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Boletim 02/2017
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
O Observatório do Espaço Público, laboratório de
pesquisa da Universidade Federal do Paraná, apresenta
o segundo número de um boletim bimensal que
pretender retratar a situação do espaço público brasileiro
a partir da coleta de notícias dos principais jornais online, 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 dos jornais
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.

Neste segundo boletim, elaborado com base em notícias
veiculadas nos meses de março a junho de 2017,
constata-se, 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", sendo cerca de 30% de notícias. Por fim,
as categorias com menor número de registros são
"vegetação", "paisagem" e "mobiliário".
Na páginas subsequentes, é possível verificar que
“segurança e violência” e “esfera pública do cotidiano”
são a maioria das notícias em 4 das capitais, em
contrapartida da categoria “acessibilidade e mobilidade”,
que representada em maior número em 1 das cidades.
Com 1.313 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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BELEM
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Portal Prefeitura de Belém. | G1 PA | Diário Digital
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
Na metrópole de Belém, 75 notícias coletadas se
voltaram ao espaço público. A categoria que apresenta
maior destaque corresponde à “esfera pública do
cotidiano”, com 27 matérias referidas. Dentro destas,
evidenciam-se as subcategorias “eventos” e “atividades e
acontecimentos”, onde se destacam a feira gastronômica
na Praça Batista Campos, as caminhadas sustentáveis e
o programa “maio amarelo”, que visa gerar consciência
tanto de motoristas quanto de pedestres por meio de
atividades. A notícia destaque se encontra na
subcategoria “animais” e chama atenção pelo interesse
em recuperar uma espécie de ave extinguida na região
metropolitana de Belém.

Observa-se um aumento de notícias na categoria
“segurança e violência” e na subcategoria “crime” devido
ao aumento de chacinas na região metropolitana e
periférica da capital, executadas nas ruas. “Mobilidade e
acessibilidade” surgem como terceira categoria mais
citada, com destaque para abordagens sobre veículos.
Porém duas matérias vinculadas ao melhoramento e
manutenção de “ciclovias” chamam atenção,
positivamente. “Infraestrutura” abarcou 12 notícias, em
sua maioria, relacionadas à “pavimentação”. Cabe
destacar a ausência de notícias na categoria “esfera
pública política” e “vegetação” e só uma notícia na
categoria de “Paisagem”.
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Notícia destaque
Parque do Utinga vira centro de reabilitação de
ararajubas
Reportagem G1 PA - 23/05/2017

“O parque estadual do Utinga deve receber novos
moradores em breve: o local será o novo lar das
ararajubas na região metropolitana de Belém, servindo
como ponto de recuperação para as aves antes de serem
soltas na natureza. Treze aves devem chegar no mês de
junho, e o lugar está sendo adaptado com a instalação de
viveiros de reabilitação.
[...] Os esforços de conservação são para garantir a
continuidade da espécie, que já não era mais encontrado
na natureza na região [...]. Se tudo der certo, os céus de
Belém ganharão um colorido adicional.

Pesquisador Responsável: Rodrigo Cuevas Vargas
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BELO HORIZONTE
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Estado de Minas | G1 Minas | Portal Prefeitura de Belo Horizonte
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
No recorte temporal analisado, foram encontradas 76
notícias que contemplavam temáticas do espaço público.
Dentre estas, as notícias classificadas nas categorias de
“esfera pública do cotidiano” e de “segurança e violência”
foram as mais frequentes: 23 registros em cada uma das
categorias. Temas como a realização de eventos (como
festas típicas e eventos musicais e gastronômicos) e a
promoção de atividades gratuitas em praças, parques e
ruas apareceram em diversas notícias ao longo do
período da pesquisa, contribuindo para a quantidade
significativa de notícias dentro da “esfera pública do
cotidiano”. Em relação à temática da “segurança e da
violência”, notícias que registram crimes e acidentes de
trânsito foram as mais comuns.

A violência contra grupos vulneráveis (como mulheres e
moradores de rua) foram encontradas ao longo da
pesquisa, revelando a brutalidade de alguns
acontecimentos eu ocorrem nos espaços públicos da
cidade. As categorias “esfera pública política” e
“infraestrutura” aparecem como o segundo grupo com
maior número de notícias relacionadas: 10 cada uma.
“Acessibilidade e mobilidade”, “mobiliário” e “vegetação”
apresentaram um número reduzido de notícias: todas
abaixo de 5. Por fim, a categoria “paisagem” foi a única
que não foi contemplada em notícias nos períodos em
análise.
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Notícia Destaque
Cortejo Junino abre oficialmente o Arraial de
Belo Horizonte
Portal da Prefeitura de Belo Horizonte - 07/06/2017

“Um cortejo, com dezenas de carroças enfeitadas, com
noivos, noivas, padres e jecas de todas as idades, abrirá
oficialmente o Arraial de Belo Horizonte. A concentração
acontece neste sábado, dia 10, a partir das 14h, na
Avenida Afonso Pena, em frente à entrada principal do
Parque Municipal. A grande novidade é a presença de
dois Blocos de Rua do Carnaval de BH que tocam forró:
o Baião de Rua, que vai acompanhar o Cortejo Junino
até o encontro de baterias com o Pisa no Fulô, que
estará no Viaduto de Santa Tereza, preparando um
grande show em um caminhão-palco”.
Pesquisador Responsável: Mariana Teixeira Fantini
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CURITIBA
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Gazeta do Povo | G1 Paraná | Portal Prefeitura de Curitiba
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
Na cidade de Curitiba, 115 notícias abordaram o espaço
público. Mais de 50% destas se enquadraram nos temas
“mobilidade e acessibilidade”, “esfera pública do
cotidiano” e “segurança e violência”. No que tange ao
primeiro tema, as abordagens frequentemente se
relacionaram ao fechamento de vias. Já assuntos sobre
atividades e acontecimentos ganharam protagonismo na
“esfera pública do cotidiano”. Dentre eles, destacaram-se
discussões sobre os conflitos originados pela ocupação
de espaços públicos. Registros de crimes, acidentes,
proteção e vigilância distribuíram-se de maneira
quantitativamente homogênea e deram ao tema
“segurança e violência” o segundo destaque, com 24
registros.

Nas abordagens, chama a atenção o aumento
significativo de crimes nas praças da capital, que
cresceram 279% em relação ao ano passado. Das 20
notícias sobre “infraestrutura”, 9 retrataram problemas ou
recuperação de pavimentação. E com pouca diferença,
totalizando 14 registros, o tema “esfera pública política”
teve evidência quando um acontecimento político
nacional levou grandes manifestações às ruas. Menos
expressivos, os temas “paisagem” e “vegetação”
totalizaram apenas 3 notícias. O segundo levantou a
questão do monitoramento das árvores públicas, após a
queda de quatro delas em veículos. Por fim, é inexistente
a referência ao “mobiliário”.
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Notícia Destaque
Crimes nas praças de Curitiba crescem 279%,
veja as 10 mais perigosas
Gazeta do Povo - 22/05/2017 | 21:45

“O registro de crimes nas praças de Curitiba aumentou
279% nos primeiros quatro meses de 2017 em
comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre janeiro e abril, foram 205 casos que chegaram ao
conhecimento pela prefeitura por meio de denúncias no
telefone 153 da Guarda Municipal ou por meio do
patrulhamento direto da corporação. A soma nos
mesmos meses do ano passado foi de 54.
Das dez praças de Curitiba com mais registros, quatro
ficam no Centro, duas nas Mercês, duas no Água Verde
uma entre o Batel e o Bigorrilho, e uma no Boqueirão. Os
dados são da Secretaria Municipal de Defesa Social. ”

Pesquisadora Responsável:Júlia Helena Gesser
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FORTALEZA
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Diário do Nordeste - G1 Fortaleza | Portal Prefeitura de Fortaleza
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias	
  
Na cidade de Fortaleza foi observado que a categoria
com maior número de notícias é “segurança e violência”
estando vinculada principalmente à violência no trânsito.
Outras categorias que apresentam números significativos
de notícias são “esfera pública do cotidiano”, “esfera
pública política” e “infraestrutura”. Dentro da primeira,
destaca-se a subcategoria “atividades e acontecimentos”,
onde há uma gama de notícias relatando acontecimentos
cotidianos da cidade, como por exemplo, o “Tô na Praça”
evento que já está na sua 16° edição e é realizado pelo
Sistema Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de
Fortaleza. Dentro da segunda categoria, destacam-se

notícias associadas às manifestações realizadas nas
principais ruas e praças de Fortaleza. Já a terceira
categoria, que diz respeito a infraestrutura apresenta um
número significativo de notícias vinculadas à falta de
coleta de lixo e a questões referentes a ausência de
manutenção na pavimentação de ruas e calçadas.
Destaca-se que a categoria de “mobiliário” não teve
notícias contabilizadas durante os períodos analisados.
Por fim, foram registrados um total de 74 notícias.
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Notícia Destaque	
  
	
  
	
  

Escola quer transformar rua em galeria de arte a
céu aberto. ‘
A Dom Sebastião Leme deve se tornar uma “Rua Sustentável”.
Diário do Nordeste - 10/06/2017

“A escola sai dos muros para “contaminar” a rua com
uma ideia: preservar o meio ambiente [...] a ideia é pintar
postes, árvores e a estrutura de coletas de lixo da via
com o tema “Natureza”, sustentando uma proposta
transdisciplinar de ensino. “Queremos transformar a rua
numa grande galeria de arte”, explica a psicóloga da Vila,
Rosane Limaverde.
Para isso, a escola "adotou" a rua e uma praça do bairro,
com apoio da Secretaria Regional IV. Em breve, haverá
um plantio de árvores para tornar a rua mais arborizada”

Pesquisadora Responsável: Karen Ferreira
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GOIÂNIA
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: O popular | G1 Goiás | Portal Prefeitura de Goiânia
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
Na metrópole de Goiânia, nos períodos analisados,
registra-se um total de 88 notícias coletadas. O maior
volume delas na categoria “segurança e violência”,
totalizando 46 notícias. Estas estão relacionadas em
grande parte a criminalidade - assaltos, assassinatos e
atropelamentos - totalizando 26 ocorrências. Dentro da
categoria “segurança e violência”, vale destacar notícias
de crimes violentos, como, por exemplo, “Gari é
executado por dois homens em uma moto enquanto
varria rua” (O Popular, 06/06/2017). Os assuntos
relacionados à “esfera pública do cotidiano” e
“infraestrutura” também se destacaram. Por outro lado,
temas nas categorias “mobiliário”, “paisagem” e
“vegetação” não foram noticiados.

Nota-se, durante os períodos de coleta, na categoria
“esfera pública do cotidiano”, a incidência significante de
notícias de eventos voltados para a conscientização
ambiental na cidade. Outros eventos que compõem este
quadro são manifestações, pedindo renúncia do
presidente da república, devido a suspeitas de corrupção
reveladas no mês de maio.
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Notícia destaque
Moradores suspeitam de envenenamento de
árvore em praça de Goiânia
Local é habitado por macaco há cerca de 20 anos. Animal teria
mudado comportamento, segundo moradores e comerciantes
que o alimentam.
O Popular - 26/05/2017

“O suposto envenenamento de uma mangueira na Praça
Ciro Lisita, no Setor Coimbra, vem preocupando
moradores e comerciantes da região. Isso porque a
árvore abriga um morador muito antigo e querido há no
mínimo 20 anos, um macaco sagui, já idoso. A Agência
Municipal do Meio ambiente (Amma) aguarda resultado
de perícias realizada no local. Bebê, como atende o
sagui [...] já não estaria com a mesma disposição após o
suposto envenenamento”.
Pesquisadora Responsável: Débora Faria
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MANAUS
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: A cŕitica Manaus | G1 Manaus
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias	
  
Foi observado na cidade de Manaus que a categoria com
maior número de notícias é “segurança e violência”, cuja
subcategoria que mais se destacou foi a de “crimes”,
retratando homicídios e assaltos. Outras categorias que
apresentam números significativos de notícias são
“esfera pública do cotidiano” e “infraestrutura”. Dentro da
primeira, destaca-se “atividades e acontecimentos”, onde
há uma gama de notícias mais diversificada, como por
exemplo, a “vaquinha” de moradores para pagar a
operação tapa buracos. Dentro da segunda, percebeu-se
que as notícias veiculadas à subcategoria
“pavimentação” não se referem à implementação desta,
mas sim ao surgimento de buracos, crateras e
reivindicação da população por melhorias no asfalto.

Destaca-se que na categoria “acessibilidade e
mobilidade” nenhuma notícia mencionou os ciclistas ou o
pedestre. As categorias de “mobiliário” e “vegetação” não
tiveram notícias contabilizadas durante os períodos
analisados, e para a categoria “paisagem” foram
registradas apenas quatro notícias. Nos períodos
analisados, coletou-se um total de 165 notícias.
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Notícia Destaque	
  
Praça da Saudade 'ganha' sinalização para
alertar sobre bandidos
‘Cuidado, Zona de Assalto’ dizia a placa, que foi retirada, não

se sabe por quem, nesta sexta-feira”
A crítica Manaus - 10/06/2017

“Uma mensagem de alerta foi colocada na Praça da
Saudade, no Centro de Manaus nos últimos dias. Nesta
sexta-feira (9), a foto viralizou na Internet e foi logo
retirada, não se sabe por quem. ‘Cuidado, Zona de
Assalto’ dizia a placa. Quem frequenta a área se sente
inseguro e uma das formas de alertar quem está de
passagem foi por meio da placa.”

Pesquisadora Responsável: Bianca Beatriz Roque
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PORTO ALEGRE
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Zero Hora | G1 RS | Portal Prefeitura de Porto Alegre
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
Por conta da grande quantidade de chuvas nos períodos
analisados, muitas notícias de diferentes categorias
contemplaram a temática de maneiras distintas. Foi
recolhido um total de 256 notícias no período analisado.
Dentro de “acessibilidade e mobilidade”, assuntos como
alagamentos e transtornos ao trânsito da cidade foram
temas preponderantes. Estes tomaram relevância em
“infraestrutura”, onde muitas obras emergenciais de
pavimentação foram realizadas por conta da força das
águas, abarcando também questões de saneamento. Em
“esfera pública do cotidiano”, foram contabilizadas muitas
notícias relativas a feiras juninas e festejos ao ar livre,
que aconteceram mesmo com o mau tempo, e também,

relacionadas a animais e tipos sociais. No campo da
“esfera pública política”, muitas mobilizações de
servidores marcaram o período analisado. Ainda
relacionado às chuvas, a categoria “vegetação”
apresentou uma expressiva marca de 9 notícias, quase
em sua totalidade por quedas de árvores ou podas
emergenciais. Os temas “paisagem” e “mobiliário” foram
os menos recorrentes no período, contrapondo o grande
número de notícias de “segurança e violência”, sendo a
maioria delas, relacionadas a crimes.
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Notícia Destaque
Público lota espaços culturais na 2ª edição da
Noite dos Museus
Portal da Prefeitura de Porto Alegre - 21/05/2017

“A segunda edição da Noite dos Museus aconteceu
neste sábado, 20, envolvendo dez endereços para
visitação gratuita com horário inusitado, das 19h à meianoite, e com apresentações de importantes nomes da
música local. O público lotou os espaços no circuito de
visitação. Na Praça da Âlfandega, longas filas se
formaram para assistir às atrações no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul (Margs) e no Memorial do Rio Grande
do Sul, que apresentaram shows de Renato Borghetti e
Bebeto Alves, entre outros.”

Pesquisadora Responsável: Cíntia Negrão Nogueira
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RECIFE
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Diário de Pernambuco | G1 Recife | Portal Prefeitura de Recife
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias
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Ao analisar os números das notícias coletadas sobre a
cidade do Recife no período referente, pode-se observar
67 noticiários sobre a “esfera pública do cotidiano”,
dentre estes 40 que trazem relatos e informações sobre
atividades e acontecimentos recorrentes no espaço
público, como o desenvolvimento de projetos turísticos,
esportivos, educativos e de lazer.
O segundo destaque se dá a categoria de “acessibilidade
e mobilidade” que totalizam 62 notícias, das quais 57 são
voltadas às vias de acesso dos veículos que transitam
pela cidade. O número é elevado quando comparado as
outras subcategorias que compõe este quadro: apenas 1
notícia está veiculada aos pedestres e 4 aos ciclistas,
mostrando um dado passível de análise em relação às

preocupações do Recife no âmbito da mobilidade.
Ainda se evidência a quantidade de noticiários sobre
“segurança e violência” que resultam 50 publicações,
destas 35 referem-se a crimes cometidos no espaço
público, em contrapartida dos acidentes, que somam 11,
e as práticas de proteção e vigilância que se apresentam
em apenas 4 notícias.
A falta de ênfase se verifica nos temas “mobiliário”,
“vegetação” e “paisagem”, que respectivamente
representam 5, 6 e 13 notícias das 255 recolhidas na
pesquisa.
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Notícia Destaque
Projeto Olha! Recife promove passeio turístico
para pesquisadores nacionais e internacionais.
Portal Prefeitura do Recife - 07/06/2017

“Cerca de 60 professores e pesquisadores do Brasil e
exterior voltados para a área de turismo, incluindo
Espanha, Austrália, Holanda e Estados Unidos,
participaram na tarde desta quarta-feira (7), no Bairro do
Recife, de um passeio turístico promovido pela
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, dentro do
projeto Olha!Recife. O evento encerrou oficialmente a
programação da 1ª Conferência Atlas das Américas, que
teve início segunda-feira (05) no campus da UFPE	
  [...]”
Pesquisadora Responsável: Gabriela Bortolozzo
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SALVADOR
Boletim 02/2017
Fontes de Pesquisa: Correio da Bahia | G1 Bahia | Portal Prefeitura de Salvador
Período de Coleta de Dados: 16 a 22/04 – 07 a 13/05 – 21 a 27/05 – 04 a 10/06

Análise panorâmica das notícias

1000
A

No que tange o tema “esfera pública política”, foram
coletadas 28 notícias, que abordaram manifestações
diversas, relacionadas ao panorama político nacional e
às questões locais. Em relação a categoria
“infraestrutura”, foram coletadas 19 notícias, em sua
maioria relacionadas aos temas equipamentos urbanos e
saneamento. Menos expressivas, as categorias
“vegetação” e “paisagem” totalizaram apenas 5 e 1
notícia, respectivamente. A respeito do tema
“vegetação”, as notícias abordaram principalmente o
plantio de mudas de árvores em parques da cidade. A
categoria “mobiliário” não apresentou nenhum registro no
período analisado.

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

QUANTIDADE DE ENQUADRAMENTOS

Em Salvador, 209 notícias abordaram questões
relacionadas ao espaço público, durante o período
analisado. Do total, 41% destas se enquadram na
categoria “segurança e violência”, sendo que das 85
notícias coletadas sobre o tema, 58 registraram crimes
ocorridos principalmente nas ruas. As categorias
“acessibilidade e mobilidade”, “esfera pública do
cotidiano” e “esfera pública política” também se
destacaram no período. Das 36 notícias de
“acessibilidade e mobilidade”, 33 abordaram o tráfego de
veículos e a interdição de vias. Na categoria “esfera
pública do cotidiano” das 35 notícias coletadas, 17
relatam sobre eventos no espaço público, como shows
em ruas, parques e praças.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Notícia destaque
Casal em situação de rua é queimado no bairro
da Sete Portas
Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (23), em
Salvador
G1 Bahia - 23/05/2017

“Um casal em situação de rua foi queimado na
madrugada desta terça-feira (23), no bairro Sete Portas,
em Salvador, de acordo com a Central de Polícias
(Centel). Eles foram encaminhados para o Hospital Geral
do Estado HGE).
Segundo a Centel, outro homem em situação de rua
seria o autor do crime. O Samu socorreu o casal para o
HGE. O estado de saúde deles é desconhecido. Não há
mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.”
Pesquisadora Responsável: Nathalia Oenning
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