
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 1 

A Contribuição do Diário da Borborema na Construção da Cidadania Paraibana¹ 
 

Cleonice Evellyn Oliveira Lima² 
Luiz Custodio da Silva³ 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB 
 

 
Resumo 
 
O binômio mídia e desenvolvimento local, apesar dos avanços nos estudos, ainda 
continuam à margem, quando se elenca as categorias de pesquisa dentro do jornalismo. 
Na última década, o número de estudiosos que atuam na área e o volume de 
acontecimentos relacionados com as diversas categorias do desenvolvimento só tema 
aumentado. O objetivo do trabalho é analisar a relação do jornal Diário da Borborema 
(DB) com o processo de desenvolvimento regional e de construção da cidadania na 
primeira década do século XXI, tomando como referência a Análise de Conteúdo. Os 
resultados preliminares da pesquisa confirmam a tendência do DB em agendar a 
temática do desenvolvimento local, contribuindo assim para a construção de uma mídia 
preocupada com as questões que envolvem o exercício da cidadania.  
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1. Diário da Borborema: 50 de anos de história 
 
Fundado em 2 de outubro de 1957, fruto de uma promessa do então senador 

paraibano Assis Chateaubriand à população campinense e pertencente ao grupo Diários 

Associados, o DB se estabelece como um dos mais antigos e importantes veículos de 

informação do Estado da Paraíba.  

No decorrer dos anos, o DB passou por diversas dificuldades que o fizeram 

perder por um tempo a hegemonia que havia garantido no início. A primeira 

adversidade significativa ocorreu quando o jornal publicou uma notícia sobre a 

instalação de uma vaca leiteira eletrônica para o atendimento da merenda escolar em 

Campina Grande. O setor público que coordenaria essa atividade tinha como 

responsável a esposa do Sr. Edson Gaudêncio que viu na matéria jornalística uma 

ofensa a sua mulher. 

Na sua concepção o jornal estaria chamando-a de “vaca leiteira”. Em 

conseqüência desse incidente, o jornal foi empastelado pelo Sr. Edson Gaudêncio, 

ficando semanas sem funcionar. A partir daí, o DB passou a ser impresso nas oficinas 

do jornal O Norte em João Pessoa. Com essa providência administrativa, a direção dos 

Diários Associados pretendia assegurar uma melhor qualidade do jornal, mas a 

comunidade de Campina Grande interpretou como um desprezo para com a cidade. 

No início dos anos 1970, com o advento do concorrente Jornal da Paraíba, o 

Diário perdeu sua liderança na cidade campinense. Em 1973, a implantação do sistema 

offset em O Norte acabou beneficiando o DB. Até hoje, a sua edição ocorre na cidade 

de origem, mas a sua impressão é feita fora de Campina Grande. 

Em 2001, como marco histórico dessa trajetória, o jornal ganhou o Prêmio Esso 

de Jornalismo. Concorrendo inclusive com jornais da grande imprensa, justamente na 

data posterior ao dia que passou para a história do século XXI, o 11 de setembro, a capa 

do Diário foi eleita a melhor na categoria Prêmio Esso Especial de Primeira Página. 
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                                             Capa vencedora do Prêmio Esso 

 

Acompanhando a modernização dos meios de comunicação e a revolução trazida 

pelas mídias digitais, na última década o jornal expandiu o seu noticiário por intermédio 

da internet, criando o site DB Online, acessado através do endereço 

http://www.db.com.br/  
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Apesar das dificuldades enfrentadas, o Diário da Borborema tem contribuído 

para o debate e a reflexão sobre o desenvolvimento local/estadual/regional, pois se trata 

de um jornal cuja história, há mais de meio século, confunde-se com a vida dos 

habitantes de Campina Grande, o progresso da cidade e da região.  

 

2. Construindo uma mídia cidadã 

 

Segundo Marshall McLuhan (1986) os meios de comunicação são extensões do 

próprio homem, e como tal devem expressar suas necessidades.  A partir da idéia de que 

um meio de comunicação é a própria parte humana prolongada para fora do corpo, uma 

mídia tradicional que investe na preocupação com as dificuldades da sua localidade se 

aproxima ainda mais da teoria deste autor, ou seja, as mídias locais, a exemplo do 

Diário aqui analisado devem ser prolongamentos dos membros de suas comunidades, 

retratando assim, suas dores e conquistas. “Qualquer invenção ou tecnologia é uma 

extensão ou auto-amputação de nosso corpo (...)” (MCLUHAN, Marshall, 2001, pag. 

61).  

Seguindo este pensamento, se os suportes tradicionais de comunicação assim se 

comportarem, eles acabam por se tornar ferramentas úteis na construção do 

desenvolvimento regional firme e consolidado. Permitindo à comunidade assistida 

exercer o seu direito primeiro, a cidadania.   

          A idéia de cidadania pode ser caracterizada como sendo a construção de 

instrumentos legítimos de articulação de projetos individuais e projetos coletivos. Outra 

concepção de cidadania, desenvolvida por Rousseau, no século XVIII, é originada da 

noção grega de “polis” (cidade), à qual se liga “politikos” (político = ser social). Nesta 

perspectiva, a cidadania é vista como um direito coletivo, que, favorecendo o 

desenvolvimento da individualidade, pressupõe  a ação política e sua socialização. 

Tendo como suporte uma legislação que procura levar em conta os princípios de 

igualdade e de liberdade, ela implica não só direitos do indivíduo, mas também  seus  

deveres na sociedade, o cidadão é aquele que participa. 

              Em suma, a cidadania inclui: a)  direitos no campo da liberdade individual: 

liberdade, igualdade,  locomoção e justiça; b) direitos de participação  no exercício do 

poder político: participação política em todos os níveis: eleições, plebiscitos e  órgãos 

de representação, tais como sindicatos, movimentos e associações; c) direitos sociais: 

direito e igualdade de usufruto de um modo de vida digno, através do acesso ao 
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patrimônio social, ligado  ao consumo, ao lazer, a condições e leis do trabalho,  à 

moradia, à educação, à saúde, a aposentadoria etc.  

Diferentemente da significação apresentada pelos gregos, atualmente, o cidadão antes 

vassalo, tornou-se senhor.  

          Uma das principais vias para a garantia do exercício da cidadania, e da passagem 

desse cidadão de vassalo para senhor é a educação.  
[...] a educação visa à formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autônomos e solidários e deve buscar a formação 

do caráter e da cidadania através do respeito pelos projetos 

individuais de existência. (LBSE – VI Cidadania e Educação  

1986, pag.48)  

        Para sintetizar a relação simbiótica existente entre esses dois pilares sociais, é 

válido afirmar que é preciso educar para a cidadania. 
Educar para a cidadania deve significar também, pois, semear 

um conjunto de valores universais, que se realizam com o tom 

e a cor de cada cultura, sem pressupor um relativismo ético 

radical francamente inaceitável; deve significar ainda a 

negociação de uma compreensão adequada dos valores 

acordados, sem o que as mais legítimas bandeiras podem 

reduzir-se a meros slogans e o remédio pode transformar-se em 

veneno. (MACHADO, Nílson, 1997, pag. 48-49)   

          Por isso, construir uma mídia que seja capaz de educar para formar cidadãos 

significa consolidar meios de comunicação que ofereçam aos indivíduos os aparelhos 

necessários para que eles possam desenvolver os seus projetos individuais, porém, sem 

menosprezar os sociais. É ainda, dotar os sujeitos do sentimento de pertencimento e de 

poder de mudança, fazer com os mesmos sintam e mudem as dores do mundo, por meio 

dos meios de comunicação que lhe são mais próximos. 

 

3. O conteúdo do Diário da Borborema: em busca do exercício da cidadania 
 
 
A descrição e discussão dos dados aqui apresentados tomam como referencial a 

Análise de Conteúdo, sob a perspectiva de Bardin (1979). O método é definido como 

um grupo de técnicas de análise das comunicações, aspirando conhecer processos 

objetivos e sistemáticos de exposição das mensagens, seja quantitativo ou não, que 
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possibilitem a inferência de conhecimentos relacionados às condições gerais de 

produção e recepção da informação. 

A presença de informações sobre o desenvolvimento da região encontra-se em 

sua maioria no caderno Cotidiano. Caderno que aborda as temáticas que interferem 

diretamente no dia-a-dia da população, tais como incentivo a indústria local por meio de 

cursos e/ou seminários; assistência social; infra estrutura da zona urbana; entre outros. 

O segundo caderno que mais destaca o desenvolvimento regional é o caderno 

Economia, seguido pelo Cidade, Estadual, Geral e por fim, o Últimas.  

 O DB tem como slogan a seguinte frase: “O Grande Jornal de Campina”. Sem 

abandonar os fatos relevantes em âmbito nacional, o seu conteúdo é voltado 

principalmente para as questões que envolvem a cidade, privilegiando a informação 

local e fazendo um jornalismo de proximidade. Através de cadernos como Cotidiano e 

Cidade, os acontecimentos da Borborema são retratados de forma mais abrangente. No 

início do século XXI, os fatos ligados ao desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico ganharam grandes proporções nas pautas do DB.  

Até o momento foram pesquisadas vinte e três edições do jornal, 

compreendendo o primeiro e o segundo ano da década, correspondendo a 20% do 

corpus que será pesquisado até o fim do estudo, ou seja, 20 edições dentre 100 que 

serão analisadas durante toda a pesquisa. Dentre as edições analisadas, 30%, trazem um 

conteúdo relacionado ao desenvolvimento econômico, assim o caderno que mais 

apresenta notícias dessa natureza é o de Economia. Dentro do contexto econômico, se 

faz necessário destacar as notícias correspondentes, sendo elas:  

• Publicação de 2 janeiro de 2000:  

Título: ANALISTAS ACREDITAM QUE A PB TEM GRANDES 

OPORTUNIDADES NO PRÓXIMO MILÊNIO 

• Publicação de 1 de fevereiro de 2000:  

Tìtulo: PB É REFERENCIAL NA PRODUÇÃO 

Subtítulo: Seminário promovido pelo SENAI-SEBRAE, discutiu ontem a 

vocação calçadista  

• Publicação de 5 de fevereiro de 2000:  

Título: Empresários argentinos podem investir em CG 

• Publicação de 11 de janeiro de 2001 

Título: Cidade ganha 800 novas empresas 
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• Publicação de 23 de abril de 2001 

Título: Indústria paulista vai engarrafar água de coco em SOUSA 

 A segunda categoria de desenvolvimento que o DB mais trabalha é o estrutural, 

com também 30%. Esta categoria consiste nas atividades de composição da infra 

estrutura da cidade ou da zona rural, a saber:  

• Publicação dia 3 de fevereiro de 2000: 

Título: Projeto e Estudo para Reurbanização 

• Publicação dia 5 fevereiro de 2000: 

Título: Energia na área rural 

• Publicação dia 5 de fevereiro de 2000: 

Título: Secretaria conclui perfuração de Poços 

• Publicação de 2 de janeiro de 2001 

Título: Cidade já experimenta crescimento vertical 

• Publicação de 20 de fevereiro de 2001  

Título: CG será contemplada com mais vôos regionais 

Subtítulo: Entendimentos com esse objetivo estão sendo feitos entre a 

PMCG e as empresas de aviação 

• Publicação de 23 de abril de 2001 

Título: Programa pretende evitar êxodo rural em livramento 

Subtítulo: Prefeitura está buscando apoio junto ao Sebrae e banco 

nordeste 

Além da preocupação com as novas tecnologias, o novo milênio traz um 

acentuado cuidado com o ser humano. Por isso, o desenvolvimento social corresponde a 

30% das notícias observadas. As três notícias que abrangem essa categoria:  

•  Publicação dia 1 de Janeiro de 2000: 

Título: PB terá telefonia turbinada 

• Publicação dia 4 de fevereiro de 2000: 

Título: CG terá assistência a família  

Subtítulo: Núcleo a ser implantado em 2000 atuará em áreas onde a 

pobreza chega a nível externo 

• Publicação dia 5 de fevereiro de 2000: 

Título: Energia na área rural  
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Subtítulo: Comunidades do Vale do Mamanguape são beneficiadas com 

programas de eletrificação 

• Publicação de 18 de janeiro de 2001 

Título: Cidade ganha Procom 

• Publicação de 23 de março de 2001 

Título: Hospital de urgência é inaugurado hoje 

• Publicação de 3 de maio de 2001 

Título: HAT agora é centro de excelência 

• Publicação de 7 de maio de 2000 

Título: Programas combatem mortalidade infantil 

Os temas habitação, educação e meio ambiente figuram cada um com 5% do 

total de edições pesquisadas. Como o presente artigo é apoiado na análise do primeiro 

ano da década pesquisada, os temas que eclodiram durante esse período de 10 anos, 

ainda não estavam em evidência, como os acima citados. Por isso, o número de notícias 

sobre as devidas temáticas é reduzido, sendo estas apresentadas a seguir:  

• Publicação dia 4 de Janeiro de 2000: 

Título: Município investe na educação 

Categoria: Desenvolvimento Educacional 

• Publicação dia 5 de Janeiro de 2000: 

Título: PMGC vai urbanizar invasão do Tambor 

Categoria: Desenvolvimento Habitacional 

• Publicação dia 1 de Fevereiro de 2000: 

Título: SUDEMA vai executar projetos na Paraíba 

Categoria: Desenvolvimento Ambiental 

A partir do segundo ano da década, os assuntos do universo tecnológico 

começaram a se tornar cada vez mais presentes nas agendas jornalísticas, e por isso, o 

Desenvolvimento Tecnólogo passou a ser mais trabalhado nas matérias, passando a 

compor 10% das edições estudadas. 

• Publicação dia 8 de fevereiro de 2000: 

Título: Internet muda o perfil de consumidor 

Subtítulo: Campinenses já aderem ao comércio através do computador e 

sua comodidade  

• Publicação de 29 de abril de 2000 
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Título: Campina é destaque em revista Internacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capa com manchete sobre desenvolvimento: Acauã já abastece cinco municípios 

 

Quanto aos gêneros jornalísticos que o Diário trabalha em seus textos, no 

contexto das 20 edições aqui estudadas, totalizando 24 matérias jornalísticas, 20 são 

notícias, duas são notas e uma é reportagem, evidenciando assim, a ausência de material 

interpretativo que aprofunde as discussões a cerca da temática aqui pesquisada.   

 

4.  Considerações Finais 

 

 Os resultados até aqui alcançados tornam possível observar, por um lado, uma 

forte preocupação do Diário da Borborema com o desenvolvimento econômico de 

Campina Grande e da Paraíba, trazendo uma posição otimista e positiva, frente às 

questões desenvolvimentistas, contribuindo desta forma para o exercício da cidadania 

dos habitantes desta Região. Por meio de um noticiário que estimula as preocupações 

com as conquistas pelas quais passa o Estado e a comunidade. Apesar de a década 

estudada apresentar como aspectos relevantes ao desenvolvimento as questões humanas 

e sociais, o material catalogado ainda apresenta um conceito de desenvolvimento 

economicista. Isso se dá ao fato de que nos anos analisados (2000 e 2001), esses 

questionamentos ainda eram incipientes, estando apenas em seu início.  

 Por outro lado, os resultados apontam uma carência de material interpretativo e 

opinativo que faça alusão ao desenvolvimento regional e que busque esclarecer os 
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cidadãos de uma forma mais aprofundada. A maioria das matérias fica restrita a notas e 

notícias, faltando uma maior exploração dos fatos e assuntos. 

 As notas e notícias relatam em sua maioria, os desenvolvimentos econômico, 

estrutural e social, por serem estes, em todas as décadas pesquisadas, os que mais 

merecem a atenção das pautas dos jornais, embora o desenvolvimento tecnológico seja 

relevante e aparente durante toda a década atualmente estudada.  

 Levando em consideração os outros veículos de informação da cidade, não 

obstante, o Diário da Borborema é um dos que mais prezam a informação local, sem 

deixar de relatar os acontecimentos em nível nacional e global. Daí vem a importância 

de tê-lo como objeto de estudo quando se fala em desenvolvimento do Estado da 

Paraíba e em exercício da cidadania dos paraibanos.  
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