BRASIL

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: principais jornais brasileiros disponíveis online, sites das prefeituras municiais e Plataforma G1
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
O Observatório do Espaço Público, laboratório de pesquisa
vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ao
Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da
Universidade Federal do Paraná, apresenta o primeiro número
de um boletim bimensal que pretender retratar a situação do
espaço público brasileiro a partir da coleta de notícias nos
principais jornais on-line, na plataforma G1 e nos websites das
prefeituras municipais das metrópoles de segunda ordem do
país, de acordo com IBGE, quais sejam: Belém, Belo
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre,
Recife e Salvador. Assim, mediado pelo relato cotidiano
dessas mídias, pode-se construir uma visão panorâmica e
atualizada dos conflitos, desajustes e avanços que constituem
o espaço público das metrópoles brasileiras.
Com o objetivo de formar um acervo de notícias, construiu-se
uma rotina de coleta que consiste em verificar o que foi
publicado nas plataformas selecionadas em semanas
intercaladas de cada mês. Este conjunto de dados foi
sistematizado em 9 categorias de análise, que procuram
retratar de forma abrangente as questões relacionadas ao
espaço público.

Ressalta-se que essa consulta foi equalizada pelo acesso a
uma plataforma de abrangência nacional, fato que incorreu,
por vezes, na duplicação de uma mesma notícia, até em
distintas categorias. Dessa forma, serão apresentados os
dados gerais de todas as metrópoles e, na sequência, os
resultados obtidos para cada uma em particular.
Neste primeiro boletim, elaborado com base em notícias
veiculadas nos meses de fevereiro e março de 2017, constatase, com base no gráfico abaixo, que duas categorias se
destacam das demais: "segurança e violência" e "esfera
pública do cotidiano", com mais da metade dos registros. O
segundo grupo mais presente se constitui pelas categorias
"acessibilidade e mobilidade" e "infraestrutura", com cerca de
um terço do total de notícias. Por fim, as categorias com
menor número de registros são "vegetação", "paisagem" e
"mobiliário". Nas páginas subsequentes, é possível verificar
como esse padrão de classificação não necessariamente se
repete em todas as realidades estudadas.
Com 1.030 notícias coletadas, tem-se uma base de
informação quantitativamente relevante para suportar
inferências sobre o espaço público brasileiro e, também, como
esse tema é tratado pelas mídias em geral.
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BELÉM

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: Jornal O liberal /G1 Belém/ Portal Prefeitura de Belém
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Na metrópole de Belém, podemos observar como as principais
notícias
encontradas se enquadram na categoria
“acessibilidade e mobilidade”, apresentando 10 matérias, onde
o principal motivo está centrado no veículo. Como segunda
categoria relevante encontramos a “esfera pública do
cotidiano”, com temas recorrentes a atividades em praças e
ruas, desde comemorações dos 113 anos da Praça Batista
Campos, a corrida da mulher que teve 1.800 atletas nas ruas
de Belém. Na categoria de “esfera publica politica” não se
destacam noticias que aprofundem discussões relevantes da
cidadania, pelo contrário, são abordadas como manifestações
que provocam alterações no trânsito.

Também é importante o destaque dado para a categoria
“infraestrutura”, com notícias relacionadas com pavimentações
de ruas e avenidas, e para a categoria de “mobiliário” só foi
encontrada uma noticia - em destaque - que apresenta o
panorama geral dos pontos de ônibus de Belém.
Belém chama atenção pela ausência de noticias de
“seguridade e violência”, pois mesmo existindo noticias deste
tipo, o teor quase não envolve o espaço público. A categoria
“paisagem” tem duas matérias, ambas relacionadas com
patrimônio e poluição visual da idade. Por último, “vegetação”
aparece com uma noticia sobre as mangueiras e o seu efeito
nas ruas de Belém.

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 34

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Paradas de ônibus estão em estado precário
em Belém.
Das 1513 paradas, apenas 570 possuem coberturas,
segundo a Prefeitura.
Reportagem G1 Belém - 06/03/2017

“O mato toma conta das paradas, que além de estar
enferrujado, quando chove, fica coberto de lama. No bairro
do Tapanã, há uma parada que após a chuva fica ilhada,
forçando as pessoas a irem para a beira da pista. Segundo a
Prefeitura de Belém, para a implantação de uma parada
depende de um estudo que leva em consideração vários
critérios como a largura da calçada e a localização. A
Prefeitura tem previsão de que esse número aumente, mas
não informou quantas novas serão construídas e quando
[...]”.

Pesquisador responsável: Rodrigo Cuevas Vargas
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BELO HORIZONTE
Boletim 01/2017

Fontes de Pesquisa: Estado de Minas | G1 Minas | Portal Prefeitura de Belo Horizonte
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Dentro dessa última categoria, por exemplo, vale destacar o 1º
Festival de Arte Urbana de BH, no qual participaram dezenas
de artistas que grafitaram um muro da cidade com temáticas
relacionadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da ONU, e o Projeto "A Savassi é da Gente", que
visa à realização de atividades organizadas e coordenadas
pela prefeitura em determinados espaços públicos desse bairro
nobre da capital mineira. A categoria que teve o número
menos expressivo de notícias coletadas dentro dos períodos
analisados foi a de “mobiliário”, com apenas uma notícia
encontrada, a qual tratava da instalação de assentos
preferenciais em estações e terminais do transporte coletivo
urbano.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 61

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Em Belo Horizonte, notou-se que, nos períodos analisados, a
maior parte das notícias relacionadas ao espaço público se
enquadra na categoria "infraestrutura". Os problemas relativos
a sistemas de internet e cabeamento, a realização de obras de
melhorias em vias e o isolamento de parques em razão da
ameaça de disseminação da febre amarela são temas que
aparecem dentro dessa categoria. Vale destacar também a
notícia que trata da instalação de dispositivos sonoros em
semáforos para facilitar a travessia de ruas (principalmente por
pessoas com deficiência visual) - notícia esta que se encaixa
tanto na categoria de “infraestrutura” como de “acessibilidade e
mobilidade”. Um número significativo de notícias também foi
enquadrado como "segurança e violência" (relacionadas a
acidentes de trânsito e crimes de assassinato e violência
contra mulher) e "esfera pública do cotidiano".

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Grafiteiros participam do 1º Festival de Arte
Urbana de BH

Cerca de 80 artistas cobriram 200 metros de um muro da
unidade Silva Lobo da Newton Paiva
postado em 02/04/2017 15:12 / atualizado em 03/04/2017 07:11
Paulo Henrique Lobato

No dia 02 de abril, cerca de 80 grafiteiros da Região
Metropolitana de Belo horizonte se reuniram para grafitar um
muro da unidade Silva Lobo do centro universitário Newton
Paiva, na capital mineira. O evento, chamado de 1º Festival de
Arte Urbana de BH, chamou a atenção de muitas pessoas,
que passaram no local para conferir as intervenções dos
artistas, as quais foram inspiradas nos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Pesquisadora responsável: Mariana Teixeira Fantini
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CURITIBA

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: Gazeta do Povo | Portal Prefeitura de Curitiba
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Em Curitiba notou-se que, nos períodos analisados, a maior
parte das notícias coletadas se enquadra na categoria
"infraestrutura". Os problemas relativos à falta de manutenção
das calçadas e vias, bem como iluminação pública, são temas
que aparecem dentro dessa categoria. Um número significativo
de notícias também foi enquadrado como “esfera pública do
cotidiano”. Neste enquadramento, vale destacar a notícia que
trata de um grupo de skatistas que reclamam do uso que
moradores de rua fazem do espaço público da praça.

As categorias que tiveram número menos expressivo de
notícias coletadas dentro dos períodos analisados foram a de
“mobiliário”, “vegetação” e “paisagem”. A primeira categoria
com apenas duas notícias encontradas, que tratavam da
criação de novos mobiliários urbanos. A segunda categoria,
por sua vez, contou apenas com uma notícia que tratava do
desabamento de uma árvore e os transtornos que ela causou
aos moradores da região. Por fim, a categoria “paisagem” não
contou com nenhuma notícia coletada dentro dos períodos
analisados.

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 77

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Skatistas reclamam que moradores de rua se
aliviam na pista da Praça do Atlético
Prefeitura só vai entregar o banheiro público da Praça Afonso
Botelho em abril. Cheiro de urina vindo de um muro também é
alvo de reclamação dos frequentadores do espaço
Gazeta do Pov o - 12/01/2017

Skatistas que frequentam a Praça Afonso Botelho, no bairro
Água Verde, em Curitiba, reclamam dos moradores de rua que
frequentam o espaço. O grupo diz que boa parte dos 20
moradores estão usando o espaço público como dormitório e
banheiro. A Prefeitura informa que iniciou visitas a espaços
públicos da cidade para fazer a abordagem social dos
moradores de rua. Com base nesses dados, o órgão vai
desenvolver um plano de ação especifico que terá como meta
o atendimento para essa população.

Pesquisadora responsável: Karen Ferreira
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FORTALEZA
Boletim 01/2017

Fontes de Pesquisa: Diário do Nordeste; G1 – Ceará; Prefeitura de Fortaleza.
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Muitas vezes, estas notícias estavam relacionadas à
mobilidade, quando a falta de infraestrutura levou a problemas
que interditaram as vias urbanas. As categorias menos
abordadas foram: “paisagem”, “mobiliário” e “vegetação”. Neste
conjunto, abordagens sobre o grafite e o mapeamento da arte
urbana no espaço público, apesar de poucas, indicam uma
percepção da “paisagem” voltada para intervenções artísticas.
Por fim, dentro das 5 notícias sobre “esfera pública política”,
destaca-se a organização das mulheres em um ato contra a
violação de direitos, reforçando o papel político das ruas.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 153

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Sobre as notícias da cidade de Fortaleza, percebe-se que mais
de 50% se referem aos temas “acessibilidade e mobilidade” e
“esfera pública do cotidiano”. Nesta categoria, predominam
abordagens sobre atividades e acontecimentos, principalmente
ações desenvolvidas pelo poder público, como o projeto “Tô na
Praça”, noticiado em todas as semanas de pesquisa. Já no
primeiro tema, 24 notícias foram relacionadas aos veículos,
sendo que abordagens sobre o pedestre e sobre acessibilidade
não atingiram nem metade deste valor (11 notícias). No que
tange a “segurança e violência” os acidentes de trânsito
assumiram protagonismo. Os assuntos voltados à
“infraestrutura” também se destacaram, principalmente os
relacionados à falta de saneamento e recuperação de
pavimentação.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Orelhões resistem no Ceará e ainda têm usuários
Diário do Nordeste - 25/03/2017

“Na era em que a telefonia móvel impera, utilizar o orelhão soa
ultrapassado e desnecessário. Entrar na campânula de um
telefone público é quase como fazer uma viagem no tempo,
transportar-se para décadas atrás, época em que os aparelhos
eram a única forma de contatar pessoas quando se estava fora
de casa. Mas assim como os equipamentos ainda sobrevivem
na paisagem de Fortaleza e do Interior do Estado - mesmo com
estruturas degradadas e carentes de manutenção- também
resistem os cearenses que utilizam o serviço até hoje.”

Pesquisadora responsável: Júlia Helena Gesser
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GOIÂNIA

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: Jornal O liberal /G1 Goiás/ Portal Prefeitura de Goiânia
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Dentre as notícias com maior ocorrência, encontram-se em
segundo lugar, as referentes à categoria “esfera pública do
cotidiano”. As categorias menos abordadas são “mobiliário” e
“vegetação”, onde chama atenção a ausência de eventos. Em
outras categorias, são constantes as notícias relativas ao BRT
que liga Goiânia à Aparecida de Goiás, devido à retomada das
obras do corredor, paralisadas desde janeiro de 2017. Outros
eventos que compõem este quadro são as comemorações de
datas como Dia Internacional da Mulher, apesar de poucas
notícias relacionadas à data – apenas 2 das 5 notícias em
“esfera pública política”.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 74

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Durante os períodos analisados, em Goiânia, a maior parte
das notícias relacionadas ao espaço público se enquadra na
categoria “segurança e violência”, perfazendo 37 notícias.
Ainda neste enquadramento, há forte presença de notícias
envolvendo acidentes de trânsito – capotamentos de veículos,
atropelamentos e acidentes de moto – com 17 ocorrências.
Também em segurança, há forte presença de notícias
envolvendo criminalidade no município, com predominância de
assassinatos e latrocínios. É importante salientar a relevância
de notícias com acidentes de motos, como: “Jovem inabilitado
cai de moto e morre após ser atropelado por carreta em
Goiânia” (G1 GO, 19/03/2017).

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Feirantes insistem em manter negócios no
canteiro do BRT
Comercio informal avança, favorecido pela pouca fiscalização
do poder público. Com obras paradas, local tem ainda
estacionamento improvisado.
O Popular - 14/02/2017

“Parte do canteiro de obras do BRT na Avenida Goiás Norte, na altura
da Estação Goiânia, no Setor Norte Ferroviário, foi ocupado por
feirantes e carros. Sem local para estacionamento permitido na região
e longe da fiscalização dos órgaos da Prefeitura, tanto barracas com
diferentes produtos quanto o local para o estacionamento irregular
ocupam o espaço da obra inacabada. A situação já havia sido
denunciada pelo POPULAR ha três semanas. Mas nada mudou. O
feirante Antônio Erisvaldo Teixeira de Andrade, de 53 anos, já vendia
vestidos na barraca que tem na Feira Hippie há 12 anos. "Aqui e um
bom local porque pega o movimento de quem chega na rodoviária."
Segundo ele, até agora nenhum fiscal foi ao local.”

Pesquisadora responsável: Débora Faria
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MANAUS

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: A cŕitica Manaus | G1 Manaus
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 26/02 a 04/03 – 12 a 18/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Também é importante destacar que há desdobramentos de um
mesmo fato, gerando diversas notícias. Por exemplo, na última
semana de coleta, foram publicadas 8 notícias referentes à
cratera aberta na avenida Torquato Tapajós e seu
recapeamento. Também é interessante destacar notícias
inusitadas, como o caso de “Irmãos venezuelanos improvisam
um salão de corte de cabelo de frente para o rio Negro”
apontando para a pluralidade de usos que podem ser
encontrados nos espaços públicos.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 171

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Os períodos de coleta de notícias para Manaus diferem
parcialmente das outras metrópoles estudadas. Após a análise
das notícias coletadas, constatou-se que na metrópole de
Manaus mais da metade do total de notícias (80) se enquadra
na categoria “segurança e violência”, apresentando crimes,
homicídios e acidentes de trânsito, predominantemente.
Na sequência, destacam-se as notícias sobre a “esfera pública
do cotidiano”, onde as atividades e acontecimentos da cidade
envolvem ambulantes, rolezinhos, invasões em áreas públicas,
fiscalizações no trânsito e manifestações. Por outro lado, os
temas envoltos à categoria “paisagem” não foram noticiados.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque

Praça é disputada por dona de terreno particular
e moradores da rua no Alvorada
Moradores temem que a proprietária do terreno ao lado da
praça, aos poucos,tome posse da área pública.
A crítica Manaus – 05/04/2017

“Uma área do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de
Manaus (Prosamim), [...] que hoje funciona como uma
pequena praça, é alvo de uma disputa entre moradores e uma
policial civil, que pediu para não ser identificada. Segundo
denúncia de moradores, que também pediram para não serem
identificados, na extremidade entre a pracinha e o terreno da
policial civil foi colocado um contêiner e eles temem que, aos
poucos, ela vá “tomando posse” da área pública. […] Os
imóveis localizados na propriedade são alugados pela policial
civil. O próximo a ser inaugurado funcionará como um
restaurante e fica de frente para a praça.[...] A Suhab informou
que uma equipe de fiscalização irá ainda essa semana ao
local, [...] Eles pedirão que a dona do terreno apresente a
documentação da área, que hoje é pública.”

Pesquisadora responsável: Bianca Beatriz Roque
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PORTO ALEGRE
Boletim 01/2017

Fontes de Pesquisa: Zero Hora | G1 RS | Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Importante salientar a relevância de notícias sobre bicicletas
nos períodos estudados: o projeto “BikePOA”, que realiza
aluguel deste modal em diferentes pontos da cidade, alcançou
a expressiva marca de um milhão de usuários no mês de abril.
Paraciclos foram inaugurados (constando na categoria
“mobiliário”) e manifestações, realizadas – como por exemplo,
o uso do respeitômetro, uma placa de 1,5m para demarcar o
espaço seguro do ciclista nas ruas porto-alegrenses.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 92

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Na cidade de Porto Alegre, nos períodos analisados, notamos
maior volume de notícias nas categorias “esfera pública do
cotidiano” e “infraestrutura”. Na primeira categoria, temas
recorrentes foram os carnavais de rua e eventos relacionados
ao aniversário da cidade, comemorado em 26 de março – 245
anos.
Na categoria “infraestrutura”, muitas obras de pavimentação
foram noticiadas, bem como estruturas viárias ainda não
finalizadas da Copa do Mundo, realizada em 2014.
Nas demais categorias, cabe destaque a muitas
manifestações na “esfera pública política”, de diferentes
entidades de classe – MST, professores municipais, agentes
de saúde e policiais municipais, resultando, muitas vezes, em
notícias de mobilidade urbana com bloqueio parcial ou total de
vias.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Ciclistas usam régua gigante para alertar
motoristas sobre distância segura

Ação foi realizada pela manhã na Avenida Wenceslau
Jéssica Rebeca Weber do Zero Hora - 09/03/2017

“Na autoescola, os instrutores ensinam: o motorista precisa
manter uma distância mínima de 1,5 metro dos ciclistas. Nas
ruas, quem anda de bicicleta aprende: poucos carros
obedecem essa regra.
Mas na manhã desta quinta-feira, um grupo de ciclistas exigiu
que cada centímetro fosse respeitado. Em uma ação
organizada pelo Detran-RS e movimentos ligados ao ciclismo,
foram acopladas às bicicletas estruturas que marcavam a
distância lateral exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. [...]”

Pesquisadora responsável: Cíntia Negrão Nogueira
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RECIFE

Boletim 01/2017
Fontes de Pesquisa: Diário de Pernambuco | G1 Recife | Portal Prefeitura de Recife
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
acontecimentos com animais, tipos sociais e acontecimentos
diversos.
Na categoria “segurança e violência” a maior parte das
notícias coletadas (31) estão relacionadas a crimes como
homicídio e assaltos, este, recorrente a usuários e
trabalhadores do transporte coletivo. Na sequência, se
destacam as notícias sobre acidentes no trânsito, e,
finalmente, sobre proteção e vigilância do espaço público.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 189

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Em Recife, nota-se que o maior número de notícias está na
categoria “esfera pública do cotidiano”. Neste contexto, tornase importante atentar ao fato de que nos períodos analisados
mais de 1/3 dos temas que a compõe são sobre o Carnaval.
Outros eventos que compõem este quadro são as
comemorações de datas como o Dia Internacional da Mulher,
o bicentenário da Revolução Pernambucana e o aniversário de
480 anos da cidade, todos com muito destaque. Temas que
juntos ao Carnaval perfazem um total de 31 do total das
notícias nessa categoria. É possível analisar que as atividades
comerciais e de lazer também se voltam às comemorações
das festividades, somando mais 8 notícias, que ainda engloba

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Mais de 1000 cruzes contra a violência em PE.
Movimento "PE de Paz" realizou intervenção hoje,
pela manhã, na Praia no Pina.
Diário de Pernambuco - 25/03/2017

“Cruzes simbolizando as vítimas de homicídio e alertando a
cidade sobre os altos índices de violência no estado de
Pernambuco foram fincadas por volta das 6h da manhã nas
areias da Praia do Pina, em Recife.
A campanha, que recebeu o título de Pernambuco Chora
Sangue, surgiu diante do incômodo pelos mais de 1000
assassinatos nos primeiros meses de 2017 em PE, foi
realizada por 42 organizações sociais cristãs que convocaram
os representantes do estado e da sociedade para refletirem
sobre a insegurança.”

Pesquisadora responsável: Gabriela Bortolozzo
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SALVADOR
Boletim 01/2017

Fontes de Pesquisa: Correio da Bahia | G1 Bahia | Portal Prefeitura de Salvador
Período de Coleta de Dados: 12 a 18/02 – 03 a 11/03 – 19 a 25/03 – 02 a 08/04

Análise panorâmica das notícias
Outra categoria que possui um número significativo de notícias
é a de “acessibilidade e mobilidade”, que apresenta, quase em
sua totalidade, notícias relacionadas ao trânsito de veículos na
capital como, por exemplo, o bloqueio de ruas para eventos ou
até mesmo congestionamento devido a manifestações,
enchentes ou acidentes. Vale destacar que esse momento do
ano possui muitas notícias relacionadas ao Carnaval,
enquadradas nas diversas categorias de análise, como
“paisagem”, “acessibilidade e mobilidade” e “esfera pública do
cotidiano”.
TOTAL DE NOTÍCIAS COLETADAS: 179

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Em Salvador, nos períodos analisados, a maior parte das
notícias relacionadas ao espaço público se enquadram nas
categorias “segurança e violência”, “esfera pública do
cotidiano” e “acessibilidade e mobilidade”. Na categoria
“segurança e violência”, a de maior quantidade de
enquadramentos, a grande maioria das notícias relatam crimes
que ocorreram no espaço público. Das 47 notícias coletadas,
39 estão relacionadas a crimes. Na categoria “esfera pública
do cotidiano”, a maioria das notícias se refere aos eventos do
Carnaval de Salvador. Das 44 notícias coletadas, 34 estão
relacionadas aos eventos que aconteceram na cidade em
espaços públicos, nos períodos analisados.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Estruturas dos circuitos de Carnaval já alteram a
paisagem da cidade
A paisagem dos circuitos de Carnaval mudou muito nos
últimos dias e, logo, estará tudo pronto para a maior
festa de rua do mundo.
Correio da Bahia - 13/04/2017

“A cidade está se vestindo para a festa. Quem passa pelas
avenidas dos circuitos de carnaval ouve, desde janeiro, os
sons dos martelos erguendo as estruturas de camarotes,
postos médicos e policiais. De acordo com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), já
existem 20 camarotes licenciados para funcionamento. [...]
A paisagem da cidade já vinha sendo alterada até mesmo
pelos outdoors. Se antes eles eram marcados pelas
liquidações de comércios e propagandas de fauldades, agora
está tudo dominado com anúncios de eventos e artistas
lançando suas apostas de Música do Carnaval [...].”

Pesquisadora responsável: Nathalia Oenning
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