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Resumo 

 

Apesar de todo o avanço relacionado às teorias e conceitos desenvolvimentistas 

ocorrido na primeira década do século XXI, os estudos sobre o tema ainda se mostram 

insuficientes. Este artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa realizado em 

2011 com o título Primeira Década do Sec XXI nas páginas do Diário da Borborema: 

jornalismo de proximidade e desenvolvimento local. O objetivo do trabalho é analisar a 

relação do jornal Diário da Borborema (DB) com o processo de desenvolvimento 

regional da primeira década do século XXI. Tomando como referência a Análise de 

Conteúdo, categoriza-se e se discute a cobertura do jornal, sobretudo, no que respeita ao 

desenvolvimento de Campina Grande e da Paraíba. Os resultados da pesquisa 

confirmam a tendência do DB em agendar a temática do desenvolvimento local.  

 

 

Palavras-chave: Jornalismo de proximidade; desenvolvimento local; Diário da 

Borborema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
1 Trabalho apresentado ao GP Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local no XXXV Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – realizado de 3 a 7 de setembro 2012. 

Elaborado com base no Relatório Final do projeto de pesquisa Primeira Década do Século XXI nas Páginas do Diário 
da Borborema: Jornalismo de Proximidade e Desenvolvimento Local, desenvolvido junto ao Programa de Iniciação 

Científica da UEPB/CNPq, cota 2010-2011. 
² Graduanda do 7º período do Curso de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), cleo.linha@hotmail.com 
³Professor orientador, doutor em Ciências da Comunicação e coordenador de Extensão do Departamento de 
Comunicação Social da UEPB, custodiolcjp@uol.com.br 

mailto:cleo.linha@hotmail.com
mailto:custodiolcjp@uol.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

 

1. Trajetória do Diário da Borborema  

 

O presente artigo foi elaborado com base no relatório final do Projeto de 

Pesquisa intitulado Primeira Década do Século XXI nas Páginas do Diário da 

Borborema: Jornalismo de Proximidade e Desenvolvimento Local realizado em 2011 

que teve como objeto de estudo o Jornal O Diário da Borborema.  

O DB inicia sua história em 2 de outubro de 1957, fruto de uma promessa do 

então senador paraibano Assis Chateaubriand à população campinense e pertenceu ao 

grupo Diários Associados. O DB se estabeleceu 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.  

Em 2001, um dos marcos históricos 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/  

 

 

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

debate e a reflexão sobre o desenvolvimento local/estadual/regional, pois se tratou de 

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

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

Como resultado das inúmeras crises econômicas pelas quais passou o Diário ao 

longo da sua trajetória e por conta da insustentabilidade financeira, a última página 

desta história foi escrita em 1º de fevereiro deste ano, quando o DB teve que fechar suas 

portas e encerrar sua atuação em Campina Grande.  

 

2. Comunicação e Desenvolvimento  

 

Os primeiros estudos desenvolvidos em décadas passadas sobre comunicação e 

desenvolvimento, tiveram uma orientação pautada nos modelos de uma sociologia norte 

americana a partir dos trabalhos do pesquisdor Schram (1970). As concepções iniciais 

apresentadas não contemplavam maiores preocupações com uma visão crítica e 

transformadora da realidade sócio-econômica das comunidades carentes de ações 

desenvolvimentistas. Havia um esforço de mostrar moleos econômicos e 

comunicacionais para a implementação de projetos voltados para o desenvolvimento 

apoiado em variáveis comportamentais.  

As estratégias de comunicação utilizadas contemplavam características 

mecânicas e persuasivas. De acordo com o estudo anterior (SILVA, 1991) os primeiros 

atuores que dsenvolveram pesquisas nessa área inspirados na sociologia funcionalista, 

não colocam os meios de comunicação de massa como instrumentos e canais de 

conscientização dos povos subdesenvolvidos. O processo de modernização seria 

atingindo através de técnicas e estratégias dos modelos utilizados nos países 

desenvolvidos.  

Em décadas mais recentes, novos suportes teóricos permitiram um repensar 

sobre a relação entre comunicação e desenvolvimento. As contribuições de teóricos 

latino americanos identificados com o contexto econômico, político e cultural do 

próprio continente, foram decisivos para um mudança na forma de pensar novas 

concepções voltadas para a relação entre desenvolvimento e comunicação.  

A introdução do conceito de desenvolvimento local também vem permitindo 

novas indagações e reflexões sobre essa temática em um cenári pautado pela 
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globalização da economia, cultura e da informação e de outra tantas variáveis que 

interferem no processo de sustentabilidade do planeta da sociedade contemporânea.  

O desenvolvimento local pressupõe uma transformação consciente da realidade 

local (MILANI, 2005). Isto implica em uma preocupação não apenas com a geração 

presente, mas também com as gerações futuras e é neste aspecto que o fator ambiental 

assume fundamental importância. O desgaste ambiental pode não interferir diretamente 

na geração atual, mas pode comprometer sobremaneira as próximas gerações 

(SACHS,2001). A definição mais usada para o desenvolvimento sustentável é: 

 “O desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazerem as suas próprias necessidades, 

significa possibilitar que as pessoas, agora e no 

futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da 

terra e preservando as espécies e os habitats 

naturais.” 

 

 

 

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de 

harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

Outro conceito que se identifica com a temática aqui explorada é o de 

Jornalismo de Proximidade que segundo Carlos Camponez (2002) pode ser interpretado 

da seguinte maneira:  

“A antropologia mostrou-nos a importância da 

fronteira para a representação das noções de ‘nós’ 

e de ‘outros’. Do mesmo modo, o próximo em 

jornalismo é também a representação que o 

medium faz do seu território e, consequentemente, 

dos destinatários das suas mensagens. E, nesse 
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sentido, a imprensa local e regional é tanto vocação 

como intencionalidade.”. (CAMPONEZ, 2002) 

 

3. Conteúdo do DB 

 

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 

possibilitem a inferência de conhecimentos relacionados às condições gerais de 

produção e recepção da informação. 

O Projeto de Pesquisa que inspirou este artigo buscou primeira elencar e 

categorizar os tipos e conceitos existentes sobre desenvolvimento. A teoria mais 

tradicional trabalha com o conceito de desenvolvimento a partir da perspectiva 

econômica, mas ao longo da pesquisa foram encontrados autores que se contrapõem a 

essa concepção como vemos em Stein (2001) quando aborda o conceito economicista 

entende o desenvolvimento: 

 

identifica como elemento central do desenvolvimento a 

elevação da produção per capita, em especial pela 

industrialização, o que exigiria a elevação ao máximo 

da taxa de investimento “produtivo”. Implícito neste 

ponto de vista, está a compreensão de que os países 

industrializados e de altas rendas fossem 

“desenvolvidos” e, que tal situação poderia ser 

alcançada pelos demais países.(STEIN,2001, p.7) 

 

A partir dessa revisão de literatura foi possível iniciar os estudos sobre o Diário. 

O perfil dos leitores do DB era composto por 57% de homens, 47% casados, 39% da 

classe C e 28% na faixa etária de 40 a 49 anos. Estes dados foram fornecidos pelo 

jornal, através de sua home page na internet. Como o foco do presente artigo são 

análises de conteúdo relacionado ao desenvolvimento estadual, e não a definição do 

perfil dos leitores, essas informações se constituem apenas como complemento ao nosso 

estudo. Quanto à divisão e conteúdo, o jornal constituía-se por meio de cadernos e 
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colunas, além de outros elementos típicos de um diário. Os cadernos apresentados 

foram: cotidiano, cultura, esportes, gerais, cidade, mundo, política, estadual, economia, 

últimas, cidades. As colunas, por sua vez, erão as seguintes: Agnaldo, Anchieta, 

Artigos, Binóculo, Clécius, Editorial Onofre e TV e Cia.  

A presença de informações sobre o desenvolvimento da região foram 

encontrados em sua maioria no caderno Cotidiano, espaço que aborda as temáticas que 

interferiam 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 destacou o desenvolvimento regional foi o de 

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

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

seu conteúdo era voltado principalmente para as questões que envolviam a cidade, 

privilegiando a informação local e fazendo um jornalismo de proximidade. Através de 

cadernos como Cotidiano e Cidade, os acontecimentos da Borborema eram 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.  

Ao longo de 98 edições pesquisadas, totalizando 92 notícias catalogadas nos 10 

anos da primeira década do Sec. XXI, com meses aleatórios, foi possível observar a 

relação do Jornal Diário da Borborema com o Desenvolvimento Regional da Paraíba.  

Em consonância com a entrevista concedida pelo então Editor-Chefe do jornal, 

Bastos Farias, em 17 de outubro de 2011, um dos modelos de desenvolvimentos que 

mais aparece retratado no jornal, é o Econômico, pois segundo o entrevistado, o jornal 

entende que os demais tipos de desenvolvimento dependem do econômico. Por ter uma 

visão desenvolvimentista mais clássica, ou seja, aquela que acredita que a economia é o 

motor da sociedade, a categoria que aparece com maior percentual, 22,22% é a 

Econômica. Em segundo lugar, com a mesma porcentagem, 20,22% aparecem o 

Estrutural e o Social.  

As décadas mais recentes preocuparam-se em estudar e registrar os avanços 

humanos, ou seja, todo o desenvolvimento que proporciona bem-estar á população. Por 

isso, o desenvolvimento social é representativo na relação de notícias catalogadas.  

A terceira categoria de desenvolvimento mais trabalhada pelo Diário foi de 

questões relacionadas à Saúde, com 12,35%. Com isso, reforçando ainda mais a 
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preocupação com o bem estar - social, e também porque o jornal retrata com freqüência 

ações do governo Estadual, em especial, do Governador Cássio Cunha Lima.  

Como uma das hipóteses iniciais, a década apresentou grande avanço na área 

tecnológica, como foi ressaltado pelo entrevistado que afirmou que o jornal buscava 

sempre divulgar as ações de desenvolvimento tecnológico, principalmente fomentados 

nas universidades de Campina Grande. Esta categoria figura com 8,9% das notícias 

pesquisadas.  

  Na década, destacou-se também o desenvolvimento educacional, com 7,86%. 

Através de ações de projetos municipais e estaduais, o jornal divulgou as atividades que 

auxiliaram no progresso da educação do Estado.  

Embora a década apontasse como uma das preocupações principais, o meio 

ambiente, esta categoria, tem apenas 4,49% dos dados analisados. A explicação 

encontra-se na razão deste assunto está, no período, em início de discussão, sem ações 

concretas (a matéria-prima do jornal) sendo realizadas. Já as categorias menos 

valorizadas pelo DB foram a agrícola, com 2,24% e a habitacional, com 1,5%. 

Com relação aos gêneros trabalhados pelo jornal, os dados concordam com a 

afirmação do Editor-chefe de que o DB privilegia notícias curtas, por ter percebido esta 

necessidade nos seus leitores. Por isso, 86,52% do material jornalístico sobre 

desenvolvimento regional estavam registrados em notícias. As reportagens com 10,12% 

e as notas contam com 3,37%.  

O jornal não tem uma divisão sistemática de onde podem ser encontradas as 

notícias sobre desenvolvimento, isto é definido de acordo com a dinâmica do jornal e do 

conteúdo disponível para publicação. Apesar da principal categoria de desenvolvimento 

que aparece no jornal ser a de natureza econômica, o caderno que mais trata de fatos 

desenvolvimentistas é o Geral, com 29,21%, seguido do Cotidiano, com 20,22% que de 

acordo com o Editor do jornal é onde se retrata a “cara de campina”. O ano que menos 

apresentou notícias sobre desenvolvimento foi o de 2009, contando com apenas 3 

notícias sobre o tema. 

Apresenta-se abaixo a tabela de categorias que foram encontradas na pesquisa 

realizada com suas respectivas porcentagens, sendo assim, possível ter uma visão geral 

do resultado de todo o trabalho.  
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(Tabela de Categorias)  

 

4. O Diário da Borborema e as novas TICS  

 

Quando estava em plena atividade, logo nos primeiros anos deste século, o DB 

buscou se atualizar no que diz respeito às novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, as TICS, implementando-as na rotina de produção do Diário.  

Um dos primeiros instrumentos a serem implantados foi o email. O jornal passou 

a se comunicar com os seus parceiros, funcionários e leitores através do correio 

eletrônico, atitude hoje é consolidada em todas as esferas da atividade social.  Nos anos 

mais recentes, o Brasil apontou uma forte tendência para as redes sociais, tanto como 

meio de comunicação e interação informal entre os usuários, quanto como mídia de 

comunicação e divulgação de material jornalístico. Assim, o DB passou a utilizar e as 

redes sociais, pois às vezes era possível encontrar notícias nesses espaços, além de ser 

mais um canal de aproximação com o leitor.  

De maneira mais audaciosa o DB iniciou um projeto de transição para o online, 

porém a iniciativa se tornou apenas uma plataforma eletrônica onde os leitores podiam 

Categoria Quantidade Porcentagem  

Desenvolvimento 

Econômico  

20 22,22% 

Desenvolvimento 

Ambiental 

4 4,49% 

Desenvolvimento 

Estrutural 

18 20,22% 

Desenvolvimento Social  18 20,22% 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

10 8,9% 

Desenvolvimento 

Educacional  

7 7,86% 

Desenvolvimento 

Habitacional 

2 1,5% 

Desenvolvimento da 

Saúde 

11 12,35% 

Desenvolvimento 

Agrícola  

Total                                            

 2 

 

92                                                

2,24% 

100% 
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ter acesso ao diário e às notícias que nele circulavam, pois ele seria desenvolvimento 

este ano, mas com o fechamento do jornal este projeto também foi encerrado.  

 

5. Considerações finais  

 

Primeiramente foi possível observar a relação do contexto nacional, com o 

regional, pois no período estudado, as expectativas na esfera econômica eram as mais 

positivas possíveis, e isto pode ser analisado através das notícias quer ressaltam as 

esperanças com desenvolvimento da Paraíba.  

 Foi notório também incipiência de material interpretativo e opinativo que façam 

alusão ao desenvolvimento regional, ficando as produções jornalísticas restritas às notas 

e notícias, faltando assim, um aprofundamento e uma maior explanação dos assuntos 

desenvolvimentistas.   

 Não se apresenta fatos apenas com texto, as imagens também transmitem idéias. 

Nas matérias catalogadas também é muito restrita a presença de imagens que retratem o 

desenvolvimento regional, ficando estas imagens registradas apenas nas charges do 

caderno Opinião. Assim, como também são poucas as notícias com subtítulo que é uma 

foram suscita de acrescentar e aprofundar informações sobre o tema trabalhado na 

matéria.  

 As novas ferramentas midiáticas faziam parte da rotina da redação do jornal. A 

empresa utilizava o correio eletrônico e as redes sócias, tanto para ampliar suas 

possibilidades de pautas, como para manter mais uma via de contato com os leitores. 

Para tanto, desde 2000, a Empresa mantinha um site na internet e contava também com 

um projeto embrionário, onde o jornal diário seria disponibilizado na rede, além de 

notícias complementares. Entretanto, o DB Online só seria desenvolvido com mais 

atenção, a partir de 2012.  

 Ao longo de toda a entrevista com o Editor-chefe do Diário foi reforçado pelo 

mesmo que o jornal se atenta à rotina e aos personagens de Campina Grande, retratando 

o seu dia-a-dia e o seu desenvolvimento. Porém, analisando os dados é possível notar 

que algumas notícias sobre desenvolvimento que o jornal apresenta, não tratam da 

Paraíba, mas sim de outros estados da Federação.  

 Apesar de não utilizar explicitamente o termo desenvolvimento em suas matérias 

jornalísticas, ao analisar os seus conteúdos, é possível observar a evidência das diversas 
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categorias de desenvolvimento. Como seu próprio slogan afirma O Grande Jornal de 

Campina, o Diário da Borborema despendia bastante espaço para a cidade, tendo um 

caderno com o seu nome.   

 Com o estudo realizado, conclui-se que o Diário da Borborema é edita um 

noticiário alinhado, principalmente, com o conceito de Jornalismo de Proximidade, pois 

preocupava-se declaradamente com o dia-a-dia da sua cidade e dos seus cidadãos, 

dando-lhes, voz e vez.  

 A teoria clássica de desenvolvimento, aquela que entende que os avanços são 

provenientes da Economia, está presente em grande parte do conteúdo do Jornal, 

retratando o desenvolvimento da Paraíba, assim como de outros Estados. 

 Em consonância com os princípios do jornalismo cívico e com os de Jornalismo 

de Proximidade, o Diário da Borborema retratou durante 54 anos o Desenvolvimento 

Regional da Paraíba.   
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