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E D I T O R I A L

Alessandro Filla Rosaneli é professor 
Associado do curso de Arquitetura e Urbanismo 
e dos Programas de Pós-graduacao em 
Geografia e Planejamento Urbano na UFPR. 
É Diretor Administrativo da ABAP/BR (2020 
– 2022); Membro do Comitê de Educação e 
Assuntos Acadêmicos da IFLA (2020 – 2022); 
Membro do Comitê de Desenvolvimento 
Regional do AUGM (desde 2019); Membro do 
Conselho Fiscal da ANPUR (2021 – 2023) e foi 
Conselheiro do CAU/PR (2015 – 2020). 

 Bem-vindo e bem-vinda à 7ª edição do Boletim OEP, 
publicação elaborada pelos pesquisadores do 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. Nessa edição, continuamos observando grandes cidades 
da América Latina: Bogotá, Buenos Aires, Cidade da Guatemala, 
Cidade do México, Lima, Rio de Janeiro, Santiago e São Paulo, 
uma seleta mostra de todas as porções desse continente.  
 Com essa publicação, nossa intenção inicial ainda 
permanece, quer seja, fundamentar uma aproximação 
programática entre entes que se interessam pelas temáticas que 
emanam do domínio comum. Assim, esse registro comparativo 
permite que tais questões possam ser interpretadas e 
desenvolvidas por investigadores, nos vários assuntos abordados. 
A novidade nessa edição é que agora se espelha uma quantidade 
mais significativa de notícias, pois é reflexo de um semestre 
inteiro de coletas. 
 De fato, as 1.414 notícias coletadas num período de 10 
semanas intercaladas, de janeiro a julho de 2021, permitem 
inferir que os impactos trazidos pela pandemia da COVID-19 no 
cotidiano dessas áreas urbanas começam a diminuir, dado que a 
frequência no noticiário é disputada com as notícias comumente 
mais presentes, aquelas vinculadas à segurança e violência (nesse 
caso, com 1/3 das notícias). Ainda que manifestos, os registros das 
adaptações e da flexibilização das medidas restritivas começam 
a diminuir e talvez estejamos numa fase de transição. As notícias 
que evidenciam as múltiplas formas de retorno ao cotidiano pré-
pandêmico indicam as dificuldades dessa acomodação. 
 Vale ressaltar que ecoou pela América Latina as 
manifestações que tomaram conta do espaço público em várias 

cidades do mundo, em forma de contestação pela presença de 
monumentos em praças, parques e ruas. Denotando uma luta 
simbólica pela representação no espaço público, essa ação 
tomou forma em algumas cidades no período de coleta, mas 
foi especialmente marcante em Bogotá, pois se somou aos 
protestos que tomaram conta do espaço público naquele país. 
De certa forma, as manifestações políticas no espaço público 
também foram proeminentemente destacadas no quadro geral 
de notícias coletadas, com quase 1/5 do total, demonstrando 
uma tendência de consolidação dessa dimensão constitutiva do 
espaço público.  
 Espera-se que esse boletim possa guiar a atenção de 
pesquisadores interessados pelas mais variadas temáticas que 
aqui foram reunidas. No ambiente virtual, as notícias geradas 
acabam se esvaindo. Tornando-as fonte de pesquisa, procura-
se gravar esse momento de interesse midiático para que, mas 
à frente, possa-se se ter um panorama da presença de certos 
assuntos no cotidiano de cada realidade urbana e de todo esse 
conjunto investigado. Ainda que refém das diversas mídias 
consultadas, com suas agendas próprias que podem perturbar 
os resultados encontrados, esses registros mostram a presença 
e a ausência de alguns temas de pesquisa ao longo do tempo. 
Com isso, esforços analíticos mais precisos podem ser guiados, 
observando as 9 categorias que agrupam uma enorme quantidade 
de assuntos disponibilizados pelos jornais pesquisados. 
 A construção desses boletins tem-se mostrado um 
exercício de paciência e organização de um grupo dedicado de 
pessoas. Por isso, e mais uma vez, sou especialmente grato à 
equipe do OEP, que decididamente construiu essa publicação 
com seu esforço investigativo. Que tal empenho seja reconhecido 
no futuro, por outros pesquisadores.



“Al respecto, el Secretario de Cultura, Recreación y Deporte afirmó: 
“Reconocemos y respetamos el derecho a la protesta legítima y sin 
violencia. Proteger la vida de la Ciudadanía y, para este particular 
contexto, la de los manifestantes que vienen haciendo uso del espacio 
que ocupa el monumento de Los Héroes, en ejercicio de la legítima 
protesta, es nuestra prioridad. El riesgo de caída del monumento de 
Bolívar Ecuestre por daños estructurales es inminente.[...]. Es nuestra 
responsabilidad retirarla”.” 
EL TIEMPO  - 22/05/2021

POER RIESGO DE COLAPSO, BOLÍVAR SERÁ RETIRADO DE 
MONUMENTO A LOS HÉROES. Se detectaron daños estructurales 

y se quiere evitar accidentes com manifestantes. 
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 A capital da Colômbia, ao longo da coleta de notícias do primeiro semestre de 2021, apresentou-nos um quadro curioso em 
relação à duas categorias sobre o espaço público: “segurança e violência” e “esfera pública política”. Enquanto a primeira concentrou 
maior número de reportagens no início do ano, destacadamente de janeiro à maio, a segunda teve crescimento significativo a partir 
de maio.  Mas, em que consistiriam tais notícias? As reportagens que relatavam sobre violência na capital eram em grande parte sobre 
roubos, assaltos, assassinatos e, até mesmo, abandono de cadáveres em ambientes públicos. Nesse primeiro período, as manifestações 
políticas do início do ano estavam muito conectadas à pandemia da COVID-19 – como a manifestação de comerciantes que não 
aceitavam o fechamento de lojas – e o consequente empobrecimento de parte dos bogotanos.  Porém, a partir de maio, uma onda de 
manifestações contra a proposta da reforma tributária iniciada em abril – em especial, pelo setor de transporte - reivindicavam atenção 
dos governos às situações econômica e sanitária do país, tomando às ruas de Bogotá e outras cidades. Deste momento em diante, 
a pauta das manifestações se diversificou, incluindo a melhoria dos serviços públicos em geral, a diminuição da violência policial, a 
eliminação das desigualdades sociais e a retirada de símbolos da colonização europeia no país. Sobre esta última, indica-se que foi um 
claro reflexo das discussões que tomaram as redes sociais do mundo todo sobre a pertinência de estátuas que homenageavam pessoas 
com atuação no passado discutível, em respeito às histórias dos povos indígenas e outras populações invisibilizadas nesses processos.
 Como exemplo, podemos citar o caso do “Monumento aos Heróis” que foi palco vários protestos. Em um dos registros, mostrou-
se o fogo ateado à base da estátua de bronze de Simón Bolívar, até então tido como um revolucionário na história oficial do país. 
Esse ato levou ao comprometimento da estrutura da estátua e consequentemente da sua estabilidade. Assim, órgãos competentes 
decidiram pela retirada do ícone, como controle preventivo e garantia que as pessoas possam continuar se reunindo no entorno do 
monumento de forma segura. Além disso, percebeu-se uma relação entre as notícias dessas duas categorias mais publicadas, porque 
as manifestações não se deram apenas de forma pacífica e as forças policiais de Bogotá ainda eram investigadas pela morte violenta 
de pessoas durante os protestos. Outras categorias correlatas foram a “esfera pública do cotidiano” e “paisagem”, as quais somaram 
informações sobre depredação de bens e espaços públicos durante as manifestações. Notícias sobre “acessibilidade” e “mobilidade” 
também se destacaram, pois linhas de ônibus e vias foram fechadas durante as paralizações, impedindo a livre circulação de automóveis. 
Em contrapartida, muitas das mobilizações se deram por meio de bicicletas, e o movimento de ciclistas agregou pautas relacionadas aos 
modais alternativos de transporte na cidade. O tema da bicicleta também se relacionou com outras questões do cotidiano do espaço 
público, como prevenção da pandemia, vivência com a paisagem urbana, paridade de gênero, entre outros. Por fim, totalizaram-se 
435 notícias coletadas no período. Os temas menos notificados foram: vegetação, mobiliário e os conflitos entre espaços públicos e 
privados.  



Por cada tres hombres que se mueven en bicicleta en Bogotá hay una 
mujer que se anima a hacerlo. [...] Y el sueño es que, para el 2039, 
por cada hombre que se mueva en bici, haya una mujer también 
haciéndolo: una paridad plena. [...] Lograrlo exigirá partir de un punto 
indispensable: ver la ciudad con ojos de mujer. [...] los sistemas del 
transporte son diseñados para que el viaje al trabajo, a las oficinas, sea 
más fácil. No reflejan las necesidades de las mujeres para hacer más 
viajes relacionados con el cuidado, con ir al colegio o ir de compras”. [...] 
En el caso concreto de Bogotá, los factores que desaniman a las mujeres 
a pedalear están asociados a la inseguridad personal y vial. [...] la bici 
les puede cambiar la vida a las mujeres [...] impulsa la independencia 
femenina y la posibilidad de tener un contacto directo con la ciudad [...] 
muy importante para promover una autonomía y un empoderamiento.   
EL TIEMPO - 07/03/2021

¡MÁS MUJERES EN BICICLETA!, LA AMBICIOSA META DE BOGOTÁ 
PARA EL 2039. La capital espera que dentro de 18 años haya 

paridad 50/50 en viajes en bici.
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“Tiros, corridas, sirenas y patrulleros de la Policía de la Ciudad que 
chocaron contra un coche estacionado sacudieron la madrugada de los 
vecinos de Balvanera. Todo culminó con el arresto de un hombre que 
gozaba del beneficio de la libertad condicional desde diciembre, tras un 
tiroteo en el que resultó herido. El alerta lo dio un vecino este miércoles 
cerca de las 3: un hombre armado y con una actitud sospechosa 
merodeaba las calles del barrio. Cuando los agentes de la Policía de 
la Ciudad lo quisieron identificar en el cruce de Urquiza y Alsina, el 
sospechoso respondió a los tiros. Armado con una pistola calibre .45, 
le disparó a los policías. Varios proyectiles dieron en el parabrisas del 
patrullero.” 
CLARÍN - 10/03/2021

Tiros y corridas en Balvanera para detener a un sospechoso que 
estaba en libertad condicional
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 As publicações entre os meses de janeiro e julho do jornal Clarin foram analisadas para a realização do Boletim da Região 
Metropolitana de Buenos Aires. Oitenta e nove notícias foram identificadas  relativas aos acontecimentos no espaço público em dez 
semanas de levantamento. Mais da metade das notícias foram com o tema “esfera pública política”. As ruas da capital argentina foram 
cenários de muitos protestos no primeiro semestre de 2021. A maioria deles organizados por pais de alunos nos períodos em que seus 
filhos ficavam sem aulas devido à pandemia da COVID-19. A quinta semana de coleta (a partir de oito de março) foi marcada por muitos 
protestos feministas nas ruas sob os gritos de #NiUnaMenos em frente ao Congresso. Ao longo do semestre houveram manifestações 
pontuais da mesma ordem e as notícias sobre segurança e violência explicam o motivo: uma parte considerável dos crimes cometidos 
foi de violência contra a mulher, muitas vezes flagrados pelas câmeras das ruas, o que resultou em vídeos chocantes veiculados pelo 
jornal local. Um exemplo é o de Karen, moradora de rua, que tinha por volta de trinta anos e foi assassinada no mês de abril no bairro 
de Palermo com golpes no rosto.
 Essas notícias, somadas às de roubos, assassinatos e acidentes de trânsito fizeram com que “segurança e violência” fosse o 
segundo tema mais abordado. Já a pandemia de COVID-19 fez com que “mobilidade” aparecesse em terceiro lugar. Em alguns períodos 
os trens são fechados. Os governantes também optaram por controlar a visitação de turistas, o que gerou várias notícias referindo-se 
a aberturas e fechamentos dos acessos à cidade, como o Acceso Oeste e a Puente Pueyrredón.  As notícias com o tema “paisagem” 
foram apenas duas, porém ambas pelo mesmo motivo: Diego Maradona. O jogador foi retratado em dez grafites, localizados dez bairros 
diferentes, pintados por Víctor Marley. Também foram feitos diversos mosaicos pelo grupo National Mosaic, com destaque para o que 
foi instalado dia vinte e cinco de março junto a uma das portas do estádio Juan Domingo Perón de la Academia, em Avellaneda. Entre 
os dias vinte e um e vinte e sete de março não foi realizada a coleta. No total, os espaços públicos da capital da Argentina ainda não 
funcionam em sua normalidade. O isolamento social continua presente no cotidiano do portenho e o poder público continua aplicando 
restrições pela da pandemia.  



“Con las clases presenciales suspendidas en el Conurbano hasta el 30 de 
abril, en San Isidro un grupo de padres decidió que los chicos continúen 
con su aprendizaje. ¿Cómo? Resolvió dar clases al aire libre, en una 
plaza, frente a una de las escuelas cerradas. La idea es que durante las 
dos semanas que tiene vigencia el DNU presidencial, se vayan turnando 
los cursos que participen de estas clases, como una forma de suplir 
esa falta de presencialidad escolar. La iniciativa surgió por un grupo de 
madres y padres que tienen a sus hijos en la escuela primaria. Buscan 
sostener la protesta y visibilizar la necesidad de la presencialidad en las 
aulas.” 
CLARÍN - 20/04/2021

San Isidro: con la escuela cerrada, un grupo de padres da clases a 
sus hijos en una plaza
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“El Ministerio de Cultura y Deportes emitió un comunicado este martes 4 de 

mayo después de que se revelara un video de un bailarín frente al Palacio 

Nacional de la Cultura, lo que desató la polémica y causó críticas a esa cartera, 

por el tipo de baile y la vestimenta utilizada. La dependencia dijo que ya se 

tomaron acciones administrativas contra la persona, que es un “servidor 

público del Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala”. “De acuerdo a la Ley 

del Servicio Civil y el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y 

Deportes, se hizo una amonestación escrita al trabajador público, por el uso 

indebido de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura”, dijo esa cartera. 

Agregó que en el Palacio Nacional de la Cultura existe un espacio ocupado por 

el Ballet Moderno y Folklórico, “donde diferentes artistas permanecen para 

los ensayos programados para sus presentaciones”. Aseguró que la Dirección 

General de las Artes está revisando los protocolos para que los miembros de 

las instituciones artísticas “utilicen adecuadamente los espacios concedidos”. 

PRENSA LIBRE  - 04/05/2021

Qué dijo el Ministerio de Cultura 
sobre el caso del bailarín que utilizó 
el Palacio Nacional para grabarse y 

publicar en TikTok
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 Durante o período analisado houveram grandes mudanças no conteúdo veiculado nas mídias em comparação ao mesmo 
período de 2020.  Isso se deve a uma menor participação de notícias diretamente relacionadas a pandemia de COVID-19, o que levou 
ao aparecimento de uma diversidade maior de temas abordados, culminando na primeira notícia destaque desta análise que levanta 
uma discussão sobre os conflitos de representação do espaço público e sua presença no cyberespaço. O informativo aborda o caso 
de um bailarino que se encontrava nas dependências do Palacio Nacional de la Cultura e gravou um vídeo dançando, compartilhado 
posteriormente na plataforma TikTok, no qual era possível visualizar parte da fachada do palácio como plano de fundo. O interessante é 
não ser o vídeo em si o motivo da notícia, mas a resposta dada pelo Ministério da Cultura da Guatemala e sua repercussão, principalmente 
devido ao tipo de dança e as roupas que usava o bailarino, inapropriadas para o espaço público segundo a resposta.  
 No que tange ao restante do apanhado de notícias, os temas relacionados à esfera pública do cotidiano apareceram de forma 
mais presente, seguido por manifestações políticas no espaço público, segurança, violência e paisagem. Essa coleta apresentou uma 
grande quantidade de notícias que abordam a paisagem em decorrência da erupção do vulcão de Pacaya, nos arredores da região 
metropolitana da Cidade da Guatemala. Este evento natural permeou os noticiários por semanas já que que impactou diretamente a vida 
na capital, pois sua fumaça e cinzas se fizeram presentes no cotidiano guatemalteco por um longo tempo durante o semestre analisado, 
e exemplificado pela segunda notícia destaque. Com relação às notícias relacionadas à segurança e violência, foram numerosos os 
casos de atividades criminosas relatadas, como ataques, roubos e sequestros que tiveram ação no espaço público, mas também alguns 
acidentes de trânsito e uma notícia relatando a interrupção de uma festa clandestina, que embora não esteja diretamente relacionada 
à situação pandêmica, demonstra um reflexo dela. No que tange as notícias diretamente relacionadas à pandemia, destacam-se aquelas 
sobre flexibilização de restrições, retorno das atividades turísticas e sobre o começo da vacinação. Ainda assim, como foi observado 
também no ano de 2020, nos feriados ocorridos nos períodos analisados, como a Semana Santa e Corpus Christi, noticiou-se como 
a pandemia modificou as comemorações convencionais. Quanto às notícias relacionadas à esfera pública política, destacam-se os 
episódios de protestos, passeatas e outras manifestações populares. Esse tipo de evento ocorreu mais vezes, ou pelo menos esteve 
mais presente nos noticiários nessa coleta que nas últimas realizadas. Dentre as manifestações políticas relatadas estavam a do 8 de 
março, dia Internacional da Mulher, mas também outras de caráter local, como o protesto de taxistas contra as novas regras impostas 
sobre o pagamento de seguros, e, também, manifestações contra a falta de vacinas.  
 Infere-se que o espaço público guatemalteco, no primeiro semestre de 2021, observou uma transição de o espaço público 
pandêmico, vazio, limitado, e de acesso restrito, para um espaço público diverso, com manifestações populares aos poucos retornando 
ao centro da vida cotidiana urbana. 



[...] El Volcán de Pacaya continúa en actividad y este martes 23 de marzo 
se registra caída de ceniza en la capital, lo que ha obligado al cierre 
temporal del Aeropuerto Internacional La Aurora. Guatemaltecos han 
reportado la caída del material volcánico en techos, calles y automóviles.  
El Insivumeh informó que el coloso tiene pulsos de incremento 
magmático, que generan explosiones moderadas y fuertes, con gruesas 
columnas de ceniza, con alturas que van desde los 3 mil 500 a 4 mil metros 
sobre el nivel del mar.  La Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) recomienda que al momento de finalizar la caída de 
ceniza limpie el techo de su vivienda y las reposaderas para evitar que la 
arena volcánica genere otros daños. También pide a los automovilistas 
conducir con precaución. [...] 
PRENSA LIBRE - 23/03/2021

Fotos y videos: así se ve la ceniza lanzada por el Volcán de 
Pacaya en la capital.
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“Previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer y aun cuando 
autoridades resguardaron el inmueble con vallas de hasta cuatro 
metros de altura, colectivos feministas proyectaron frases de protesta 
en Palacio Nacional. […] En la barda metálica se escribieron los nombres 
de cientos de mujeres que fueron “víctimas de feminicidio”, tras la 
intervención las manifestantes lo llamaron el “muro de memoria” 
al recordar los casos de centenares de mujeres asesinadas. […] Este 
domingo, activistas señalaron que se ha convocado al lugar a colectivos 
feministas para que lleven flores al lugar que desde ahora se apunta 
para ser el centro de las protestas del 8-M en la capital mexicana.” 
DIARIO DE MÉXICO   - 07/03/2021

Feministas proyectan sobre Palacio Nacional ʽMéxico feminicidaʼ

A N Á L I S E  D A S  N O T Í C I A S N O T Í C I A S  E M  D E S T A Q U E

C IDA DE D O MÉXIC O
EDIÇÃO 007|2021

Fontes de Pesquisa: DIARIO DE MÉXICO
Período de Coleta de Dados: 24 a 31 de janeiro | 07 a 13 de fevereiro I 21 a 27 de fevereiro | 07 a 13 de março
21 a 27 de março | 04 a 10 de abril | 18 a 24 de abril | 02 a 08 de maio | 16 a 22 de maio | 30 de maio a 05 de junho
Pesquisadoras Responsáveis: Soluanny Hunhevicz Barbosa e Marianna Tafari Verroni

 Na capital mexicana, foram registradas 237 notícias sobre temas relativos ao espaço público, durante o primeiro levantamento de 2021. 
Seguindo a tendência observada no ano anterior, predominam os relatos de crimes, com 80 ocorrências. Notou-se um aumento do número de delitos 
nas duas últimas semanas de coleta: aos sábados e domingos, foram os únicos fatos noticiados pelo jornal Diario de México que ocorreram em ruas, 
praças ou parques – o que pode denotar certa influência da imprensa na percepção da insegurança urbana. Não obstante, deve-se enfatizar que 1 
em cada 5 notícias catalogadas trata de manifestações, reconhecidas tanto pela pertinência das demandas, quanto pela criatividade ao reivindicá-
las (como mostram as notícias em destaque). Entre as mais frequentes, está a luta popular para evitar a construção do viaduto Periférico-Cuemanco 
sobre o terreno pantanoso de uma área natural protegida na Alcaldía Xochimilco – uma das 16 demarcações territoriais da Cidade do México. 
 No período pesquisado, destacam-se dois fatos principais, cujo impacto e repercussão tiveram consequências em diversas áreas: as 
mobilizações pelo Dia Internacional da Mulher e o colapso da estrutura elevada do metrô sobre a Avenida Tláhuac. No primeiro caso, ainda antes 
do 8 de março, as autoridades da capital instalaram cercas metálicas no entorno dos principais edifícios do Centro Histórico, como forma de evitar 
possíveis atos de vandalismo e depredação do patrimônio. Do mesmo modo, o acesso às ruas no entorno da Praça da Constituição foi restringido, 
visando conter as manifestantes. Entretanto, os coletivos feministas transformaram essa barreira num memorial em homenagem às vítimas de 
feminicídio, ao escrever seus nomes sobre as placas metálicas. À noite, num ato simbólico, o movimento conseguiu “ultrapassar o muro”, projetando 
frases sobre a fachada do Palácio Nacional. Ainda assim, foram registrados confrontos entre policiais e manifestantes. No dia seguinte, um grupo de 
trabalhadores realizou a limpeza da praça, apagando as mensagens pintadas sobre o piso. 
 Já no segundo caso, o acidente ocorrido entre as estações Olivos e Tezonco da Linha 12, no início do mês de maio, afetou a circulação 
viária na zona sudeste da cidade. O tráfego de veículos na Avenida Tláhuac – uma das principais artérias da zona – foi interrompido por conta dos 
trabalhos de resgate e, posteriormente, da retirada dos entulhos. Como alternativa ao transporte de passageiros, entrou em funcionamento uma 
rota temporária, provocando aumento do número de veículos de transporte coletivo que circulam pela avenida. Ademais, realizou-se uma vistoria 
técnica de outros viadutos que conformam a estrutura elevada da Linha 12. Nas semanas seguintes, foram registradas manifestações exigindo 
condições de segurança na infraestrutura de transporte coletivo, além de apoio às vítimas. 
 No que se refere à paisagem urbana, as principais mudanças percebidas resultam da retirada de outdoors instalados em coberturas de 
edifícios, nas Alcaldías próximas ao centro, com a finalidade de proteger a integridade física e patrimonial de moradores e transeuntes. As ações – 
realizadas no período noturno – estão pautadas pelo artigo 13 da Lei de Publicidade Exterior do Distrito Federal, que proíbe, entre outros, esse tipo 
de anúncio publicitário. Embora a referida lei tenha sido promulgada em 2010, ainda é possível encontrar irregularidades, como os denominados 
anúncios envolventes (lonas ou faixas de grandes dimensões instaladas em parte ou na totalidade de um edifício). Por fim, cabe apontar que todas 
as notícias catalogadas na categoria “vegetação” relatam a ocorrência de incêndios em áreas verdes, principalmente nas alcaldías do sul, que 
concentram a maior superfície de bosques e áreas naturais protegidas. De acordo com especialistas, uma condição climatológica especial registrada 
nesse período foi propícia à geração de incêndios, os quais atingiram inclusive uma área do Bosque de Chapultepec, o maior parque urbano do país. 



“Usuarios de redes sociales, difundieron fotografías una microtrajinera 
que causó revuelo. Las imágenes muestran una canoa con llantas, 
ventanas, parabrisas y cofre, similar a un vehículo de transporte público 
de la capital. 
La parte trasera está abierta para ser impulsada con un remo y va 
lanzando gas para simular la contaminación emanada por las “micros”. 
Esta microtrajinera fue creada como forma de protesta contra la 
construcción de un puente vehicular en la zona de Cuemanco.” 
DIARIO DE MÉXICO   - 10/02/2021

Microtrajinera navega canales de Xochimilco contra puente 
vehicular de Cuemanco
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“Un hombre de 46 años fue estrangulado por sus dos amigos del barrio 
y su cadáver maniatado lo abandonaron dentro de una bolsa de dormir 
en la vía pública en San Martín de Porres. Agentes de la División de 
Investigación de Homicidios de la Dirincri capturaron a los presuntos 
asesinos solo horas después del hallazgo del cuerpo sin vida.” 
 “El cadáver fue encontrado a las 11:00 p.m. en un basural en el cruce 
de las avenidas Juan XXIII y el jirón Virrey Abascal por agentes de la 
comisaría del sector. A estos les llamó la atención un bulto que tenía 
la silueta de una persona. Se trataba de una bolsa de dormir y cuando 
abrieron hallaron el cadáver de un hombre.” 
CORREO   - 09/04/2021

Cachineros asesinan a su amigo y abandonan su cadáver dentro 
de una bolsa de dormir en un basural de SMP
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 Durante os períodos analisados em Lima, capital do Peru, houve um total de 153 notícias sobre questões que emanam do espaço público. 
Percebe-se que o maior volume de notícias está na categoria “segurança e violência”, onde foram enquadradas 52 notícias (1/3 do total). Ao analisar 
esse enquadramento, há forte presença do tema “crime” (27 ocorrências), no qual as notícias apresentam relatos de furtos, roubos, assassinatos 
e violações contra as normas preventivas de combate à pandemia da COVID-19. Vale destacar a recorrência de notícias de extrema violência como 
“Turista boliviano sufre robo en San Juan de Lurigancho y es arrastrado 3 cuadras por malhechores” que relata como um engenheiro boliviano 
e seu companheiro foram abordados e agredidos pelo grupo “Los Raqueteros de Campo Grande” enquanto passeavam por uma rua da cidade. 
Ainda nessa classificação, foram comuns os informes sobre “acidentes”, em especial os de trânsito entre dois ou mais veículos e atropelamentos. 
Sobressaiu-se, também, o incidente envolvendo dois ônibus que, após se desprenderem da garagem de uma oficina mecânica, ficaram pendurados 
em uma avenida com risco de cair sobre casas. O texto pode ser lido em “Dos coaster quedan al borde de pendiente y vecinos temen que pueda 
caer sobre una casa”. 
 Na segunda categoria com mais ocorrências “esfera pública do cotidiano” (43 notícias), destacam-se as notícias sobre “atividades e 
acontecimentos”, em número de 36 notícias apenas nesse tema. Nessa subcategoria, há uma variedade de episódios com notícias sobre campanhas 
de saúde, filas nas ruas para serviços públicos – em especial os de saúde – aglomerações, demolições de quiosques e habitações. Há ainda notícias 
recorrentes sobre pessoas que acamparam em ruas próximas aos hospitais para aguardar informações sobre familiares internados com COVID-19: 
“Familias acamparon afuera de Hospital del Niño esperando información de sus hijos” e “Familiares de pacientes COVID-19 acampan en exteriores 
de hospital de Villa El Salvador”. Ainda em acontecimentos, notam-se notícias sobre a tentativa de adaptar e regular o uso de praias para diminuir 
o risco de transmissão do coronavírus, como em “Uso de playas: disponen colocación de cuadrículas en la arena para la ubicación de hasta cuatro 
personas”. Chamam a atenção as notícias que apontam o hábito de uso de piscinas infláveis e de plástico em vias públicas no verão. 
 A categoria “acessibilidade e mobilidade” foi a terceira com maior número de notícias registradas no período de coleta, ao todo 19, que em 
sua maioria enquadram-se em questões sobre congestionamentos veicular ocorridos especialmente devido às restrições de circulação impostas 
na quarentena; as demais notícias nesta categoria se referem a ciclistas, como novas ciclovias sendo implementadas e liberadas para utilização. Na 
categoria “infraestrutura” encontram-se 17 notícias, sendo elas relacionadas a fechamentos de parques em fevereiro e reabertura em março com 
restrições e melhoramento na estrutura de praças e parques.  
 As notícias da categoria “esfera pública política” (14 notícias) no período em questão, trazem a temática de manifestações de cunho político. 
Segundo as notícias, dezenas de pessoas foram às ruas protestar, principalmente, contra as restrições impostas pela quarentena para o combate a 
segunda onda de COVID-19.  
 Em menor número foram registradas a ocorrência nas categorias “mobiliário” (2 notícias) e “paisagem” (6 notícias); nesta última, chama-se 
a atenção para a notícia sobre a proteção de monumentos com plásticos nas praças durante as manifestações contra as restrições da quarentena. 
As categorias “vegetação” e “espaço público x privado” não obtiveram ocorrências durante o período da coleta.  



“La municipalidad de Breña multará con el 50 por ciento de una Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/2.200, a quienes instalen 
piscinas portátiles en las calles. Como se recuerda, el montaje de estas 
pozas de agua impiden el libre tránsito, además, que su uso no es 
recomendable en plena cuarentena en Lima y Callao por el COVID-19.” 
“La medida -regulada mediante Ordenanza Municipal 0555-2021-
MDB- remarca que los ciudadanos serán catalogados como infractores 
al usar o instalar, en la vía pública, las piscinas portátiles en todas sus 
dimensiones y características. La disposición rige desde hoy.” 
CORREO   - 12/02/2021

Breña multará con S/ 2.200 a quienes instalen piscinas portátiles 
en las calles 
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Devido a pandemia a folia nas ruas na cidade do Rio de Janeiro foi 
proibida no ano de 2021. O bloco infantil Gigantes da Lira decidiu 
substituir o desfile pela decoração com balões coloridos em formato de 
coração na Rua General Glicério, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, no 
dia em que o tradicional bloco infantil faria o seu cortejo. Um evento 
que todos os anos costuma atrair crianças e foliões mais crescidinhos, 
que se divertem ao som de marchinhas carnavalescas e sambas. Nas 
redes sociais o bloco convocou seus admiradores a participar do 
carnaval virtual pedindo a todos que publicassem fotos e vídeos dos 
anos anteriores, usando a hashtag do bloco para realizem uma grande 
folia virtual. 
G1   - 07/02/2021

“No lugar dos batuques e do desfile de crianças fantasiadas, 
o bloco Gigantes da Lira decidiu promover uma “alvorada de 

corações”. 
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 Ao analisar os dados da coleta do Rio de Janeiro, é possível realizar algumas ponderações quanto a classificação das categorias de análises 

em relação ao espaço público entre os meses de janeiro a junho de 2021. Desta forma, entre todas as categorias que são objeto da pesquisa, duas 

merecem destaque: “segurança e violência” e “esfera pública do cotidiano”. Assim, das 183 notícias que foram coletadas, 60 delas estão relacionadas 

a primeira categoria, com acidentes, crimes e proteção e vigilância, sendo que 48 estão vinculadas diretamente ao crime, o que representa um 

percentual de 26,23%. Estas referem-se, sobretudo, ao aumento de furtos, assaltos, tiroteios, mortes em perseguição, assassinatos e prisões entre 

outros. Já a segunda categoria aparece com 37 notícias, representando um percentual de 20,22%, com destaque para atividades e acontecimentos, 

como por exemplo, toque de recolher, atuações em final de semana com proibição de banho de mar, suspensão de visita em alguns pontos turísticos 

no pico da pandemia da COVID-19.

 Portanto, se somadas ambas as categorias, temos 46,45% das notícias do período analisado. As notícias na categoria “acessibilidade e 

mobilidade”, coletadas no período em questão, trazem principalmente temáticas sobre acidentes de trânsito com mortes, fechamento de vias em 

função das chuvas e, em função do período de Carnaval, com instalação de barreiras sanitárias ocasionado engarrafamentos nas vias, dentre outros 

problemas. Em função da pandemia e com todas as restrições impostas para controle e diminuição dos casos e mortes, a categoria “infraestrutura”, 

especialmente na subcategoria “equipamentos urbanos”, também apresentou várias notícias, em razão da abertura e fechamento de muitos 

parques, ou mesmo, pela restrição de atividades, como foi o caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que em função da fase vermelha, abriu 

somente para caminhadas. O Parque Radical de Deodoro reabriu ao público e ofereceu inscrições para atividades esportivas na fase menos aguda da 

pandemia no Rio de Janeiro. Além disso, alguns parques serviram de espaço para campanha de vacinação antirrábica e passaram a ter agendamento 

on-line. Chamou a atenção o caso do Museu do Amanhã, pois mostrou os impactos da pandemia da COVID-19 em todo o planeta, com restrição a 

quantidade de público, considerando todos os protocolos de segurança. 



“O que choca mais: um homem nu usando máscara durante a pandemia ou 
um banhista de sunga, mas sem o EPI na praia?”.  
Chico Fernandes, artista performático, professor e doutorando em processos 
artísticos, escalou para uma performance o monumento dedicado ao General 
Osório, na Praça XV, no Centro do Rio. Dizia que só deixaria a estátua depois 
que todos fossem vacinados contra a Covid, mas acabou retirado por agentes 
do programa Centro Presente e levado para a 4ª DP, na Central do Brasil, onde 
assinou um termo circunstanciado por atentado ao pudor. Segundo o artista, 
uma nota do Ministério Público Federal de 2017 pontua que “a nudez de uma 
pessoa adulta, sem prática de ato público voltado à satisfação da lascívia, não 
constitui crime no direito brasileiro”. Artista dedicado a usar o próprio corpo 
nu, ele procura fazer intervenções artísticas no contexto urbano para gerar 
algum tipo de reflexão crítica.  
G1 - 27/03/2021

O homem que subiu nu em uma estátua da Praça XV, no Rio, 
fazia uma intervenção artística
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“Desconocidos volvieron a prender fuego este lunes a la estatua del 
general Manuel Baquedano, monumento que está ubicado en la Plaza 
Baquedano, en medio de las manifestaciones por el Día Internacional 
de la Mujer en la capital. 
Cuando se inició la marcha, un grupo reducido de sujetos acudió hasta 
la estatua con herramientas y cuerdas para cortarle las patas al caballo 
y desestabilizar el monumento y así intentar que cayera. 
El viernes, en medio de protestas habituales en el mismo sector de 
Santiago, un grupo de individuos intentó quemar la estatua al prenderle 
fuego. Por esta última situación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) 
anunció una querella contra quienes resulten responsables.” 
LA NACIÓN   - 08/03/2021

Vuelven a prender fuego a estatua del general baquedano
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 O Boletim da Região Metropolitana de Santiago do Chile, foi realizado através de análise de publicações do portal La Nación. 
Em dez semanas de levantamento, entre os meses de janeiro a julho, foram identificadas 149 notícias relativas aos acontecimentos no 
espaço público. A maior frequência foi identificada para as categorias “segurança e violência” (44,3%), “acessibilidade e mobilidade” 
(21,5%) e “esfera pública política” (15,4%). Com menos representatividade, em ordem decrescente de ocorrência, seguiram os temas 
da “esfera pública do cotidiano”, “infraestrutura”, “paisagem”, “mobiliário” e das tensões entre o espaço público e o privado. Para 
a categoria “vegetação” não foram encontradas notícias nesse levantamento. Nesses seis primeiros meses de 2021, que incluíram 
o período de transição entre o primeiro e segundo ano de pandemia da COVID-19, 55 notícias retrataram a interferência da gestão 
da crise sanitária pelo governo do país com reflexos no espaço público, tanto para informar sobre os horários de funcionamento de 
comércio e serviços, do transporte público, como para práticas esportivas e utilização de espaços públicos de lazer. 
 Devido às regras de isolamento e toques de recolher impostos, resultantes do aumento dos números de casos de infecção e 
mortes por COVID-19, notícias de privação de circulação no espaço público e detenções realizadas pelos Carabineros de Chile foram 
frequentes durante todo o período de coleta. As prisões na Região Metropolitana de Santiago acompanharam uma média de 500 
pessoas por dia, mas chegaram a mais de 1.100 pessoas diariamente na última semana de abril. Também foram identificadas notícias 
que relatavam o aumento de apreensão de drogas e substâncias ilícitas (acréscimo de 20%) e a diminuição de 30% dos crimes violentos. 
Na segunda metade de abril uma série de protestos ocorreu em resposta à decisão do Governo de recorrer ao Tribunal Constitucional 
contra o terceiro saque de 10% dos fundos da AFP (Administradora de Fondos de Pensiones). Diante da possibilidade de corte do 
auxílio financeiro, a população foi às ruas e alguns eventos mais agressivos foram registrados, como ônibus incendiados. Diante destes 
incidentes pontuais, diversos manifestantes foram detidos acusados de violência e desordem. A mídia retratou os acontecimentos 
como vandalismo e crime. Outro evento social e político foi muito destacado, a partir do dia 8 de maio, quando ocorreram marchas 
pelo Dia Internacional da Mulher. Entre protestos e espetáculos artísticos, foram destacadas prisões, então justificadas, por distúrbio de 
ordem pública. Emilia Schneider, ex-presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile (FECH) e candidata a constituinte, 
foi detida, acusada de interromper o trânsito de veículos. Em reação, manifestantes danificaram o monumento ao General Manuel 
Baquedano, ligado à ditadura de Augusto Pinochet, e tentaram derrubá-lo com a ajuda de cordas. Nos dias subsequentes, foram 
realizados reparos na estátua, homenagens por militares e mais manifestações populares contrárias, que culminaram com a retirada 
da estátua para restauro e a detenção de 62 manifestantes no último evento noticiado. Entre eventos de repreensão do direito de 
manifestação e da liberdade de expressão, houve, em menor número, notícias sobre infraestruturas no espaço público. A construção 
do parque Mapocho Río foi anunciada como uma possibilidade de incremento das opções de lazer na região oeste da metrópole e 
consequente aumento da qualidade de vida da população que lá reside. O parque terá 52 hectares e promete recuperar a margem sul 
do rio homônimo e interligar áreas verdes desde a comuna de Lo Barnechea até Cerro Navia, num total de 34 quilômetros. 



“Con la llegada de la pandemia de Covid-19, la bicicleta se convirtió en 
una de las alternativas más segura para miles de habitantes de la Región 
Metropolitana que, ante el riesgo de contagios y rebrotes a partir del uso del 
transporte público, optaron por el transporte “en dos ruedas”. 
 
Así lo confirma un estudio de Movilidad y Transporte realizado en la Región 
Metropolitana por Studio Público, el cual da cuenta de que, como una forma 
de trasladarse con mayores medidas de precaución sanitaria, las personas 
dejaron de utilizar el sistema de transporte público (microbuses, Metro y 
Metrotrén) y se cambiaron a la bicicleta como medio de transporte.”
LA NACIÓN - 22/02/2021

El uso de la bicicleta se consolida en medio de la pandemia
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“Em São Paulo, os manifestantes seguiram em comboio pela Avenida 
Paulista. Pessoas de motos e bicicletas participaram do ato. Durante 
o ato, os manifestantes também deram palavras de ordem contra 
o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Eles 
pediam ‘Fora, Gilmar’. O MBL e o Vem Pra Rua protagonizaram a 
mobilização pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, 
em 2016. No sábado, grupos convocados por líderes de esquerda, de 
partidos como PT e PSOL, além de sindicatos, promoveram carreatas 
contra Bolsonaro em capitais. Coordenador nacional do Vem pra Rua, 
Renato Sella diz que o grupo traz para os manifestos uma ação sem 
bandeiras políticas. Por esse motivo, diz, o movimento decidiu fazer 
suas carretas separadamente, da esquerda.” 
FOLHA DE SÃO PAULO  - 24/01/2021

Após esquerda, grupos à direita promovem carreatas contra 
Bolsonaro
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 A coleta de notícias correlacionadas aos espaços públicos da cidade de São Paulo, realizada no primeiro semestre de 2021, evidenciou 

os efeitos da pandemia da COVID-19 na maior cidade da América. No período, foram coletadas 104 publicações que destacaram temas como 

trânsito intenso e problemas na rede de mobilidade urbana, mesmo em momento pandêmico. Fator esse que também não impediu a realização 

de manifestações voltadas ao pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, como evidenciado na notícia em Destaque 1, além de atos em 

apoio ao atual governo federal. Somado a isso, mesmo em momentos de alto contágio, a população ocupou praças, parques e ruas na busca por 

lazer e sociabilidade. A retomada de determinados setores, como o comércio varejista e o comércio informal, esteve associada ao intenso fluxo e 

aglomeração de pessoas em regiões centrais de São Paulo. Assim, predominaram notícias sobre a “esfera pública do cotidiano” e a “esfera pública 

política”, com mais de 40% das publicações catalogadas nesses temas.

 Manifestações artísticas como exposições em espaços públicos e a projeção de conteúdo artísticos em empenas de edifícios foram noticiadas 

na capital paulista, modificando a paisagem e difundindo o acesso à arte, se adequando ao contexto pandêmico. No que se refere à “segurança 

e violência”, a ocorrência de crimes predominou a temática, com apenas um único acidente registrado nas coletas do primeiro semestre, com o 

destaque para a seguinte chamada: “vídeo mostra carro de luxo voando em rampa de guincho, causando a morte de operador em SP”.  

 Em menor número, respectivamente, foram registradas notícias sobre “vegetação” e notícias sobre a relação entre o espaço público e 

o privado, não houve qualquer publicação sobre o mobiliário público paulistano nas semanas de coleta. A notícia em Destaque 2, por sua vez, 

evidencia o caso do cercamento da Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, ou Praça do Pôr do Sol. 

 Esse primeiro período de coletas de notícias de 2021 evidenciou uma maior proporcionalidade de notícias correlacionadas ao uso do 

espaço público ajustado às especificações da pandemia, bem como aos reflexos do atual contexto político brasileiro. As mudanças no que tange a 

retomada das atividades comerciais, avanço da vacinação e novos fatos correlacionados à política federal, instiga a reflexão sobre os fatos que ainda 

serão noticiados neste ano tão particular.   



A obra de cercamento foi feita por trás de uma cortina. Desde abril, o 
perímetro da praça está cercado por tapumes. A prefeitura alega que, com 
essa estrutura, atuou contra aglomerações que facilitam a disseminação do 
coronavírus.  
A praça do Pôr do Sol é um projeto dos anos 1970 das paisagistas Miranda 
Martinelli Magnoli e paisagista Rosa Kliass, que Rolnik define como “referências 
absolutas” em suas áreas. “realmente era necessário o aluguel de tapumes 
para evitar aglomerações na pandemia quando a mesma prefeitura não tem 
feito intervenções, por exemplo, no transporte público?” 
A decisão lida com o conflito da pior maneira, para ela, que é “construindo 
muros”. Em conflitos devemos “construir pontes”, encerra. 
FOLHA DE SÃO PAULO  - 25/02/2021

‘Urbanismo excludente’, diz urbanista sobre cercamento da praça 
do Pôr do Sol 
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quais será que foram as 
estratégias da cidade 

modelo para enfrentamento 
da fome em escala 

municipal?

A repercussão do 
projeto foi grande e 
negativa e o prefeito

 acabou retirando a 
clausula da multa. 

Bom, aqui em Curitiba
 o Prefeito tem se 
preocupado muito  

Em março de 2021 o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, 
enviou À camara de vereadores um projeto de lei que 
previa multa a quem distribuísse alimentos às pessoas em 
situação de rua sem autorização prévia da prefeitura.

 125,6 milhões de brasileiros sofreram com 
insegurança alimentar durante a pandemia

são  milhares as iniciativas de solidariedade que acontecem no 
Brasil desde o início da pandemia. uma que merece destaque e que 
talvez tenha incomodado especialmente o prefeito de Curitiba é 
a ação marmitas da terra, organizada pelo MST.

algumas das justificativas eram o 
desperdício de alimentos e sujeira nas 
praças

as refeições são entregues semanalmente à população 
em situação de rua, moradores de ocupações urbanas e 
a classe trabalhadora. 

TOTALIZANDO 777 toneladas EM AGOSTO DE 2021

TERRA PRA QUEM TRABALHA!
COMIDA PRA QUEM TEM FOME!

Arroz, feijão, milho, batata, leite, abóbora, couve, repolho, pães e macarrão. 
são algumas das mais de 80 variedades de alimentos doados pelo movimento 

dos trabalhadores sem terra no paraná, durante a pandemia.
 

 a ação começou em abril de 
2020 e ja alcançou a marca de 
73.700 mil refeições, 
produzidas com alimentos da 
reforma agrária, oriundos de 
assentamentos e acampamentos 
da região. 

AO COMBATE 

A FOME 

com  o 
Combate. . .

SIM, 
É ISSO MESMO!
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