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Introdução 

 

Nas cidades contemporâneas, a paisagem urbana apenas revela uma total sujeição 

do urbanismo, à rentabilidade do solo e à especulação fundiária. A arquitetura é o principal 

meio de entendimento da cidade como estrutura espacial, um conjunto de objetos 

arquitetônicos correlacionados e organizados espacialmente. Sendo a forma física um dado 

real, predominante em qualquer descrição do meio urbano e que deve atender às 

necessidades de um contexto. As formas arquitetônicas podem englobar critérios tanto 

funcionais quanto de natureza estética, pois, a ação que humaniza a paisagem contém 

objetivos e valores estéticos que se comunicam através dos sentidos (LAMAS, 2004). 

Para a comemoração dos 300 anos de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, 

celebrado no dia 08 de abril de 2019, projetos foram anunciados como um restaurante 

giratório em cima de uma torre, revitalização total do Mercado do Porto, inspirado no 

Mercado Municipal de São Paulo, dez parques, Museu de Cera e o Cais do Porto foram 

algumas das propostas da Secretaria dos 300. 

As propostas para a comemoração giram em torno da realização de obras e ações 

de infraestrutura, revitalização e artes. Desta maneira, Cuiabá se preparou para o 

aniversário de tricentenário a partir de propostas que contemplam a capital pelo viés da 

arte, desenvolvimento urbano e arquitetura. 
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Considerado a importância da comemoração “Cuiabá 300 Anos”, é muito inevitável 

que a mídia sirva como mediadora entre as informações e a população a respeito dos 

acontecimentos e ações relacionadas ao aniversário e que o assunto tenha espaço na mídia 

local. Segundo Chaparro (2007) o “interesse” público é atributo no processo jornalístico e a 

notícia é algo que deve ter este foco. 

Desta forma, o projeto analisou o aniversário de 300 anos de Cuiabá a partir dos 

conteúdos divulgados pela mídia, através dos sites jornalísticos, em relação a comemoração 

que envolveu ações com foco no patrimônio arquitetônico e nas artes. 

 

Material e Métodos  

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a análise de conteúdo. Para isso, foram 

selecionadas matérias jornalísticas divulgadas pela mídia sobre projetos relacionados a 

comemoração dos 300 anos de Cuiabá. 

A investigação parte de uma perspectiva quantitativa. Marques de Melo (et al., 

1999, apud SOUSA, 2006) explica que a análise de conteúdo é baseada na mensuração de 

textos e as conclusões expressas em forma numérica, que facilita o cruzamento de 

informações e a elaboração de tabelas e gráficos. 

A pesquisa foi realizada a partir de sites jornalísticos. A categorização das matérias 

investigadas se deu a partir da data de publicação, conforme o ano, o título e o site. Já o 

critério da seleção das notícias se deve pela inserção da pesquisa no projeto “Arte; Cultura; 

Arquitetura e Comunicação: Cuiabá 300 anos”.  

A demarcação das matérias jornalísticas teve como foco as áreas de arte, 

patrimônio, arquitetura e cultura. Durante o processo de seleção das notícias, alguns 

critérios foram essenciais para a demarcação, organizados de maneira referente ao 

parâmetro de seleção para a categorização. Os critérios são de gênero, editorial, estrutura 

textual, linguagem e conteúdo. 

 

Resultados e Discussão  
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Considerando a proposta da pesquisa em visualizar o evento pelo viés da cobertura 

jornalística em sites, o material que obteve o maior número de matérias jornalísticas 

divulgadas no período analisado foi o release, que se encaixa no gênero informativo. De 

acordo com Neiva (2013) trata-se de um material informativo distribuído entre jornalistas 

antes de solenidades, lançamentos, entrevistas, com dados que facilitam a cobertura.  

Grandes eventos são sempre assuntos atrativos para a mídia e consequentemente 

de interesse público. Não foi diferente com os 300 anos de Cuiabá, um dos principais 

acontecimentos desse ano, já que foram propostos diversos projetos e ações para a 

comemoração. Entre as 15 matérias analisadas, 8 apresentaram estruturas semelhantes de 

um release, como a linguagem, estrutura e o conteúdo.  

O gênero informativo foi o mais empregado nos conteúdos vinculados. As matérias 

que possuem esse gênero apresentam um relatório geral do assunto, cujas as informações 

são claras e objetivas. A temática “Desenvolvimento Urbano” teve o maior número de 

notícias divulgadas, assuntos que abordam projetos e ações urbanas foram destaque 

durante o período analisado.  

O acontecimento “300 Anos de Cuiabá” recebeu atenção dos veículos e do 

jornalismo local devido ao componente valor-notícia descrito por Traquina (2012).  O autor 

descreve valor-notícia como um componente da noticiabilidade que constitui resposta a 

seguinte pergunta: Quais acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, 

significativos e relevantes para serem transformados em notícia? Para nortear essa escolha, 

Traquina (2012) elenca uma lista de valores-notícias, em que entretenimento 

(comemoração), proximidade (geográfica/cultural) e cultura (atividades e valores culturais) 

estão entre os que determinam quando um fato deve receber tratamento jornalístico e 

atenção da mídia.  

Com o avanço tecnológico, o jornalismo sofreu muitas transformações, tanto no seu 

modo de produção como na apuração. As mídias digitais facilitaram a distribuição da 

informação, permitindo que as pessoas possam produzir e acessar ao mesmo tempo 

conteúdos diversos. O webjornalismo ou ciberjornalismo proporciona aos jornalistas ousar 

de inúmeras formas em suas produções de conteúdo, mais atrativos para interagir com o 

público e em maior fluxo. 
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Entretanto, essas possibilidades em virtude da internet e web não representam 

novas abordagens, apuração e produção de conteúdo jornalístico a respeito dos “300 Anos 

de Cuiabá”. Com base na análise dos dados coletados, é possível afirmar que grande parte 

do conteúdo publicado são textos de releases enviados por assessorias. A afirmação feita 

por Santos (2018) vem ao encontro dos resultados apontados pela pesquisa: 

 

Observa-se que cobertura jornalística local em ambiente digital não cumpre todo o 

potencial papel que possui no agendamento das políticas públicas e tampouco atua 

como mediador ou “instituição central” para fomentar a responsividade (ou 

accountability) do governo municipal, ou seja, na prestação de contas das ações de 

políticas culturais e turísticas (p. 120). 

 

Percebe-se que o jornalismo local vem cumprindo a função de informar sobre o 

acontecimento analisado, porém, peca com relação à realização de uma cobertura com mais 

atenção na apuração dos fatos e produção de conteúdo. Chaparro (2007) chama a atenção 

para esta questão, o uso de material de assessoria, a exemplo do release, ao destacar que a 

expansão da assessoria de imprensa como mercado ocorreu no Brasil nas décadas de 1970 e 

1980 e tem raízes no sistema de controle da opinião pública na época do regime militar. 

 

Conclusão  

 

De acordo com os dados da análise da cobertura jornalística sobre a comemoração 

dos 300 anos da capital mato-grossense, das 15 matérias veiculadas na mídia local, 8 

apresentaram a estrutura de um release, texto elaborado por assessoria. Com base na 

análise dos dados coletados, é possível afirmar que grande parte do conteúdo publicado até 

o momento são textos de releases enviados por assessorias. 

Neste sentido, a pesquisa chama a atenção para este fato, já que reforça a relação 

crescente entre redações e assessorias. Para Chaparro (2007) jornalistas escrevem cada vez 

mais sobre fatos que não observaram e assuntos que não entendem e as fontes 

institucionais passam a geradoras de fatos de relevância social. Todavia, para isso, precisam 

dos meios. 

Assim, salientamos a necessidade e a relevância do monitoramento feito pela mídia 

sobre “Cuiabá 300 anos” através do jornalismo. 
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