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"Se todo artista deve ir onde o povo está", como diz a bela canção de
Mílton Nascimento e Fernando Brant, muito mais se diga do Deputada A Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo um trabalho de
aproximação com vários segmentos da comunidade, rnineira num processo perma-
nente de integração que permita à Casa tni maior conhecimento das questões de
Minas, e que ao mesmo tempo, integre a população do Estado ao seu Legislativo.

Esta integração perpassa vários caminhos Localizada em um ponto no-
bre da Capital, a Assembléia Legislativa permite visualizar esta integração até
rresiio em seus aspectos físicos e geográficos É neste sentido que ela está
olhando a Praça Carlos Chagas, espaço urbano que interliga suas instalações com
a cidade de Belo Horizonte.

Num trabalho integrado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a
Assembléia Legislativa pretende promover a reestruturação e o reequipamento da
Praça Para que este trabalho se realize de forma mais democrática, a Assembléia

[	
procedeu a tina pesquisa de opinião com pessoas freqüentadoras ou não da Pra-
ça, residentes nas suas proximidades ou que trabalham na região. Os resultados

r desta pesquisa, realizada pela Vox-Populi Mercado de Opinião, sob a supervisão da
Lélio Fabiano & Associados, Consultores em Ccrnunicação, é que irão orientar a
nossa ação.

Mais importante que a quantificação das opiniões é a apreensão do sen-
timento popular, coro bem registra uma frase captada na pesquisa - lima praça
destina-se ao encontro das pessoas Afinal é isto que pretende o Patlamento Mi-
neiro: Um reencontro de todos os que vivem em Minas e que aqui trabalham.

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

DEPUTADO AJALM4R SILVA
1 2-Vice-Presidente e Coordenador do Projeto da Praça Carlos Chagas
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1-APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa qualitativa realizada pela Vox Populi - Mercado e Opinião
nos dias 27 e 28 de maio e 03 de junho de 1991, em Belo Horizonte. O principal objetivo foi avaliar as várias
possibilidades de reaproveitamento do espaço da Praça da Assembléia junto ao público que a frequenta, que reside
e/ou trabalha na região.

Foram realizados 06 grupos de discussão, cujas caractertsticas foram definidas a partir dos seguintes perfis:

- 01 grupo com pessoas de 20 a 35 anos, pertencentes às classes sócio-econômicas A/E, de ambos os sexos,
que tenham o hábito de freqüentar a Praça da Assembléia;

- 01 grupo com pessoas de 36 a 50 anos, pertencentes às classes A/E, de ambos os sexos, que tenham hábito de
frequentar a Praça da Assembléia;

- 01 grupo com pessoas de 20 a 45 anos, pertencentes às classes C/D, de ambos os sexos, que trabalhem próximo
à praça, mas não residam no local;

- Dl grupo com pessoas de 20 a 45 anos, pertencentes às classes A/B, de ambos os sexos, que trabalhem próximo
à praça, mas não residam no local;

- 01 grupo com pessoas de 20 a 35 anos, pertencentes às classes A/E, de ambos os sexos, que residam na região,
mas não tenham o hábito de frequentar a praça;

- 01 grupo com pessoas de 36 a 50 anos, pertencentes às classes A/E, de ambos os sexos, que residam na região,
mas que não tenham hábito de frequentar a praça.

A condução das discussões nos grupos foi feita a partir de um roteiro previamente elaborado. A extensão e
cobertura de cada item estão relacionadas aos níveis de conhecimento, interesse e importância que os
participantes dedicam a cada um deles. O roteiro utilizado nas discussões encontra-se no final deste relatório.

2- ANÁLISE DOS RESULTADOS

23 - OPINIÓES E AVALIAÇÕES SOBRE AS PRAÇAS DE BELO HORIZONTE

O trabalho realizado nos grupos de discussão fez emergir reflexões sobre o significado das praças, de maneira
geral. A partir das definições colhidas junto ao segmento de população investigado pôde-se observar que a idéia
de uma "praça" remete à imagem de um local tranquilo, arborizado e que proporciona conforto, segurança
e entretenimento. Uma praça destina-se ao encontro das pessoas, onde se procura resgatar a sensação de estar "em
uma cidade do interior". E sua função está diretamente ligada às necessidades da comunidade na qual está
inserida.
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"Para nós que moramos em uma capital que não tem área verde, as praças
servem para limos passear, descansar, curtir um pouco a natureza."

r

EAs praças mais lembradas da cidade foram a "Praça do Papa", citada por seu descuido e pela distância; a Praça
Manha de Dirceu, considerada um lugar agradável, por sua arborização, porém de espaço físico restrito; e a Praça
da Liberdade, vista como um modelo de praça.

22- AVALIAÇÓES SOBRE A PRAÇA DA ASSEMBLÉIA

Pôde-se notar, entre os participantes dos grupos, um considerável desconhecimento quanto à história desta praça.
Não se sabe quando e para que foi criada. Houve consenso quanto à percepção de que são privilegiados sua
localização e espaço disponível.

Não frequentadores da Praça da Assembléia destacam a conveniência de se criar uma "identidade" para o local,
rantes que tenha início qualquer projeto de reestruturação. Acreditam que a praça tem sido utilizada das mais

variadas formas, mesmo não atendendo devidamente às necessidades das pessoas que a frequentam, seja para
lazer, esporte, manifestações diversas, ou mesmo simplesmente como "atalho".

r"O problema daquela praça não é realmente enfeitá-la, reformulação decorativa;

	

-	 mas unia refonnulação quanto ao destino, à personalidade dela."

r

Existe uma certa confusão quanto à responsabilidade de manutenção da praça - não se distingue se cabe à
Assembléia Legislativa, à Igreja Nossa Senhora de Fátima ou à prefeitura municipal. Foi cogitada a possibilidade
de que alguma empresa viesse a "adotá-la", hipótese originada da avaliação de experiências verificadas em outros
locais, e consideradas vitoriosas.

"Eu não sei se seria viável entregar a praça para patrocínio de empresa privada
ou mesmo parte da praça para a Igreja. A manutenção de uma empresa privada

	

[	
é muito mais bem feita."

A avaliação feita sobre seu estado geral, atualmente, é pautada pela idéia de abandono. Segundo os entrevistados,
fatores diversos, tais como má conservação dosjardins, iluminação deficiente, falta de policiamento, entre outros,
vêm propiciando o aumento do número de "pivetes" e mendigos na praça, utilizada por estes como moradia.
Frequentadores têm mudado seus hábitos, por considerarem estar-se tornando cada vez mais perigoso ir à praça
em determinados horários, principalmente à noite.

ri
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"Aquilo para mim não é uma praça, é uni pedaço de leira abandonada."

E
"Parece praça para mendigos, encontro de marginais. A gente que trabalha ali
na frente; sempre chama a viatura da polícia."

"Eu ando lá só até 19:301z. Passou deste horário você só vê espetáculo dos
mendigos'."

"Ali o que acontece é que à noite a praça morre, porque é mal iluminada."

Trabalhadores da região (classes C/D) que utilizam a praça como local de descanso, também se queixam da falta
de conservação e de segurança.

'Aquele banco não é cômodo, é um banco sem encosto, e no sol, não tem árvore."

"A polícia tinha que tornar providência, na hora do almoço dá muito

2,2.1 . PRINCIPAIS USOS DA PRAÇA

1	 As opiniões sobre as atividades que acontecem no local variam entre frequentadores e não frequentadores.

E
L	Lazer

Os frequentadores acreditam que o lazer na praça poderia ser mais agradável com algumas modificações,
especialmente no que se refere à delimitação dos espaços utilizados. Como exemplos foram citadas: a área
destinada às crianças (brinquedos e areia), para a qual foi sugerido o fechamento com grades, para seu melhor
aproveitamento e conservação; e a área de cooper, que necessitaria de melhoramentos no piso e de placas
indicativas de distância, já que a praça tomou-se um lugar utilizado para corridas.

L
Não frequentadores consideram-na um local pouco indicado para a prática de esportes, principalmente por sua
localização. Acreditam que a praça seria mais apropriada para descanso, manifestações diversas e realização
de eventos.

Há consenso quanto à conveniência de utilização da praça para manifestações culturais ou políticas, mas é

r	 ressaltada a necessidade de criação de infra-estrutura para acolher tais eventos, como policiamento, lixeiras,
espaços delimitados etc.

r
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Não frequentadores julgam ser esta a maneira mais provável de se habituarem ao convívio com a praça, ou seja,
por meio da participação em eventos diversos, tais como shows, teatros, feiras.

A exceção levantada pelos que trabalham na região (classes C/D) relaciona-se à Feira de Artesanato que ali
ocorre esporadicamente. Não haveria, segundo eles, necessidade de manutenção deste acontecimento, uma
vez que existe na cidade um local determinado para este fim.

	

-r,	 "Não cem nada a ver pôr feira de artesanato ali. Já tem um lugar só para isso."

	

r	 'w praça favorece o mal uso, a sujeira deixada lá, porque ela está acabada,

	

-	 destruída."

- Igreja / Casa Paroquial

	

[	
Quanto à Igreja Nossa Senhora de Fátima e à Casa Paroquial, existe uma clara divisão entre o público investigado:

- Frequentadores da praça e trabalhadores da região (classes A/B) consideram a igreja um patrimônio da

	

[	
comunidade local, e a idéia de uma possível mudança de lugar é enfaticamente rejeitada. Segundo os entrevistados,

	

-	houve uma tentativa nesse sentido, no passado, e a população local manifestou-se totalmente contrária. Para
estas pessoas, a Casa Paroquial tem cumprido sua função social: cursos, encontros e atendimentos à população

	

[	
da região;

r - Não frequentadores da praça e trabalhadores da região (classes C/D) questionam a presença da Igreja, criticam
sua arquitetura, e perguntam se não seria mais funcional sua transferência para outro lugar. Não possuem
informações sobre a atuação da Casa Paroquial junto à comunidade.

"A igreja está sempre fechada, mal cuidada e tirando a estética da praça. "

Outros espaços que mereceram destaque foram o pátio/stacionamento e a escadaria da igreja, que, para os
participantes, poderiam ser melhor aproveitados e estruturados, em benefício do lazer.

r"Aquela praça tem três coisas: uma igreja, uma escadaria e um estacionamento.
Aí tem um pouquinho de árvore e um pouquinho de brinquedo."

"Aquela escadaria, nem noiva sobe."

r
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É consensual a opinião de que o estacionamento vem sendo utilizado por um público que não frequenta a praça.
Os participantes dos grupos alegam que as pessoas que visitam a Assembléia ou a área comercial da região se
beneficiam deste conforto, enquanto os frequentadores são prejudicados em seu espaço de lazer.

Frequentadores da praça ponderam que, caso o estacionamento venha a ser desativado, será indispensável a
viabilização de outra forma de angariar fundos para a Igreja, já que o dinheiro arrecadado com o estacionamento
tem sido revertido em obras sociais coordenadas pelo padre.

2.2.2 - ATIVIDADES QUE PODERIAM OCORRER NA PRAÇA

A opinião dos participantes sobre este assunto está intimamente ligada a uma descrença quanto à possibilidade
de que qualquer coisa se realize de fato. Há dúvidas sobre qual órgão ou setor seria responsável pela promoção
de atividades no local e se a área total da praça não ficaria prejudicada, nesta eventualidade.

As sugestões de possíveis atividades culturais variam pouco: oficinas de teatro, serestas, bandas de música e feiras
de livro são citadas como formas de dar maior movimentação ao local e fomentar, na população, o hábito de
frequentar a praça.

r Observou-se uma reação de desânimo quando colocada a possibilidade de construção de um Teatro de Arena.
Mesmo que considerada uma boa sugestão, a idéia resulta na sensação de que se transformará em mais um espaço
ocioso, sem divulgação e utilidade.

"É interessante, mas acho difícil.  Quem vai tomara iniciativa de ir lá eprodu2ir
alguma coisa?"

Como alternativa, surgiu a proposta de construção de um "coreto", que serviria de palco, quando necessário, e
estaria integrado à paisagem da praça, mesmo quando não utilizado para finalidades culturais ou políticas.

[	
2.23 - ALTERNATIVAS DE ALIMENTAÇÃO

O segmento entrevistado que mais se mobilizou frente a sugestão de criação de um ambiente adequado paraE' alimentação rápida, foi o de frequentadores da praça que trabalham na região. Observa-se que este público utiliza
a praça com tal finalidade, sem o conforto de que necessitaria. A sugestão é de que sejam colocados cestos para
lixo, bancos e mesas à sombra.

"Pessoas idosas poderiam jogar damas nas mesas. Elas gostam disso."

1
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"Aquele pessoal que trabalha no CB, na hora do almoço vai todo para a praça.
Tem urna turma que joga baralho nuns cairoles."

Não frequentadores aprovam a idéia de se criar novos espaços de alimentação, tornando a praça mais atraente
E	e agradável.

A maioria dos entrevistados, porém, considera uma iniciativa supérflua a criação de alternativas de
alhndhtação, e argumentam tratar-se de uma região onde existem várias lanchonetes. Caso haja algum
acontecimento extra, a idéia levantada é a de que sejam colocadas pessoas cadastradas para atender a uma
maior demanda de alimentação na praça. O mais apropriado será delimitar uma área para os carrinhos de pipoca,
sorvete, milho e côco já existentes no local, pois a praça já incorporou esses "carrinhos de alimentação".

"Aquele pessoal que vende pipoca, picolé devia ter um lugar específico para

[	
eles."

"O carrinho de côco é folclórico, já faz paire da história da praça. Ele tem
que ter unia acomodação melhor para ele, para não ter a sujeira que está lá."

22.4 - OUTROS SERVIÇOS ÚTEIS À POPULAÇÃO

A discussão sobre os tipos de serviço que a praça poderá oferecer suscitou controvérsias, muito mais em função
da incredulidade em sua manutenção, do que propriamente pela utilidade destes.

A possibilidade de que fossem introduzidas melhorias na praça, tais como bebedouro, banheiros, lixeiras, gera
um sentimento de angústia nos frequentadores, por visualizarem a possibilidade de que sejam abandonadas logo
após a "inauguração". Segundo eles, estas iniciativas proporcionariam aos mendigos e marginais (que já
"residem" na praça) um "conforto" adicional, reforçando sua permanência no local.

"Banheiro eu sou contra. Eu sou contra qual quer construção lá dentro.

[	
Banheiro vai ser usado para tudo, menos como banheiro."

Toda e qualquer instalação na praça requer, na opinião dos entrevistados, policiamento para evitar sua
depredação. Não agrada a idéia de construção que demande espaço, em prejuízo da área total da praça. O

[ banheiro-móvel foi citado como solução para este problema e é considerado boa alternativa também por haver
alguém responsável pela sua limpeza, conservação e utilizáção. O funcionamento de um serviço desta natureza
obedeceria a um horário pré-estabelecido até à noite, já que não há movimento no local após as 22 horas.

[
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A instalação de bancas de jornais não se faz necessária, pois a praça já dispõe de duas que, segundo os participantes,
cumprem sua função. Mesmo argumento foi usado em relação à inutilidade de um banco 24h, uma vez que existem

[	
vários bancos na região.

Os entrevistados são favoráveis à sugestão de implantação de um posto telefônico no local: o mais próximo situa-

[	
se em frente à Assembléia Legislativa. A utilidade deste serviço é incontestável.

"Telefone nunca é demais."

[

Fechamento da Praça

a	 Observa-se claramente o desagrado que esta hipótese causa à maioria dos entrevistados. Os participantes não se
r mobilizaram no sentido de propor horários de funcionamento, tal a recusa à sugestão. Fechar a praça simboliza

negar seu significado de "local amplo e público", É considerada iniciativa pouco viável, por envolver um enorme
gasto que não resolverá os problemas existentes, caso não se pense em manutenção e policiamento. Fechar
uni local público não significa, necessariamente, proporcionar maior segurança.

Em lugar do fechamento da praça, poderiam ser delimitados outros espaços no seu interior, tais como o parquinho
e a área destinada aos carrinhos de pipoca, milho etc.

"A gente já vive limitado dentro do apartamento, fechado, cercado."

[	
"É trágico!"

"O Parque Municipal, quando era abeiro, tinha mais segurança."

r

O grupo de trabalhadores da região classes C/D acatou a proposta de fechamento da praça. Eles consideram que
a conservação e proteção da praça estariam, dessa forma, asseguradas.

[

"Eu acho boa idéia. Primeiro porque ela seria mais bem conservada e não

[	
atrapalharia quem gosta de correr de noite, porque corre no passeio."

[

r

r	 —.
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Neste segmento surgiu uma proposta de horário para o funcionamento da praça: de 5 às 21 horas, sem prejuízo
para os frequentadores habituais e protegendo o local dos marginais e mendigos que ali se instalam.

2.2.5 INCREMENTAÇÃO DO ESPORTE NA PRAÇA

Especial ênfase foi percebida junto ao público entrevistado quando o assunto introduzido foi o esporte. A
associação praça/esportes é imediata. É de conhecimento de todos que a praça é utilizada para a prática de

rexercícios físicos, a despeito de seu estado de conservação.

Seria urgente, na opinião dos participantes dos grupos, a criação de um local adequado onde os desportistas

[	
pudessem se exercitar. Os brinquedos estariam sendo utilizados como barras e pranchas para abdominal. £
o "parquinho" estaria sendo disputado por crianças e adultos, a todo momento.

"Não tem barra e eu já vi muito adulto fazendo abdominal nos brinquedos."

"Ali peno tem o Campo do Lazer. Não é a mesma coisa. Ê um lugar fechado
e muito árido."

A convicção geral é de que o esporte acontece na praça de maneira desordenada: as escadarias da igreja são
utilizadas como pista de skate, as bicicletas estão espalhadas, e o estacionamento se torna campo de futebol,
quando possível. Outra reclamação comum 6 de que a calçada é inadequada para corridas, o que poderia
acarretar "problemas de coluna".

"É piso português. Um solta e os outros vão soltando ao redor."

E
As principdis propostas apresentadas para a incrementação da prática de esportes na praça são as seguintes:

melhoramentos na pista de corrida, inclusive com demarcação, no chão, de distância percorrida;

barras e pranchas para abdominal;

[	
- quadras de futebol de salão e/ou peteca;

- pista para bicicleta no lugar do estacionamento e pista para skate na escadaria.

E

[

E

[

1
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[	As sugestões são baseadas na experiência ou na observação do que já ocorre na praça. O que se pretende é
simplesmente organizar o que vem sendo improvisado.

Não frequentadores alegam que a praça é inadequada à prática de esportes, pela poluição e má conservação.
Argumentam que melhoramentos, neste sentido, podem trazer transtornos e perigos aos usuários.r

[ "Tudo tem que ter acompanhamento médico, principalmente se a região é lugar
de pessoas idosas, a pessoa acaba não fazendo acompanhamento médico.
Se tem um aparelho lá, a pessoa vai fazer exercício e às vezes ela não pode
fazer. Se fizer errado dá problema de coluna. Aparelho funciona para meia
dúzia que faz musculação.'r

	

r	A intensidade do trânsito na região foi assunto exaustivamente discutido e relacionado à pouca arborização e
1 consequente poluição da praça. Os participantes analisam demoradamente o problema, na tentativa de

encontrar uma solução eficaz, tanto para motoristas, quanto para pedestres. Qualquer proposta de mudança,
porém, despertou dúvidas relacionadas à viabilidade de implementação.

	

[	 "Tem que melhorar o trânsito ali, para a gente andar sem poluição. Se tivesse
esta chance todo mundo acharia excelente, mas acho dificil acontecer."

1

3- PRINCIPAIS CONCLUSÓES

Abaixo,F de forma resumida, estão colocadas as principais opiniões e avaliações dos participantes dos Grupos de

	

[	
Discussão:

1) A Praça da Assembléia destaca-se por sua localização e espaço físico privilegiados.

A Praça estaria, atualmente, em estado de "abandono", caracterizado por: falta de segurança/
policiamento, limpeza, conservação e iluminação deficientes, carência de arborização. Uma das manifestações
disto seria a presença intensiva de mendigos, que têm utilizado a praça como local de "moradia".

3) Houve divergências mais acentuadas, nas avaliações dos grupos, apenas quanto à conveniência - ou não - da

	

[	
presença da Igreja no local.

4) Há um sentimento geral de descrença quanto à possibilidade de que venham a ser implementadas, de fato,
melhorias na Praça. da Assembléia.

[

E
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5) A possibilidade de que ocorram melhorias na praça desperta a idéia de que, caso isto aconteça sem incremento
da segurança e sem um projeto de manutenção permanente, as obras acabariam por atrair mendigos e
marginais, e o resultado final seria mais negativo que positivo.

6) Foi salientada a atual falta de "personalidade" ou "identidade" da praça. A maioria dos participantes entende

	

[	
que ela deveria ser destinada mais para o descanso e para a realização de eventos culturais, artísticos  políticos,
e menos para esportes.

r7) A prática de esportes - mesmo que não prioritária, na destinação da Praça-, deveria ser disciplinada, e
organizada em espaços adequados.

8) A maioria dos participantes colocou-se contra a idéia de fechamento da praça por meio de grades, mas
manifestou-se favorável a que isto fosse feito com o espaço destinado aos brinquedos infantis.

	

[	
9) A maioria dos entrevistados sugeriu que a Feira de Artesanato não fosse mais realizada na Praça da Assembléia,
mas em outro local da cidade, adequado à atividade.

	

[	10) A idéia de construção de um Teatro de Arena não despertou maiores adesões. Em seu lugar, surgiu a sugestão

	

-	de que se construísse um "coreto". Da mesma forma, não foi aprovada a idéia de instalação de bancas de revista.

r11) A possibilidade de se criar, na Praça, um espaço destinado à alimentação, foi rejeitada pela maioria dos
participantes.

	

[7	12) Foi unânime a sugestão de que se promovesse a arborização da Praça, e de que se instalassem, no local, mesas,
bancos, cestos de lixo e telefones públicos.

13) O intenso trânsito que circunda a Praça foi citado frequentemente como obstáculo ao seu melhor
aproveitamento, mas os participantes mostraram-se descrentes quanto à possibilidade de que este problema

	

E	venha a ser resolvido de alguma forma.
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Roteiro das Discussões em Grupo

As discussões nos grupos foram orientadas a partir dos seguintes eixos de investigação:

- opiniões e avaliações sobre as principais praças de Belo Horizonte: motivos e hábitos de utilização por parte da
população em geral e dos entrevistados;

- percepção e avaliação dos entrevistados em relação à Praça da Assembléia:

principais imagens/associações dos entrevistados em relação à praça

nível de interesse/desinteresse pela praça

avaliação da praça: * lugar agradável x lugar desagradável
lugar seguro ou não

hábitos de frequência ou não dos entrevistados/justificativas

• nível de conhecimento sobre os principais usos que a população vem dando à praça (lazer/manifestações
políticas/manifestações culturais, etc.). Opiniões sobre estas atividades realizadas na praça;

- percepção e avaliação dos entrevistados sobre a presença da Igreja de Fátima e da Casa Paroquial na área da
praça;

- expectativas frente à possibilidade de reutilização deste espaço: principais demandas e sugestões:

atividades que poderiam ocorrer na praça
tipos de serviços que seriam úteis para a população;

opinião dos entrevistados sobre alguns itens específicos:

fechamento da praça - prós e contras
horário de funcionamento - sugestões
avaliação sobre tipos de serviços que poderiam ser oferecidos na praça (banheiro/bebedouro/serviço de

banco 24h/banca de jornal/posto telefônico/etc.)
avaliação dos principais tipos de equipamentos para uma Praça de Esportes
utilidade da construção de um Teatro de Arena.
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