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REVITALIZAÇÃO DO ‘PONTO DE CEM RÉIS’:  
USOS E CONTRA USOS 

 
 

Liana M. Chaves – CCHLA/UFPB 
 
 

RESUMO: A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, foi a terceira cidade criada no 

Brasil colonial em 05 de agosto 1585. Possui no seu Centro Histórico, dentre outras, a Praça 
Vidal de Negreiros, mais conhecida como o Ponto de Cem Réis, objeto do presente 
trabalho. Aquele lugar, ‘coração da cidade’, teve seu cenário modificado por algumas vezes 
sendo que a última transformação ocorreu em 2009, quando o local passou por processos 
de revitalização e requalificação. Hoje a Praça se configura como um espaço que abriga 
eventos culturais e sociais, além dos acontecimentos do cotidiano da urbe. Apresenta 
grande vitalidade e alto grau de urbanidade, momento em que os cidadãos, com 
discernimento, desenvolvem os usos e contra usos que lhes convêm.  
  
Palavras-chave: Revitalização/ Requalificação/ Usos e Contra Usos. 
 
 
ABSTRACT : The city of João Pessoa, capital of Paraíba, was the third city in the colonial 
Brazil created on August 5, 1585. It has in its historical center, among others, Vidal de 
Negreiros Square, better known as Ponto de Cem Réis, object of this study. That place, 
'heart of the city', has changed its scenario many times. However, the last transformation 
occurred in 2009, when the place went through processes of revitalization and 
redevelopment. Today the square is a space that hosts cultural and social events, and the 
events of everyday life of the metropolis. It shows great vitality and a high degree of urbanity, 
at which time citizens with discernment develop the uses and against uses that suit them. 
Key-words: Revitalization / Requalification / Uses and against uses 
  
 
  

1. História e caracterização do lugar  

No começo da cidade, o local onde hoje é a Praça Vidal de Negreiros foi o 

sangradouro natural da Lagoa, na direção do Rio Paraíba. Foi ali que, no século 17, 

teve início a construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, sendo sua 

construção o que causou a primeira transformação do lugar e o desvio do curso 

desse sangradouro.  

Aquela igreja, marco referencial da paisagem urbana e da população, foi demolida, 

bem como outras edificações que se encontravam em seu entorno, contribuindo 

para o surgimento da Praça e configurando-se como uma das grandes cirurgias 

urbanas na área.  
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Em 1859, o local foi nivelado com a finalidade de viabilizar o trânsito da ladeira. Esta 

intervenção facilitou a comunicação entre a cidade alta e a cidade baixa, diminuindo 

a diferença no nível da Rua da Baixa, hoje Duque de Caxias.   

No dia 6 de junho de 1896 foi inaugurado o tráfego provisório de bondes movidos 

por tração animal e em 1914 implantado os pontos dos bondes elétricos, com três 

linhas: Varadouro, Trincheiras e Tambiá. O local ficou conhecido como o Ponto de 

Cem Réis devido ao final do trajeto dos bondes, quando seus motorneiros gritavam: 

“Ponto de Cem Réis!”, referindo-se tanto ao final da viagem como ao valor do 

bilhete-passagem.  

Assim, nasceu no Largo e Beco do Rosário a Praça Vidal de Negreiros. A figura 01, 

mostra a construção da Praça em maio de 1923. É possível ver, à direita, a 

construção do pavilhão e, à esquerda, o Palacete do Barão de Maraú, que em 1937 

foi transformado no Parahyba Palace Hotel, um marco da cidade.     

 
Figura 01. Construção da Praça Vidal de Negreiros. 
Ano 1923. Cartão Postal Coleção Cosme Chaves. 

 

O local foi ‘urbanizado’ não se levando em consideração a importância histórica das 

edificações demolidas, uma vez que não houve uma análise mais criteriosa para a 

derrubada daquele patrimônio edificado. A justificativa para as demolições foi a 

interligação das atuais Ruas Guedes Pereira, Duque de Caxias e Visconde de 

Pelotas, tendo em vista a melhora na circulação de pessoas e automóveis, quando o 

desejo do gestor era que o Ponto de Cem Réis conferisse progresso à cidade, se 

tornando um espaço público de maior circulação, convívio social e movimentações 

políticas. Dessa forma, no local foram construídos um relógio e um pavilhão. O 
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projeto indicou pouquíssima vegetação, pois na verdade, havia a indicação de que 

aquele espaço abrigaria um imenso pátio pavimentado, destinado ao terminal de 

bondes e estacionamento de carros de aluguel. Aquela intervenção teve sua 

inauguração em 12 de outubro de 1924.  

Aquele espaço, ‘coração da cidade’, teve seu cenário modificado por algumas vezes, 

seja por causa da modernização, da urbanização ou por intervenções 

fundamentalmente políticas, como pode-se observar na figura 02.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 02. Ponto de Cem Réis.  
Ano 1939. Cartão Postal Coleção Cosme Chaves. 

  

Na década de 1950, a Praça sofre outra intervenção quando são substituídos alguns 

elementos. O relógio pelo busto de Vidal de Negreiros e o pavilhão, em estilo 

eclético, por dois pavilhões, em estilo moderno, para abrigar entre outras coisas, as 

cadeiras de engraxates. Os carros de aluguel e os bondes permaneceram no 

espaço até a primeira metade da década de 1960 (Figura 03). Em 19 de março de 

1951, o prefeito Oswaldo Pessoa inaugurou sua reforma.  

Figura 03. Ponto de Cem Réis.                              
Ano 1963. Cartão Postal, Coleção Cosme Chaves. 
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Nos fins da década de 1960, período de maior valorização da circulação viária nas 

cidades, a Praça sofreu mais uma forte intervenção na sua fisionomia. Alguns 

frequentadores e estudiosos do urbanismo afirmam ter sido a ‘maior cirurgia que o 

espaço sofreu e que deixou a maior e mais profunda cicatriz urbana na cidade’. 

Desapareceram os dois pavilhões e o estacionamento para os carros de aluguel. 

Tudo foi substituído por um viaduto, inaugurado em 17 de julho de 1970, 

responsável pela completa mudança no cenário e identidade do lugar.  

O viaduto foi implantado por sob as ruas Visconde de Pelotas e Duque de Caxias, 

além de possuir uma alça de acesso a essa última rua. À época, tanto o prefeito da 

cidade Damásio Franca como o autor do projeto, o arquiteto Mário Di Láscio, e os 

outros responsáveis pela grande obra, diziam acreditar que aquela proposta tinha o 

intuito de melhorar o tráfego entre a cidade baixa e a Lagoa e solucionar os 

problemas que se apresentavam à área, além de modernizar a cidade, não sendo 

cogitado o bem estar do cidadão.  

O projeto urbanístico, associado a essa obra, além de setorizar a praça em vários 

patamares e fracionar o seu espaço, criou barreiras físicas e visuais dificultando o 

acesso e a apreensão do lugar, inviabilizando a mesma como ‘centro nervoso da 

cidade’, pois acarretou a quebra da continuidade que aquele espaço sempre 

apresentou, que o distinguia e tipificava (Figura 04).  

Como consequência, a circulação das pessoas pelo centro da Praça tornou-se rara, 

devido, ao grande número de obstáculos e desníveis existentes no local, além da 

insegurança pela falta de policiamento e fiscalização do poder público e ao grande 

número de ‘sem tetos’ e tantos outros que passaram a frequentar e, por vezes até, 

residir naquele lugar. 

 
Figura 04. Vista aérea da Praça com o viaduto. 

Ano 1973. Acervo CPDCH-JP. 
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Historicamente era para a Praça que convergiam todas as manifestações públicas 

da época, apesar de ser também um centro de serviços, pois a população tinha ali 

transportes coletivos e táxi, lanches e cafés, cinemas, comércio e serviços, além das 

novidades sociais e políticas. ‘É o coração da urbe de quatrocentos anos, palco de 

comícios, movimentos cívicos, protestos políticos e às vezes, algazarras e farras’. 

Tanto é, que o jornalista Djacy Andrade escreveu certa vez que o Ponto de Cem 

Réis era a: 

Universidade da política paraibana, escola da malandragem 
pessoense, ponto de encontro dos desocupados, parada obrigatória 
do estudante, “habitat” do galanteador de esquina, passarela das 
jovens debutantes, repouso do guerreiro aposentado. Eis o “Ponto de 
Cem Réis”, lavanderia da roupa suja da Capital, onde os boatos 
crescem diretamente proporcionais à importância do boatado e à 
capacidade do boateiro (...). (Djacy Andrade, 1976, apud Aguiar, 
1993, p. 243).  

O ‘viaduto de Damásio’, como ficou conhecido, foi concebido em uma área 

densamente construída, não respeitou as características do local de reconhecido 

valor histórico, apresentava-se como inovador, enquanto que era prioritariamente e 

propositadamente desagregador. Levava a ‘modernidade à cidade’, típica dos 

governos autoritários dos ‘anos de chumbo’, do movimento ‘Brasil grande’. O projeto 

não possuía qualquer estudo sobre o impacto socioambiental, a questão do 

transporte que circulava por aquela área, e sobretudo uma intervenção desse porte, 

em uma área histórica.  O projeto choca-se frontalmente em desacordo com a Carta 

de Veneza que reza no seu artigo 14 que: “Os sítios onde se encontram os 

monumentos devem merecer cuidados especiais, a fim de salvaguardar sua 

integridade”, quando o que ocorreu ali foi exatamente o inverso do que indica a 

referida Carta. 

Os usuários mais assíduos do local tinham conhecimento de que o maior intuito da 

administração municipal era exatamente o de desagregar a população, pois o 

convívio que existia na praça e no seu entorno – onde a política era bastante 

discutida e questionada – não interessava em absoluto ao prefeito. Porém, o que era 

anunciado pela gestão municipal era que aquela obra seria a ‘salvadora da pátria’, 

em um governo que se dizia popular, mas que na realidade se apresentou como o 
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mais populista da história pessoense. E como era desejo do gestor deixar sua marca 

naquela administração, o viaduto foi batizado com o seu nome. 

Em 1982, na sua segunda gestão municipal, uma parte da Rua Duque de Caxias 

passou a funcionar como calçadão, quando a rua passou a ser apenas destinada a 

pedestres. Dessa forma, a alça do viaduto que dava acesso à mesma tornou-se 

inútil, e consequentemente interditada e abandonada. O saldo dessa alça 

interrompida é que o Ponto de Cem Réis ganhou um grande lixo urbano e concretos 

prejuízos para a fisionomia do centro da cidade, demonstrando o evidente erro de 

projeto que contribuiu, decisivamente, para a decadência de um dos marcos da 

arquitetura da cidade, o Paraíba Palace Hotel, hoje Paraíba Palace Shopping, na 

medida em que aquela reforma confiscou os acessos imprescindíveis ao seu 

funcionamento. 

2. A última intervenção 

 Em 2009, o Ponto de Cem Réis passou por um processo de revitalização e 

requalificação, ocasião em que a paisagem construída deixa para trás elementos 

que fizeram parte do seu cenário durante anos. O projeto prometeu resgatar a 

unidade perdida apontando novas perspectivas. Visava requalificar um espaço 

público estratégico, a fim de valorizar a vida e a memória da cidade. Apostava na 

valorização da paisagem e do entorno quando propunha um espaço para grandes 

shows a fim de atrair a atenção, em especial, da classe média jovem.  

O projeto foi executado com a pavimentação inter-travada e granito em quadrículas 

soltas das soleiras tanto dos edifícios do lado norte – Casarão dos Ávila Lins e 

Edifício Duarte da Silveira, como ao sul, no Paraíba Palace, além das calçadas leste, 

na Rua Visconde de Pelotas, e oeste, na Rua Duque de Caxias. Uma pequena 

cobertura vegetal de Acácias Brasílis foi conservada na porção leste, em número de 

quatro exemplares, e na porção oeste, seis palmeiras imperiais e quatro Acácias 

Brasílis de porte jovem. Próximo a área da lateral norte foi implantado um pedestal 

para colocação da escultura do busto com praticável de Vital de Negreiros, e na 

lateral oeste, no calçadão da Rua Duque de Caxias, uma escultura com o busto de 

Duque de Caxias. Em frente e bem próximo ao Paraíba Palace, um conjunto 
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escultórico do cantor Livardo Alves da Costa. Quanto à iluminação, esta foi colocada 

com o intuito de realçar o cenário arquitetônico implantado no entorno daquele 

ambiente.  

A intervenção recuperou a vocação original do lugar e principalmente cobriu o 

espaço vazio que existia sobre a maior cicatriz urbana do Centro Histórico – o 

Viaduto, hoje Túnel Damásio Franca – além de pavimentar todo o restante da área. 

Garantiu acessibilidade total àquele ambiente e restituiu o grande espaço livre para 

usos múltiplos, integrando-o mais eficazmente ao seu entorno imediato, 

proporcionando uma melhor articulação com o tecido urbano. 

Dessa maneira, o local passou a ser muito mais utilizado por seus habitantes tanto 

para permanência e contemplação, para encontros rápidos e de passagem, além de 

diversão, prática de skates e bicicleta, entre outros. 

Entretanto, aquela área carece de uma maior cobertura vegetal, pois durante os 

horários em que a temperatura apresenta-se alta – entre meio dia e quinze horas –, 

o ambiente apresenta-se insuportável, e por esta razão, a área fica quase ‘deserta’, 

funcionando apenas como passagem. Todavia, a medida que o sol se põe, os 

edifícios instalados no lado oeste da praça brindam a mesma e seus usuários com 

uma enorme sombra retangular que é acompanhada de uma leve e constante brisa, 

o que torna o local agradabilíssimo, provocando grande urbanidade. (Figura 05 -  

Representação ilustrativa da Praça).  
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Figura 05. Representação ilustrativa da Praça Vidal de Negreiros 

Hoje a Praça se configura como um local que abriga eventos culturais e sociais no 

turno da noite, além dos acontecimentos do cotidiano da cidade, apresentando 

grande vitalidade e alto grau de urbanidade, onde a presença da população é 

intensa nos mais variados horários diurnos – transeuntes, contempladores, usuários 

que se divertem e passam o tempo conversando, jogando, praticando diversas 

atividades –, apesar dela não se apresentar tão convidativa à sociabilidade. 

A PMJP estimula uma programação cultural tanto com artistas paraibanos como 

nacionais em grandes shows. O local também acolhe grandes eventos do calendário 

de festas típicas, a exemplo das prévias Carnavalescas, por ocasião da saída do 

Bloco Cafuçú (Figura 06).  

Figura 06. Bloco Cafuçú. 
Ano 2013. Acervo Liana Chaves. 

 

  

Figura 07. São João na Praça      
Ano 2013. Acervo Liana Chaves.          
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E festejos na época do São João, quando a Praça acolhe as quadrilhas juninas, 

como mostra a figura 07, de 24 de junho de 2013. 

Os shows e festejos que são realizados na Praça Vidal de Negreiros são sempre um 

sucesso, demostrando o potencial que existe no Centro da cidade para a realização 

de eventos. Entretanto, o local não comporta, eficientemente, o grande número de 

pessoas que comparece aos acontecimentos.  

A última intervenção evidencia o caráter político de promoção governamental, 

portando-se como uma ‘vitrine’ que mostra a capacidade e eficiência em ‘fazer’ do 

gestor, não importando o uso coletivo do espaço durante todo o dia. É necessário 

que o Centro seja o território permanente de cidadania e não só de eventos 

esporádicos com artistas conhecidos ou renomados. 

Detectamos que a maioria dos usuários mais jovens demonstra total falta de 

memória referente a Praça, só referindo-se ao espaço como local para grandes 

shows. Enquanto que os idosos contam que aquele local marca suas vidas, 

momento em que lembram de suas memórias e suas histórias. E, apesar de não 

existirem mais fisicamente, as duas cafeterias que funcionaram no andar térreo do 

Paraíba Palace e mesmo o antigo Hotel, ainda se constituem, para eles, um 

elemento que é visto como referência, como memória do Centro Histórico. Eles que 

conhecem bem a história daquele local, que vivenciaram os bondinhos, a coluna 

com o relógio ou os pavilhões, têm ali como marcos sentimentais, e alguns referem-

se aos mesmos com saudosismo.  

Dessa forma, em uma das entrevistas que fizemos, e a que mais nos marcou, foi a 

de um senhor que é morador do Centro, comerciante e usuário assíduo do Ponto de 

Cem Réis desde a década de 1950. Perguntado sobre a história e memória do local, 

ele resume o sentimento de todos os que conheceram ‘antigamente’ aquele lugar, 

informando que:  

[...] nenhuma das duas reformas feitas nesse local lembra sua 
história e nem em algum momento os dois projetos recordam nem o 
ponto final dos antigos bondes e suas linhas, e muito menos a praça 
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dos carros de aluguel ... eles esqueceram a história da praça ... eles 
esqueceram a memória da praça. (C.C., 92 anos). 

 

3. O entorno da praça  

O entorno da Praça caracteriza-se por uma forte presença de edificações antigas, 

com um patrimônio edificado que carrega referências na construção da memória 

coletiva da sociedade pessoense. O Casarão da família D’ Ávila Lins, o Paraíba 

Palace, sempre foram símbolo de elegância e riqueza para a sociedade da época. O 

edifício Duarte da Silveira e o edifício Régis, exemplos do movimento moderno. São 

quatro edifícios que ainda são utilizados como indicadores de identidade e estrutura 

que apresentam forte valor histórico na memória do cidadão –, e fechando o 

retângulo, as Ruas Duque de Caxias e Visconde de Pelotas.  

As circulações utilizadas como ‘portas de acesso’ à Praça são as Ruas Duque de 

Caxias e Visconde de Pelotas, além das vias laterais, de um lado a calçada do 

edifício do Paraíba Palace, e do outro, as calçadas do Casarão da família D’ Ávila 

Lins e do edifício Duarte da Silveira, que servem de ligação entre essas duas ruas 

ditas anteriormente, além de serem os limites da Praça. 

A ‘entrada’ da Praça pela Rua Visconde de Pelotas se identifica pelo encontro de 

alguns aposentados, pela concentração de estudantes e taxistas e por alguns 

‘jogadores de dama e gamão’. O local possui alguns bancos e quatro árvores de 

porte médio que convidam o usuário à permanência. Outra ‘entrada’ é através da 

Rua Duque de Caxias, área de intenso fluxo de pedestres, onde estão localizados 

alguns bancos, que convidam os passantes ao descanso.  

No local existem alguns bancos que são desconfortáveis e insuficientes em número. 

As árvores que ali se encontram, além de serem poucas, não são apropriadas para 

promoverem grandes sombras pois trata-se de palmeiras imperiais que nunca serão 

frondosas, nem produzirão sombra necessária para atender à população. Caso 

houvesse maior número de bancos confortáveis e uma quantidade maior de árvores 

com grandes copas, a população poderia usufruir mais e melhor daquele local. 

Essas se configuram as maiores queixas entre os usuários entrevistados.   
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Uma pequena parte da Rua Duque de Caxias – espaço entre a Praça e a Igreja da 

Misericórdia – é usada como percurso e ponto de grande permanência, uma vez que 

os bancos ali existentes são de madeira e com encosto, apresentando-se mais 

confortáveis que os existentes na Praça.  

A Avenida Padre Meira configura um caminho, um trajeto percorrido pelo pedestre 

na ocasião de seu deslocamento do Parque Solon de Lucena, a Lagoa, até o Ponto 

de Cem Réis. E como referência viária, a Rua Visconde de Pelotas é o único 

caminho de acesso de veículos à Praça.   

Aquele ambiente apresenta grande confusão visual devido à existência de placas e 

anúncios com diversas e fortes cores em alguns imóveis, além do abandono e 

descaso em outros, comprometendo, sobremaneira sua identidade. 

Algumas lojas são pontos de referência, podendo ser atribuídos às mesmas o papel 

do marketing de consumo. O edifício Duarte da Silveira apresenta o pavimento 

térreo com quatro unidades de comercio em funcionamento e os cinco andares 

superiores vazios e deteriorados; o Casarão da família D’Ávila Lins possui no 

pavimento térreo seis unidades de comércio, quando apenas um encontra-se 

funcionando e o pavimento superior vazio e abandonado; no Paraíba Palace 

Shopping, os quatro pavimentos: térreo (12 lojas) mais três pavimentos superiores 

(100 lojas) se encontram funcionando; os outros edifícios abrigam lojas comerciais e 

consultórios médico-odontológicos.  

4. Os usos e os contra usos (re)desenhados e cultivados pelo cidadão 

  O autor da última intervenção no Ponto de Cem Réis, arquiteto Amaro Muniz, 

em uma entrevista sobre o projeto, falou dos usos que o mesmo sugere ao local:  

...temos que garantir à cidade espaços abertos, para grandes 
eventos, acontecimentos aberto ao público numa escala que a 
cidade tá assumindo ... na verdade é uma janela criada dentro da 
cidade... é uma janela para ver a cidade, você ver a cidade de dentro 
da cidade... e eis que você tem o projeto para o Ponto de Cem Réis.

   

 Assim, a Praça se configura hoje como um espaço que abriga eventos culturais 

e sociais, como indica o projeto. A presença da população é intensa: transeuntes, 
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contempladores, usuários que se divertem e passam o tempo conversando, jogando, 

praticando diversos outros tipos de atividades, e nesse sentido, enfatizamos os usos 

e contra usos desses lugares feitos pelos habitantes e turistas da cidade, a partir de 

suas falas, quando entrevistados. 

  Os usuários, com discernimento e dentro dos limites, utilizam e dão a Praça o 

uso e os contra usos que lhes convém pois, apesar de não haver mesas no local, 

eles utilizam os bancos para o jogo de cartas, dominó e gamão. Outros usuários 

utilizam o espaço e brincam com seus skates. Outros vão ler os jornais, vão discutir 

política e os assuntos mais atuais da cidade e do mundo. Outros fazem suas 

reuniões e encontros, muitas vezes até em pé, ou uns sentados e os outros em pé. 

Mas, sempre durante a semana, a Praça se encontra povoada, em alguns horários 

mais e em outros menos. Observamos que mensalmente são comemorados os 

aniversários dos idosos que frequentam assiduamente o local.  

 Devido ao forte processo de despovoamento habitacional no Centro da cidade, 

torna-se necessário o incentivo, pelo poder público, em fomentar esse item, pois é 

comprovado que um local habitado imprime equilíbrio ao lugar. O vandalismo é 

minimizado e as pessoas-habitantes passam a atuar como verdadeiros ‘olhos’ e 

guardiões do lugar, inclusive induz a sustentabilidade econômica para outras 

atividades. E, apesar dos shows e festejos que são realizados no local serem 

sempre um sucesso, é necessário que o Centro seja um território permanente de 

atividades, não só de eventos esporádicos.  

 Aquele espaço, funciona de modo diferente segundo as horas do dia, os dias 

da semana e as épocas do ano, quando suas paisagens são funcionalmente 

distintas. Observamos que há sempre e constantemente a presença de muitos 

ambulantes, geralmente vendendo comidas típicas e bebidas. E em momentos de 

shows, como o local não possui infraestrutura adequada, não consegue abrigar o 

grande número de vendedores que se instalam em suas laterais causando, 

enquanto duram os eventos, um temporário caos urbano.  
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 Verifica-se também durante os eventos, a falta de banheiros públicos, a 

precária segurança e limpeza no local, reclamação feita por todos os moradores, 

usuários e turistas. 

 Percebemos como as pessoas de classe menos abastarda são discriminadas e 

provocam medo em muitos.  

 Vimos que vários usuários criticam o projeto por se sentirem excluídos pelo 

mesmo, uma vez que têm consciência que ele foi destinado aos jovens de classe 

média e alta, mas que apesar de terem essa consciência, eles vêm todos os dias 

jogar naquele local, informando desse modo como imprimem ali, um contra uso. 

 Entendemos que algumas mulheres, apesar de reconhecerem os benefícios 

que a revitalização trouxe ao lugar, se queixam da discriminação como artesã-

camelô, apontando a falta de segurança e limpeza.  

 Apreendemos que existe o preconceito e a discriminação em relação ao 

‘diferente’. Mas, apesar dos conflitos existentes, todos ‘convivem’, cada qual ao seu 

modo.  

 Assim, nas figuras 08, 09 e 10, pode-se perceber aposentadas (os), skatistas, 

transeuntes, jogadores, às vezes um comércio informal de gêneros alimentícios que 

se ‘aceitam com naturalidade’. São sujeitos que se organizam em grupos com 

algumas afinidades, praticam diálogos nem sempre amistosos com outros grupos, 

mas que mantêm o respeito entre eles, cultivando ‘uma política de boa vizinhança’. 

. 
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Figura 08. Aposentados (as) conversando e descansando, encontro e descanso, transeuntes Ano 
2013. Acervo Liana Chaves. 

 

 

Figura 09. Comércio informal, aposentados (as) conversando e descansando, skatistas em manobras 
e transeuntes. 

Ano 2013. Acervo Liana Chaves. 

 

 

Figura 10. Homens jogando e outros ‘piruando’, aposentados (as) conversando e descansando, 
encontro e descanso, transeuntes. 

Ano 2013. Acervo Liana Chaves. 

Alguns aposentados que frequentam a Praça diariamente dizem que têm ali sua 

segunda casa. Moças e rapazes se encontram ali depois das aulas ou do trabalho 

para um bate-papo, um lanche, um churrasquinho ou uma cerveja. São os amigos 

do dia-a-dia, que viram grandes amigos, namorados e que muitas vezes, viram casal 

e alguns chegam a se casar. Skatistas brincam no centro da Praça e informam que 

ali, apesar de se sentirem ‘estranhos’, eles se sentem livres e alguns dizem que 

perecem ‘ter asas’, se sentem com liberdade.  
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Liberdade é o que a Praça realmente oferece a todos que a procuram. Um local que 

acolhe e oferece uma sensação de liberdade, de descanso, de lazer, de 

contemplação, de passagem. Como escreveu Cecília Meireles (1953), ‘Liberdade – 

essa palavra, que o sonho humano alimenta: que não há ninguém que explique, e 

ninguém que não entenda! 
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