
 

 
 

PARECER REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADORO BH.  

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 22/11/2022 foi encaminhada à DPCA via Comissão de Mobiliário Urbano, da qual a Diretoria de 

Patrimônio Cultural e Arquivo Público faz parte, o ticket 31.00514328/2022-07, contendo referente 

à modificação, revitalização e propostas relativas à sinalização existente na Praça Floriano Peixoto, 

no âmbito do Programa Adoro BH.  

 

Quanto à afirmação inicial do Relatório técnico da DPCA: 

 

“Por tratar-se de Praça tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual e Federal, pertencente ao Conjunto Urbano Praça 

Floriano Peixoto, a equipe técnica da DPCA considerou importante a apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural de Belo Horizonte. 

Ressaltamos que esta análise pelo CDPCM visa nortear futuras análises em casos análogos em outras praças públicas, 

como é o caso das Praças Rio Branco e Governador Israel Pinheiro, que também serão objeto de intervenções 

semelhantes a serem analisadas pela Comissão de Mobiliário Urbano. “  

 

Discordo e entendo como parecerista, que qualquer intervenção em bem tombado da relevância 

desta praça e com autoria conhecida, tenha que ser submetido ao conselho. São praças e espaços 

diferentes em sua morfologia, funcionalidades e estilo, demandando projetos específicos ainda que 

se aproveite padrões, tamanhos, bons exemplos, com bastante cuidado. 

A proposta em tela deve ser apresentada ao autor da requalificação original. 

 

2 – O PROJETO  

 

O objeto desta análise trata de uma proposta de revitalização das placas existentes na Praça 

Floriano Peixoto, mantida pela Unimed-BH através do Programa Adoro BH, e a proposta de inclusão  

de novas placas. 

 

Foi realizado um diagnóstico sobre a necessidade de manutenção das placas existentes, de 

alterações nos conteúdos informativos e no design destas.  

 

Apesar de recomendar a análise e crítica, bem como a orientação ao autor do projeto da 

Requalificação e Restauro originais, farei breves pontuações sobre a proposta. 

 

“Com relação a sinalização nos gramados, são 5 as placas existentes que serão revitalizadas. 

 

São cinco também as placas de orientação de uso dos aparelhos de ginástica 

 

A sinalização de parede existente nos brinquedos infantis também será objeto de revitalização 

 

Há 3 placas de sinalização de alerta nas pérgolas, também existentes.  

 

2 placas de alongamentos 

 

Foram propostas placas de sinalização da pista de corrida ao redor da praça, instaladas em postes 

 

Na área central da praça foram propostos estandartes com mensagens do projeto MUDE1HÁBITO, a serem 

instalados em postes existentes.  

 



 

 
 

Foram propostas duas novas placas, referentes à divulgação do Programa Adoro BH, e a revitalização de 

uma já existente.” 

 

 A proposta de Sinalização para a Praça Floriano Peixoto me parece e sugere um suporte de 

marketing da patrocinadora. 

 Devemos lembrar que nos últimos 30 anos temos nos empenhado em um sério trabalho de 

despoluição visual e de regulação de propaganda na cidade de Belo Horizonte. Limpeza de 

empenas, disciplina nos tamanhos e aplicação de logomarcas, retirada de acessórios em 

grandes números e exagerados, que menos informam e mais concorrem com o espaço 

público a ser usufruído pela população. 

 Até onde vai a informação necessária e quando ela passa a ser invasiva, “motivacional” 

(para quem já está na praça?), deixando de comunicar para irritar, poluir, concorrer, 

impedindo até algumas atividades. Por exemplo, as placas na grama falando que a grama 

verdinha é agradável ... redundância à existência da grama verde ali (se estiver bem 

mantida), acaba por atrapalhar a bola  das crianças e sua fruição.  

 Há um exagero de placas em número e cores, com design destoante do projeto da praça. 

As cores laranja e verde cítrico/maçã, não são leves. Ao contrário, pulam aos olhos como 

fantasias coloridas e roubam foco de atenção, quando deveriam ser complementares.  

 Cria-se muitos postes ao redor da praça, de 3,3 m de altura em aço inox (o autor do projeto 

original usa postes pretos discretos), para pendurar banners com o número da 

quilometragem da caminhada, quando melhor e mais discreto (sem deixar de ser visto e 

usado) seria a identificação no piso. 

 O conjunto de estandartes na praça central é puro marketing. Imagens com palavras 

motivacionais e excesso de cores criam mais uma abordagem no estilo auto ajuda. Acredito 

até na possibilidade de se educar falando em mudanças de hábitos ou pelo menos 1 hábito 

por vez. Mas estas mensagens são invasivas com imagens e banners coloridos, 

concorrendo com a arquitetura, relevância histórica, beleza e alma da praça. Poderiam estar 

inseridas apenas nas placas funcionais necessárias e indispensáveis. 

 O mesmo se aplica às placas da academia de ginastica e alongamentos. Não obstante as 

cores e forte presença dos aparelhos, as placas entram no concurso de quem aparece mais.  

 A placa nos brinquedos mata a parede de mosaico cerâmico. Outra placa concorre com a 

escultura do artista Jorge dos Anjos.  

 Identifiquei mais de 7 tipos de placas, todos em fartos números e com design diferente, sem 

diálogo e harmonia. 

 

3 – CONCLUSÃO E VOTO 

 

A partir da análise do projeto apresentado, e pelas reflexões pontuadas acima, sou pela rejeição da 

proposta e sua revisão geral, com o acompanhamento pelo autor da Requalificação da Praça, o 

Arquiteto Flávio de Lemos Carsalade. 

 

Este é o meu voto, salvo melhor juízo deste Conselho. 

 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 2023 

 

 

Maria Edwiges Sobreira Leal 

Arquiteta Urbanista Presidente CAU/MG 

Representante do Conselho de Arquitetura de Minas Gerais 
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