permanência, no futuro, enquanto lugar com genius loci 
próprio. 
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