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Análise panorâmica das notícias 

O Observatório do Espaço Público, laboratório de pesquisa da 
Universidade Federal do Paraná, apresenta o quarto número 
de um boletim bimensal que pretende retratar a situação do 
espaço público brasileiro a partir da coleta de notícias dos 
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, Goiânia, Fortaleza, Manaus, 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 dos jornais selecionadas em 
semanas intercaladas de cada mês. Este conjunto de dados foi 
sistematizado em 8 categorias de análise, que procuram 
retratar de forma abrangente as questões relacionadas ao 
tópico do 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 dessas 
metrópoles (com exceção de Porto Alegre) e, na sequência, 
os resultados obtidos por cada uma em particular. 
Nessa edição, elaborada com base em notícias veiculadas 
nos meses de agosto a outubro de 2017, constata-se, com 
base no gráfico abaixo, que duas categorias se evidenciam 
em relação às demais: “segurança e violência” e “esfera 
pública do cotidiano” com 55,3% dos registros totais. Em 
seguida, as categorias “acessibilidade e mobilidade” e 
infraestrutura” são destaque, correspondendo a 30,4% das 
abordagens. Já as categorias “esfera pública política”, 
“vegetação”, “paisagem” e “mobiliário”, representam cerca de 
um terço do registro total. Nas páginas subsequentes, é 
possível verificar que esse padrão não é o mesmo em todas 
as realidades das metrópoles estudadas.  
Com 1.325 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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Análise panorâmica das notícias 

Com um total de 129 notícias analisadas, o quarto boletim de 
Belém reuniu na categoria “esfera público do cotidiano” a maior 
quantidade de matérias, contabilizando 51 registros, dos quais 
uma grande porcentagem fez referência à festividade do Círio 
de Nazaré 2017. Esse evento, que contou com 
aproximadamente 78 mil turistas na capital do Pará, fez com 
que o teor de outras categorias girasse em torno da festividade, 
tal como “acessibilidade e mobilidade” (23) e infraestrutura 
(15). A notícia destaque está inserida neste contexto.  
 

A segunda categoria com maior quantidade de notícias 
apresentadas correspondeu à “segurança e violência”, com 30 
abordagens. A maioria delas vinculadas à crimes por 
execução nas ruas e acidentes de trânsito. Manifestações e 
interdições de ruas com viés político apresentaram 2 notícias 
na “esfera pública política”. Já na categoria “paisagem”, 
destacou-se uma notícia relacionada ao patrimônio histórico 
do museu Goeldi; e na categoria “vegetação”, uma 
abordagem vinculada aos plantios, em comemoração ao dia 
da árvore. 
 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Notícia destaque 

Auto do Círio vai às ruas de Belém nesta sexta-
feira pedindo paz para a capital paraense 
G1-PA-06/10/2017.   
“As 19 horas desta sexta-feira (6) acontece em Belém o a 23º 
edição do Auto do Círio, com o tema "Por uma Belém de Paz". 
[...] O Auto do Círio, que acontece sempre na noite da sexta-
feira que antecede o Círio de Nazaré, é uma realização da 
Escola de Teatro e Dança da UFPA (Etdufpa) e do Instituto de 
Ciências da Arte (ICA) da UFPA. [...] O objetivo da 
organização é que, neste momento de homenagem a Nossa 
Senhora de Nazaré, os participantes reflitam sobre o fazer 
artístico, tendo o compromisso com os fatos sociais e 
históricos da capital paraense e do mundo. ” 
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Análise panorâmica das notícias 

Dentro do período de pesquisa, foram identificadas 53 notícias 
que contemplavam temáticas do espaço público. A maior parte 
delas (15) estavam relacionadas à categoria de análise de 
“esfera pública do cotidiano”. Eventos realizados no espaço 
público – como cinema ao ar livre, festival religioso e feiras de 
adoção de animais – foram noticiados na capital mineira no 
período analisado. Outras categorias que também tiveram uma 
quantidade relevante de notícias coletadas foram: 
“acessibilidade e mobilidade” e “infraestrutura”, cada uma 
delas com 9 registros encontrados.  

Temáticas relacionadas às alterações no trânsito, devido a 
causas diversas - inclusive da comemoração do “Dia Mundial 
sem carro” – se destacaram nas notícias de “acessibilidade e 
mobilidade”. Logo, a limpeza urbana, a drenagem e a 
descrição de espaços públicos emblemáticos de Belo 
Horizonte são assuntos que apareceram na categoria 
“infraestrutura”. As demais categorias de análise apresentaram 
um número reduzido de registros (entre 4 e 6); e a categoria de 
“mobiliário” é a única que não foi contemplada com notícias ao 
longo do período analisado. 
 

 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 
 

BHTrans promove “Rua Aberta” no Dia Mundial 
Sem Carro 
Prefeitura de Belo Horizonte - 21/09/2017 | 17:22 | atualizado em 24/09/2017 | 
17:20 
“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans realiza, 
nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, data em que é celebrado 
o Dia Mundial Sem Carro, a ação “Rua Aberta”: um trecho da 
Rua Gonçalves Dias, entre as ruas Paraíba e Rio Grande do 
Norte, será interditado, das 8h às 22h, para o trânsito de 
veículos. O local será aberto para que as pessoas possam 
realizar atividades de lazer, cultura e educação. Nesse trecho, 
será permitido apenas o trânsito para acesso às garagens”. 

 

____________________________________________________________ 
Pesquisador responsável: Mariana Teixeira Fantini                                                                                                         3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Acessibilidade 
e Mobilidade 

Esfera Pública 
do Cotidiano 

Esfera Pública 
Política 

Infraestrutura Mobiliário Paisagem Segurança e 
Violência 

Vegetação QU
AN

TI
DA

DE
 D

E 
EN

QU
AD

RA
ME

NT
OS

 



 

 
CURITIBA 

Boletim 04/2017 
____________________________________________________________________ 
Fontes de Pesquisa: Gazeta do Povo | G1 Paraná I Prefeitura de Curitiba 
Período de Coleta de Dados: 20 a 26 de agosto | 03 a 09 de setembro I 17 a 23 de setembro | 01 a 07 de outubro 
 

Análise panorâmica das notícias 

No período de pesquisa foram coletadas 165 notícias que 
abordaram o espaço público de Curitiba. A temática 
“acessibilidade e mobilidade” foi evidenciada, com 50 registros, 
seguida por “segurança e violência”, com 36 abordagens. 
Nesse escopo, destacaram-se matérias relacionadas aos 
veículos, principalmente as que envolviam o bloqueio do 
trânsito; e a execução de crimes, dentre eles, os furtos em 
parques do município. A categoria “esfera pública do cotidiano” 
foi a terceira mais referida, com 31 matérias, onde atividades e 
acontecimentos tiveram maior relevância; e, entre suas 
exposições, estava a “Feirinha da Osório”, que vem se 
tornando tradicional no município. 

A temática “infraestrutura” angariou 26 registros, nos quais a 
pavimentação foi o tópico mais abordado. Já as referências à 
“esfera pública política” (com 5 notícias), “vegetação” (com 6 
notícias), “paisagem” e “mobiliário” (com 2 notícias) pouco se 
notabilizaram. A “paisagem” foi evidenciada em 9 delas, sendo 
que o principal conteúdo tematizava a mudança na paisagem 
derivada da época de floração da vegetação. Destacou-se, na 
categoria “mobiliários”, a denúncia sobre o estado de 
degradação dos bancos instalados na emblemática Rua XV. 
Enquanto no que tange a “vegetação”, uma notícia notória foi a 
nova coleção vegetal implantada no Jardim Botânico. 
 

 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Pedestres evitam sentar nos bancos da Rua XV com 
medo de rasgar a roupa 
Quebrados, com madeira solta e pintura descascada, bancos 
incomodam os frequentadores da Boca Maldita 
Da Redação Gazeta do Povo – 23/09/2017 
“No trecho da Boca Maldita, dezenas de bancos da calçada 
encontram-se quebrados, lascados, com a madeira amolecida 
ou, no mínimo, com a pintura descascada. Situação que deixa 
a população incomodada. [...]. “Eu venho aqui diariamente há 
10 anos e até agora nunca vi trocar esses bancos”, reclama 
José Albino Antunes. Segundo a prefeitura de Curitiba, a 
manutenção dos bancos é “feita pontualmente, conforme a 
necessidade”, como explica em nota. Além disso, a gestão 
afirma que entre os meses de outubro e novembro, em razão 
das comemorações de Natal, estão programadas ações de 
manutenção geral dos equipamentos.” 
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Análise panorâmica das notícias 

Na metrópole de Fortaleza, nos períodos analisados, a maior 
parte das notícias relacionadas ao espaço público destacaram-
se na categoria de “segurança e violência”, com 41 registros 
angariados. A maior parte deles estão relacionadas a crimes e 
são veiculadas, majoritariamente, no jornal “O Povo”. Outras 
duas categorias - “acessibilidade e mobilidade” e “esfera 
pública do cotidiano” - perfazem 25 notícias cada, onde, na 
primeira, ganha visibilidade o ciclista, devido à implementação 
do projeto “bicicletar”, que constitui na implantação de  
 

estações de bicicletas nas ruas, além da criação de corredores 
para a prática da atividade aos finais de semana. Já a 
segunda, é composta em grande parte por acontecimentos e 
eventos, sendo esses relacionados, principalmente, as 
comemorações dos feriados dos dias 7 de setembro e 12 de 
outubro. A categoria “vegetação” não apresentou nenhuma 
notícia, enquanto as demais apresentaram entre 5 e 12 
registros. No total, foram coletadas 118 matérias. 
 
 
 

 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 
 

Aplicativo que facilita a vida do ciclista na cidade 
está disponível também para iOS. 
A partir desta atualização, o app passa a oferecer também o 
programa Empresa Amiga do Ciclista. 
Redação O Povo Online      
“O aplicativo Bora Pedalar lançado no dia 18 de agosto 
passado, com o objetivo de tornar Fortaleza a melhor cidade 
do País para se andar de bicicleta, está disponível também 
para o sistema iOS a partir desta terça-feira, 5.(…) O aplicativo 
é feito de forma colaborativa pelos próprios usuários que 
poderão fornecer as informações de paraciclos adequados, 
localização e disponibilidade de bicicletários, vestiários, 
estações de manutenção, oficinas para reparo, descontos e 
brindes. Além de informações sobre problemas e sugestões”. 
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Análise panorâmica das notícias 

Com 96 notícias coletadas, no Boletim 04 destacou-se a 
categoria “segurança e violência”, com 45% dos registros 
totais. Nessas quatro semanas, o enquadramento 
“infraestrutura” (16%) apareceu em segundo lugar devido às 
várias notícias sobre a ausência da coleta do lixo em alguns 
bairros, bem como o excesso de resíduos abandonados pelos 
feirantes nas vias públicas. Com 13 notícias coletadas, a 
temática “acessibilidade e mobilidade” superou a categoria 
“esfera pública do cotidiano” (11), onde se evidenciou o evento 
“Mutirão”, promovido pela Prefeitura de Goiânia ao longo do 
ano. Apesar da quantidade de apontamentos sobre 
“acessibilidade e mobilidade” ter sido consequência, 

sobretudo, das publicações sobre a interdição de vias para o 
desfile em comemoração da independência do Brasil, 
destacou-se um informe sobre uma fumaça provinda do 
Parque Ecológico, que estava atrapalhando a visibilidade no 
trânsito. Essa notícia, assim como outras semelhantes, 
alavancaram as estatísticas do enquadramento “paisagem” 
uma vez que houveram vários focos de incêndio nas áreas 
verdes da cidade. Apesar de nenhuma das notícias 
apresentarem os motivos para o início do fogo, a propagação 
foi atribuída ao tempo seco e quente, e conforme o jornal O 
Popular: “Goiás aparece em 8º em número de focos no mês”. 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Notícia destaque 

Cansado de ver acidentes, servidor público pinta 
sinalização por conta própria em cruzamento de 
Goiânia 
Sílvio Túlio G1 GO – 18/09/2017 
“Cansado de ver acidentes com frequência perto de sua casa, 
o servidor público Renato Coelho resolveu pintar a sinalização 
de trânsito no asfalto por conta própria. Ele comprou uma lata 
de tinta vermelha por R$12,00 e escreveu “Pare” no 
cruzamento das ruas 14 e 18, no Setor Central, em Goiânia.[...] 
Após terminar o trabalho [...] ele ainda esperou a tinta secar 
sentado em um tijolo colocado na pista para evitar que carros 
passassem sobre o escrito. [...] Para o advogado Pedro 
Miranda, a atitude do servidor público reflete o descaso do 
poder público em relação as suas obrigações para com a 
sociedade.” 
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Análise panorâmica das notícias 

Durante os períodos analisados, em Goiânia, foram coletadas 
um total de 131 notícias. Notou-se que o maior volume de 
abordagens está na categoria “segurança e violência”, com 76 
ocorrências. Nessa categoria, predominaram referências aos 
crimes, mais especificamente aos assassinatos e assaltos. 
Chamou a atenção relatos de extrema violência, como: 
“Homem que teve olhos e nariz arrancados é achado em 
Manaus”. As categorias com menos notícias foram “paisagem” 
e “mobiliário” com apenas uma ocorrência em cada. A temática 
“esfera pública do cotidiano” foi a segunda com maior número 
de registros, um total de 18, sendo predominantes as  

abordagens sobre eventos, atividades e acontecimentos. 
Nessa categoria, destacou-se a invasão de áreas públicas 
para construção de comércios, garagens e lotes e para venda 
nas intermediações da avenida das Flores. Outro 
enquadramento com relevância para o período pesquisado foi 
“esfera pública política”, onde se evidenciaram protestos e 
outras manifestações no espaço público. Notou-se que os 
protestos foram variados e com vários atores sociais: 
manifestação de professores, taxistas, agentes de trânsito e 
moradores. Porém, a que mais chamou a atenção foi o 
protesto contra a reintegração de posse na invasão Santa 
Etelvina. 
 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Corpo de Bombeiros busca homem desaparecido no 
Rio Negro, em Manaus 
 
Ele desapareceu após duas embarcações colidirem na 
madrugada de sábado. 
Por G1 AM -  03/09/2017 14h19   
“As buscas pelo homem de 38 anos que desapareceu após 
acidente envolvendo duas embarcações de pequeno porte no 
Rio Negro foram retomadas na manhã deste domingo (3). O 
acidente ocorreu na madrugada de sábado (2), próximo ao 
Encontro das Águas.  
Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, familiares do 
desaparecido informaram que ele tinha saído do Lago do 
Catalão quando uma lancha bateu na embarcação em que 
estava. Não houve naufrágio, mas o homem desapareceu 
após cair no rio.” 
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Análise panorâmica das notícias 

O maior número de notícias registradas no período teve como 
temática principal a “esfera pública do cotidiano” que, dentre 
suas subcategorias, somou 93 publicações. Deve-se lembrar 
que esta categoria é composta por “eventos” e “atividades e 
acontecimentos”, onde predominaram as notificações em sites 
locais, como o da prefeitura da cidade, pois são usados para 
divulgação de projetos e apresentações que ocorrem em seus 
espaços públicos. Em seguida notou-se o destaque da 
categoria “segurança e violência” que totalizou 82 notícias, 
sendo 55 dessas sobre “crime”, 18 sobre “proteção e 
vigilância” e 9 sobre “acidentes”. Pode-se verificar a presença  

das notificações sobre “infraestrutura”, com 30 notícias, das 
quais as obras de saneamento foram as mais referenciadas, 
compondo 2/3 da categoria. Outras notícias crescentes são em 
relação a “esfera pública política” que contabilizou as 
manifestações políticas da população. Nesse caso, as pautas 
de reivindicações que se destacaram foram: o direito à 
moradia; melhorias nas condições de trabalho diversas; mais 
segurança nas ruas e no transporte público; respeito às 
minorias, como comunidades religiosas e LGBT. As categorias 
“vegetação”, “paisagem” e “mobiliário” foram as menos 
abordadas, das 314 notícias publicadas. 

 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 
 

Passeata contra 'cura gay' toma as ruas do Recife 
esta tarde.  
 
Ato público "Não Somos Doentes!", tem concentração marcada 
para as 16h, na Praça do Derby 
Diário de Pernambuco - 22/09/2017 
 
“Organizações de defesa dos direitos dos homossexuais 
organizam, para a tarde desta sexta-feira, um ato em protesto 
contra a decisão do juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal, 
Waldemar Cláudio de Carvalho, que libera a chamada "cura 
gay". [...] a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude (SDSCJ),[...] adiantou que considera a decisão um 
retrocesso e uma violação aos direitos humanos conquistados 
pela população LGBT.” 
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Análise panorâmica das notícias 

Em Salvador, 190 notícias abordaram questões relacionadas 
ao espaço público, durante o período analisado. A categoria 
que apresentou o maior número de notícias publicadas foi a de 
“segurança e violência”, totalizando 66 registros, sendo 44 
relacionados a crimes ocorridos em ruas. Em relação a esse 
tema, destacaram-se neste período as ocupações realizadas 
pela Polícia Militar em alguns bairros da capital, com diversas 
mortes em confrontos com policiais. O tema “esfera pública do 
cotidiano” também se destacou no período, com 58 notícias 
coletadas, sendo que aproximadamente 65% destas estão 
relacionadas a eventos ocorridos em ruas, parques e praças.  

A categoria “acessibilidade e mobilidade” apresentou 31 
registros, sendo 26 relacionados a veículos, principalmente 
congestionamentos e interdição de vias. Em relação à 
“infraestrutura” foram coletadas 23 notícias, distribuídas entre 
as subcategorias equipamentos urbanos e pavimentação. No 
que tange o tema “esfera pública política”, foram coletadas 10 
notícias, que abordam manifestações de diversas origens. 
Sobre o tema “vegetação” foram coletadas apenas 2 notícias, 
que abordaram eventuais quedas de árvores em espaços 
públicos. Neste período, não houveram registros nas 
categorias “paisagem” e “mobiliário”. 

 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Notícia destaque 

Traficante obriga moradores a instalar câmeras em 
casas para ‘vigiar’ a polícia em tempo real na BA 
Polícia descobriu e apreendeu equipamentos nesta quinta-
feira, em Salvador; suspeito conseguiu fugir. 
G1 Bahia - 21/09/2017 
 
“Um traficante que atua no bairro de Periperi, em Salvador, 
obrigou moradores a instalar câmeras nas próprias 
residências, na localidade da Capelinha, para que ele pudesse 
monitorar a polícia em tempo real, segundo informou, nesta 
quinta-feira (21), a Polícia Militar. As câmeras foram 
descobertas na tarde desta quinta, quando policiais foram até 
o local em busca do traficante conhecido como Ciel.” (...) 
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