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Análise panorâmica das notícias 

O Observatório do Espaço Público, laboratório de pesquisa da 
Universidade Federal do Paraná, apresenta o terceiro número 
de um boletim bimensal que pretender 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.  

Destarte, serão apresentados os dados gerais de todas as 
metrópoles e, na sequência, os resultados obtidos por cada 
uma em particular. 
No terceiro boletim, elaborado com base em notícias 
veiculadas nos meses de junho a agosto de 2017, constata-
se, com base no gráfico abaixo, que uma categoria se 
evidencia em relação às demais: “segurança e violência”, com 
31,7% dos registros. Em seguida, as categorias “esfera 
pública do cotidiano”, “acessibilidade e mobilidade” e 
“infraestrutura” são destaque, com cerca da metade do total 
de notícias. Já as categorias “esfera pública política”, 
“vegetação”, “paisagem” e “mobiliário”, representam apenas 
13,5% do registro total. Contudo, nas páginas subsequentes, 
é possível verificar que esse padrão não é o mesmo em todas 
as realidades das metrópoles estudadas. A categoria 
“segurança e violência”, por exemplo, tem maior quantidade 
de referências em apenas 3 cidades.  
Com 1.197 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 

No terceiro boletim de Belém, do total de 94 notícias coletadas, 
as com maior destaque apresentaram-se na categoria de 
“esfera pública do cotidiano”, principalmente com abordagens 
referentes às manifestações de protesto e expressões de 
ordem cultural, somando um total de 33 matérias. Já 25 
registros foram angariados na temática “segurança e violência”, 
a maior parte deles relacionados aos acidentes de trânsito, 
destacando-se as mortes por atropelamento. Em 
“infraestrutura” se destacaram as obras de melhoramento das 
vias, viadutos e melhoramento de drenagem, que também se 
vincularam diretamente às notícias de “acessibilidade e 
mobilidade”.  

Evidenciou-se nessa última, o projeto de faixa exclusiva para 
ônibus em Belém. Observou-se que as praças e parques não 
tem o mesmo nível de investimento por parte dos organismos 
públicos. A notícia em destaque apresenta a falta de 
manutenção da Praça Condor, que assim como o memorial 
Magalhães da Praça da Leitura, e o patrimônio arquitetônico, 
encontram-se sem uma preocupação por parte do poder 
público. Notícias com este teor aparecem na categoria de 
“paisagem”. Porém, “esfera pública política” e “vegetação” não 
apresentaram nenhuma abordagem.   
 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Sujas e inseguras, abandono de praças 
afasta visitantes. 
Reportagem Diário Online (DOL) PA - 18/07/2017 
 
“Criadas para serem espaços de lazer, algumas praças de 
Belém estão escuras e abandonadas. Quem mora lá reclama 
da situação e diz que se sente abandonado pelo poder 
público. [...] Mesmo sendo um local estratégico, por concentrar 
o embarque para a travessia para ilhas de Belém, a praça 
Princesa Isabel, na Condor não recebe atenção da Prefeitura 
há vários anos. Está escura, suja e com os bancos quebrados. 
A maior parada de ônibus da praça não tem uma única 
iluminação. Os poucos passageiros que se arriscam em pegar 
o ônibus ali reclamam da situação. ” 
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Pesquisador responsável: Rodrigo Cuevas Vargas.                                                                                                         2 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

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
M

EN
TO

S 



 

 
BELO HORIZONTE 

Boletim 03/2017 
____________________________________________________________________ 
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Análise panorâmica das notícias 

No período analisado, foram encontradas 96 notícias relativas 
às temáticas do espaço público na cidade de Belo Horizonte. A 
categoria que apresentou o maior número de notícias 
divulgadas foi a da “esfera pública do cotidiano”, com 32 
registros. Eventos diversos - organizados ou não pelo poder 
público municipal -, situação de camelôs no centro da cidade e 
práticas relacionadas a animais que vivem em parques e 
praças da capital mineira são exemplos de assuntos que 
ilustram as notícias dessa temática. Outra categoria de análise 
que apresentou uma quantidade expressiva de notícias foi a de 

“acessibilidade e mobilidade”: com 24 registros. Notícias 
relativas à implantação de ciclovia e a criação de travessia de 
pedestres foram divulgadas, assim como outras que tratavam 
mais especificamente da circulação de veículos motorizados 
na cidade. As temáticas de “esfera pública política”, 
“infraestrutura”, “paisagem” e “segurança e violência” também 
apareceram em notícias, mas em menor número. No período 
analisado, nenhum registro relacionado às categorias de 
“mobiliário” e “vegetação” foi encontrado. 
 

 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Prefeitura e UNA levam plantas e tempero a 
espaços públicos 
Prefeitura de Belo Horizonte - 10/08/2017 
“Uma   parceria   bem   temperada   que   tem   como   objetivo   
tornar   Belo Horizonte  uma  cidade  cada  vez  mais  
sustentável  deu  o  seu  primeiro passo  na  manhã  desta  
quinta-feira,  dia  10  de  agosto.  A  Prefeitura [...]  e  o 
Laboratório  Ecossistêmico  Interdisciplinar  de  Aprendizagem  
(LEIA)  do Centro  Universitário  UNA  plantaram,  em  um  
parklet localizado na Rua Antônio de Albuquerque [...],  mudas 
de tomilho, alecrim, salsa, sálvia, manjericão e uma bela 
jabuticabeira. O plantio é  o  primeiro  de  um  projeto  que  
pretende  dar  novo  uso  aos parklets que estão espalhados 
em vários cantos da cidade”. 
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CURITIBA 
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____________________________________________________________________ 
Fontes de Pesquisa: Gazeta do Povo | G1 Paraná I Prefeitura de Curitiba 
Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

Durante o período de pesquisa foram coletadas 110 notícias 
que permeiam o tema do espaço público de Curitiba. As 
temáticas “esfera pública do cotidiano” e “segurança e 
violência” foram as mais abordadas, resultando em um total de 
52 registros. Dentre elas, receberam ênfase matérias 
relacionadas às atividades e acontecimentos, como por 
exemplo, a promoção da ação de despiche por comerciantes 
da área central. A categoria “acessibilidade e mobilidade” foi a 
terceira mais referida: com 24 matérias. Entre pedestre, ciclista 
e veículo, o último recebeu relevância, tendo sido foco em 83% 
dos informes. 

Já a pavimentação foi o tópico mais abordado no que tange a 
temática “infraestrutura”, que angariou 15 registros. 
Diferentemente das supracitadas, as referências à “esfera 
pública política”, “vegetação”, “paisagem” e “mobiliário” pouco 
se notabilizaram. Enquanto o último foi cerne em apenas duas 
notícias, a “paisagem” foi evidenciada em três delas. 
Destacou-se, na categoria “mobiliário”, uma listagem com os 
“trambolhos” que existem nos espaços públicos da capital; 
enquanto na de “vegetação” foi exposto que uma em cada três 
árvores do município corre o risco de cair. 
 

 

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Notícia destaque 

Cinco situações que cruzam o caminho de 
quem passa pela Rua XV de Novembro 
Contrariando a fama de antipático do curitibano, calçadão é 
repleto de pessoas usando abordagens criativas para 
conversar com quem passa 
Da Redação Gazeta do Povo – 04/07/2017 
“Quem passa pelo calçadão da Rua XV de Novembro, no 
Centro de Curitiba, sabe que percorrer o trecho sem ser 
interrompido pode não ser uma tarefa simples. Isso porque, 
todos os dias, dezenas de panfleteiros, vendedores e 
voluntários se posicionam estrategicamente para abordar a 
população no local. (...). Apesar da necessidade de estratégias 
diversificadas em tempo de crise ser compreensível, as táticas, 
muitas vezes, incomodam os transeuntes.” É o que afirma 
Simone Gomes: “Principalmente quando estamos com pressa, 
é chato”. 
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GOIÂNIA 

Boletim 03/2017 
____________________________________________________________________ 
Fontes de Pesquisa: jornal O Popular | G1 Goiânia I Portal da Prefeitura de Goiânia 
Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

A análise das notícias coletadas para o terceiro boletim de 
Goiânia revelou que a maioria dos temas noticiados (63%) 
referiram-se à categoria “segurança e violência”. Assim, foi 
significativa a quantidade de matérias que abordavam 
acidentes no trânsito, latrocínios e assassinatos, destacando-
se a frequência de apontamentos sobre mortes com utilização 
de “arma branca”. Um dos casos foi noticiado no G1: 
“Sanfoneiro da dupla Racyne e Rafael, Felipe Melo é morto a 
facadas após briga em Goiânia”.  
Um número significativo de notícias (21) foi enquadrado na 
categoria “esfera pública do cotidiano”, devido, sobretudo, ao  

evento promovido pela Prefeitura – Mutirão. Esse evento 
ocorre a cada quatorze dias em bairros alternados e engloba 
atividades como limpeza, apresentação cultural e atendimento 
à população. 
Em número menos expressivo há notícias relacionadas a 
“infraestrutura”, “esfera pública política” e “acessibilidade e 
mobilidade”, com destaque para manifestações contra os 
atrasos causados pelas obras do Bus Rapid Transit (BRT).  
Não houveram notícias a respeito de “mobiliário”, “paisagem” e 
“vegetação”. No total foram coletadas 93 notícias.  

 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

A espreita: onça-pintada continua 
assustando moradores do morro do 
Mendanha 
Alik Menezes O Popular – 21/06/2017 
“Desde janeiro deste ano, a superintendência do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) tem voltado sua atenção 
à caça e apreensão de uma onça-pintada [...], que fez da 
região do morro do Mendanha seu novo habitat. [...]. Para o 
biólogo Luiz Alfredo Baptista,[...], há um “risco mínimo” de 
ataque a seres humanos por parte do animal e que a literatura 
dos últimos cinquenta anos corrobora que uma ação agressiva 
só aconteceria se o mamífero carnívoro estivesse acuado, seja 
por cães ou como forma de defesa em tentativas de caça.” 
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MANAUS 

Boletim 03/2017 
____________________________________________________________________ 
Fontes de Pesquisa: A crítica Manaus | G1 Manaus 
Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

Entre os meses de julho a agosto de 2017, período de coletas 
referente ao presente boletim, foram coletadas um total de 155 
notícias relacionadas à metrópole de Manaus, nas primeiras e 
terceiras semanas de cada mês. Destas, 117 notícias 
apontaram para questões de “segurança e violência” de casos 
ocorridos em espaços públicos, sendo, na maioria, homicídios. 
As categorias “mobiliário” e “vegetação” não apresentaram 
notícias durante os períodos. As demais categorias variaram 
entre 3 e 13 notícias. Na categoria “acessibilidade e 
mobilidade” o boletim 3 registrou duas notícias referentes a 
ciclistas, uma apontando a falta de manutenção em ciclovias, e 
outra divulgando o debate sobre o uso de “bikes” na cidade. 

A categoria “paisagem” destacou a obra de grafiteiros e 
apontou para questões relacionadas a prédios históricos da 
cidade, que, apesar de não estarem localizados em espaços 
públicos, implicam nos aspectos paisagísticos.     
Na categoria “esfera pública política”, que retrata as 
manifestações em espaços públicos, destacou-se a dos 
mototaxistas e taxistas contra o Uber, a paralisação do 
transporte coletivo e a manifestação dos aprovados no 
concurso público da Susam que não foram convocados, notícia 
veiculada sete vezes, em nos dois jornais pesquisados. 
Na categoria “Infraestrutura”, das 13 notícias veiculadas, 6 
referiram-se à pavimentação deficitária. 

 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Amanda Guimarães A crítica Manaus – 06/07/2017 
Cães e gatos são jogados mortos e congelados em lixeira da 
Feira do Coroado 
Segundo a polícia, uma picape estacionou no local na 
madrugada de hoje e atirou os animais. Feirantes e moradores 
ficaram chocados 
 “Pelo menos 14 animais, entre cães e gatos, foram 
encontrados mortos na manhã desta quinta-feira (6), em 
Manaus, na área de lixeira da Feira do Coroado, que fica na 
Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. Segundo 
policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), são 
oito cães e seis gatos. Ainda conforme a polícia, testemunhas 
presenciaram uma picape estacionando no local na 
madrugada de hoje e atirando os animais mortos ao redor da 
lixeira”. 
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PORTO ALEGRE 

Boletim 03/2017 
____________________________________________________________________ 
 Fontes de Pesquisa: Zero Hora | G1 Rio Grande do Sul | Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
 Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

No período de análise, foram encontradas 274 notícias 
relativas a temáticas do espaço público na cidade de Porto 
Alegre. A categoria que apresentou o maior número de notícias 
divulgadas foi a de “acessibilidade e mobilidade”, totalizando 
70 registros, seguido de “infraestrutura”, com 69 registros. 
Notícias relacionadas ao trânsito - engarrafamentos, em sua 
maioria - bem como o excesso de buracos em vias públicas 
foram as temáticas mais recorrentes nos dois temas, bem 
como obras de saneamento realizadas no período. A categoria 
“esfera pública política” totalizou 24 notícias, com  

manifestações públicas de diversas origens. No que diz 
respeito à “esfera pública do cotidiano”, 48 notícias foram 
encontradas, muitas relacionadas à mutirões organizados pela 
prefeitura da cidade. A temática “segurança e violência” 
apontou 44 notícias, a maioria relacionada à crimes. 
Foram registradas poucas notícias nas categorias “mobiliário e 
“paisagem”, no período analisado, enquanto a temática 
“vegetação” destoou dos demais boletins pela grande 
quantidade de notícias (15), sendo a maioria relacionada à 
falta de podas. 

 

 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

   

Notícia destaque 

Passageiros enfrentam "rali urbano" por 
causa de buracos no centro de Porto 
Alegre 
Asfalto está quase inexiste em certos trechos da Rua 
Voluntários da Pátria 
Felipe Daroit Zero Hora – 18/07/2017 
Passageiros e motoristas de ônibus têm que enfrentar 
diariamente dezenas de buracos e desníveis no asfalto da Rua 
Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre. O trecho 
entre as ruas da Conceição e Coronel Vicente está 
completamente esburacado. De acordo com os motoristas dos 
coletivos, o problema aumentou há cerca de dois meses. 
Em alguns pontos, além das crateras, não há mais asfalto. Em 
outros, a camada de asfalto tem ondulações em direção ao 
meio fio. (...) 
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Boletim 03/2017 
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Fontes de Pesquisa: Diário de Pernambuco| G1 Pernambuco | Prefeitura do Recife  
Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

Neste Boletim, o qual provém de 215 notícias coletadas entre 
meados de junho e início de agosto, a categoria 
“acessibilidade e mobilidade” foi a que constou com o maior 
número de publicações nos jornais analisados, 62. Nenhuma 
delas era relacionada aos pedestres, uma foi sobre os ciclistas 
e todo o restante foram sobre os veículos. 
Em segundo lugar, teve destaque a “esfera pública do 
cotidiano” que notificou majoritariamente atividades e 
acontecimentos diversos da cidade, somando 31 notícias; 
diferentes eventos também foram relatados 13 vezes; sobre  
 

animais, foram 11 notificações; e, apenas 2 manchetes sobre 
tipos sociais. Apesar das categorias “segurança e violência”, 
“esfera pública política” e “infraestrutura”, terem, 
consecutivamente, seguido como terceira, quarta e quinta mais 
noticiadas, salienta-se ao fato da categoria “vegetação” ter se 
mostrado bastante presente: 6 notícias. Tal fato explica-se por 
conta das fortes chuvas e ventos que ocorrem na Região 
Nordeste durante o inverno, o que leva os órgãos públicos a 
realizarem podas, além das eventuais quedas de árvores em 
vias públicas.  

 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Notícia destaque 

Queda de árvores em vias públicas provoca 
transtornos no Recife. 
Acidentes aconteceram nesta terça-feira (4). Houve retenção 
no tráfego e danos em veículos que estavam estacionados em 
vias públicas. Ninguém ficou ferido. 
G1 de Pernambuco - 04/07/2017 
 
“Queda de árvores, nesta terça-feira (4), no Recife, provocou 
transtornos em ruas e avenidas da capital pernambucana. As 
ocorrências foram registradas em bairros da Zonas Norte, Sul, 
Oeste e Centro e não deixaram feridos, mas atingiram veículos 
que estavam parados em vias públicas.” [...]  

 

_____________________________________________________________ 
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SALVADOR 
Boletim 03/2017 

____________________________________________________________________ 
Fontes de Pesquisa: Correio da Bahia | G1 Bahia | Portal Prefeitura de Salvador 
Período de Coleta de Dados: 18 a 24 de junho | 02 a 08 de julho I 16 a 22 de julho | 06 a 12 de agosto 
 

Análise panorâmica das notícias 

Em Salvador, 160 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 63 registros, sendo a 
maioria relacionada a crimes ocorridos em ruas. As categorias 
“acessibilidade e mobilidade” e “esfera pública do cotidiano” 
também se destacaram no período, com 27 e 34 notícias 
respectivamente. Dos 27 registros enquadrados no tema 
“acessibilidade e mobilidade”, 26 apresentam questões 
relacionadas a veículos, como congestionamentos e interdição 
de vias. Sobre “esfera pública do cotidiano”, são temas  

frequentes os eventos no espaço público, como shows e  
atrações culturais, no centro histórico e em parques da cidade. 
A categoria “infraestrutura” totalizou 20 notícias, distribuídas 
principalmente entre assuntos como novos equipamentos 
urbanos e saneamento. No que tange o tema “esfera pública 
política”, foram coletadas 10 notícias, que abordam 
manifestações diversas. A respeito do tema “vegetação”, as 
notícias tratam principalmente sobre o plantio de mudas de 
árvores e avenidas da cidade, com 3 apenas registros. As 
categorias “paisagem” e “mobiliário” totalizaram 2 e 1 notícia, 
respectivamente. Sobre o tema “paisagem”, neste período, os 
dois registros abordam questões sobre o patrimônio histórico 
de Salvador. 

 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 Notícia destaque 

Vandalismo e furto de lixeiras em Salvador 
geram prejuízo de R$ 15 mil por mês 
Cerca de 70 coletores de lixo precisam ser repostos 
mensalmente 
Correio da Bahia - 10/08/2017 
“A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) tem 
gastado R$ 15 mil por mês para repor as lixeiras que são alvo 
de vandalismo ou furtos na capital. Cerca de 70 coletores de 
lixo precisam ser repostos todo mês com recursos que, 
segundo a prefeitura, poderia ser investido na aquisição de 
novas papeleiras e contêineres. A orla é o trecho onde são 
mais frequentes furtos e outros tipos de violações contra as 
lixeiras. A Avenida Sete também concentra essas ocorrências. 
(...)”  
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