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Resumo 

 

À luz de Bourdieu e de Foucault, o presente artigo discute o uso do corpo feminino 
como ferramenta para alavancar a circulação de jornais impressos na Paraíba, a partir da 
experiência do Diário da Borborema, de Campina Grande, com sua coluna dominical 
“A Gata da Serra”. Sob pretexto de mostrar “as belezas da mulher campinense” e de 
descobrir talentos que poderiam brilhar na passarela do mundo da moda, o jornal, 
pertencente aos Diários Associados, publicou durante quase três anos, de julho de 1997 
a novembro de 1999, fotos de pelo menos uma centena de paraibanas em trajes 
minúsculos e poses sensuais na sua primeira página e na capa do Caderno de Cultura. O 
DB, na verdade, tentava de forma desesperada, com tal prática, diminuir o encalhe de 
suas edições de domingo. Ao invés de investir na qualidade de seu noticiário, cada vez 
mais prejudicado pelas imposições do horário industrial, que exigia praticamente fechar 
a edição dominical na sexta-feira, o jornal aderiu à Lei do Menor Esforço e contribuiu 
para difundir uma visão preconceituosa da mídia em relação à mulher, além de 
alimentar um discurso recheado de eroticidade. Dividido em quatro partes, este artigo 
analisa a trajetória do DB no Alto da Serra da Borborema; o mercado de mídia impressa 
paraibano e as razões para o uso de estratégias condenáveis para alavancar a circulação; 
e a experiência “A Gata da Serra” propriamente dita, com seus resultados práticos. Por 
fim, reflete sobre algumas questões de ordem ética acerca de suas conseqüências.  
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Dualidade associada 

 

Fundado em 03 de outubro de 1957, o Diário da Borborema é o jornal mais 

antigo em circulação em Campina Grande. Pertencente aos Diários e Emissoras 

Associados, ou simplesmente Associados, como passou a se autodenominar o grupo, há 
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alguns anos, o DB é a prova viva de duas marcas indeléveis da personalidade 

de seu criador, o paraibano Assis Chateaubriand Bandeira de Melo: a genialidade e o 

maquiavelismo.  

Quando necessário, foi o mais altivo dos porta-vozes da sociedade 

campinense, se engajando em campanhas memoráveis, como a construção do Açude de 

Boqueirão, que abastece a cidade e o chamado Compartimento da Borborema; a 

pavimentação da BR-230 e a edificação do Estádio Amigão. Mas, quando estavam em 

jogo os interesses quase sempre inconfessáveis do grupo, também funcionou como arma 

eficaz para demolir imagens e dignidades pessoais ou empresariais de eventuais 

opositores. 

 Chateaubriand, para muitos um verdadeiro gangster travestido de 

empresário da comunicação, nunca pensou duas vezes para usar os veículos de 

comunicação de seu império para atingir seus objetivos, como observa Morais (1994, p. 

126). Com as empresas jornalísticas da Paraíba não foi diferente. Seus métodos nada 

ortodoxos de administrar e de editar os jornais e emissoras de rádios e de TV do grupo 

no estado fizeram incontáveis inimigos, alguns, inclusive, dispostos a resolverem as 

diferenças com os Associados através da truculência. 

Essa disposição levou o empresário Edson Gaudêncio, no final da década de 

60, a invadir as oficinas da DB na Rua Venâncio Neiva, no centro comercial de 

Campina Grande, e, a pretexto de lavar a honra da mulher que teria sido pretensamente 

enxovalhada pelo jornal em reportagem, e a quebrar a golpes de barra de ferro as 

rotativas e a impressora do noticioso. O resultado prático desse ato de vandalismo foi a 

mudança do parque gráfico do Diário para as oficinas de O Norte, em João Pessoa, 

onde passou a ser impresso e co-editado, já que, por conta da nova situação, algumas 

páginas de O Norte passaram a ser encartadas no DB. 

Graças a essa medida, o DB perdeu a autonomia editorial que tinha em 

relação a O Norte - em tese, a jóia da coroa Associada na Paraíba. E com o tempo, 

também a  

soberania financeira,  já que, como tinha que pagar sua impressão ao co-

irmão, muitas vezes seu faturamento era inteiramente direcionado às inúmeras tentativas 
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de saneamento  das deficiências orçamentárias das empresas da capital, como observa 

Lins (2003, p. 82). 

À medida que crescia a ambição do grupo, com investimentos em outras 

áreas (a TV e a Rádio FM O Norte, além de um hotel em um das praias da capital), 

aumentava a sangria financeira do DB e dos demais órgãos Associados em Campina, 

como as rádios Borborema e Cariri e a própria TV Borborema, a primeira instalada no 

interior do Norte e do Nordeste brasileiros. Não seria exagero dizer que foram os 

recursos de empresas campinenses que financiaram a implantação desses 

empreendimentos no litoral - recursos que muitas vezes faltavam para o pagamento de 

funcionários que nada tinham com a megalomania dos diretores do grupo.  

Como a cidade vivia o seu apogeu econômico, determinado principalmente 

pela riqueza do chamado “Ouro Branco” - o algodão -, como ressalta Lopes (1989, p. 

176), a crise financeira e o sucateamento técnico que se desenhavam no horizonte, a 

longo prazo, ainda não eram perceptíveis aos prepostos de Chatô, como era chamado 

em seu círculo intimo o todo-poderoso Chateaubriand. Por outro lado, é preciso que se 

diga que, como a democracia nunca foi o forte da gestão administrativas das empresas 

Associadas, na maior parte das vezes o amanhã do grupo não fazia parte das 

preocupações mais gerais dos executivos.   

Os sinais da débâcle empresarial vieram, no entanto, com o fim do boom do 

algodão e com a perda de importância econômica de Campina Grande pela adoção de 

políticas públicas durante o Regime Militar e que valorizavam as capitais nordestinas, 

interligadas por complexos rodoviários (Furtado, 1983, p. 94). João Pessoa, assim, 

cresceu de forma extraordinária em curto espaço de tempo e afastou para sempre a 

sombra que Campina Grande lhe fizera durante algumas décadas, ao ponto de sediar a 

primeira emissora de TV e a presidência da Federação das Indústrias do Estado da 

Paraíba – FIEP. 

 

As Adversidades do mercado 
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Ao mesmo tempo em que Campina Grande perdia importância no contexto 

econômico, os veículos de comunicação do grupo Associado, depauperados 

economicamente por anos a fio, passaram a enfrentar concorrência nos planos local e 

estadual. Em nível de radiofonia, o surgimento de emissoras de freqüência modulada 

como a Campina Grande FM e o crescimento da Rádio Caturité, pertencente à Igreja 

Católica, abalaram o prestígio da Rádio Borborema, até então reinando absoluta na 

preferência dos ouvintes. 

No âmbito da mídia impressa, o DB passou a ter a concorrência - de início, 

insípida, ressalte-se -, do Jornal da Paraíba, fundado por empresários que cansaram de 

ser extorquidos e agredidos pelos seguidores de Assis Chateaubriand, Marcone Góis à 

frente. Mas foi a TV Borborema quem sofreu o maior golpe, com a inauguração de uma 

rival melhor equipada e organizada em moldes modernos: a TV Paraíba. Como se não 

bastasse, a nova emissora ainda reproduzia o sinal da Globo, um diferencial 

considerável na década de 80, como observa Sodré (1997, p. 184). 

Se a situação não era boa em nível local, o crescimento do Sistema Correio 

da Paraíba, sediado em João Pessoa, também ameaçava a hegemonia dos Associados 

tanto lá quanto aqui. A Rádio Correio foi a 2ª emissora FM a se instalar em Campina 

Grande e ajudou a consolidar o fim do monopólio da Rádio Borborema. O jornal 

também passou a investir no mercado campinense e abriu suas páginas para o noticiário 

da Serra da Borborema, chegando, inclusive, a instalar uma moderna sucursal no 

Edifício Roberto Palomo, onde já funcionava a rádio. 

A pá de cal viria com um arrojado projeto editorial do Correio da Paraíba, 

que em menos de dez anos ultrapassou o jornal O Norte em vendas na Capital. Ao 

mesmo tempo, a instalação da TV Correio e o surgimento de novas emissoras de FM, 

como a Cabo Branco, a Tabajara e a Arapuan, rapidamente destronaram os Associados 

como principal grupo de comunicação da Paraíba. 

Os novos tempos logo provocaram também um esvaziamento do material 

humano nas empresas Associadas. Convencidos por melhores salários, por mais 

condições de trabalho e, principalmente, pela perspectiva de modernas relações de 

trabalho, jornalistas, editores, fotógrafos, cinegrafistas e outros profissionais de 
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Imprensa trocaram seus empregos em empresas em situação pré-falimentar por outros 

em veículos em que tinham pelo menos a liberdade de expressar pensamento contrário 

aos do patrão. 

Para que se tenha uma idéia do nível das relações trabalhistas nos Diários e 

Emissoras Associados, durante bom tempo os salários de funcionários das empresas de 

Campina Grande foram complementados por produtos de uma granja que pertencia ao 

grupo. No dia de pagamento, geralmente muito depois do mês trabalhado, era “normal” 

repórteres do Diário ou da Rádio Borborema receberem frangos e dúzias de ovos como 

parte de suas remunerações. Pimentel (2009, p. 55) conta detalhes dessa inacreditável 

história. 

Sem ter como fazerem frente à concorrência e debilitadas em nível nacional 

pela crise que também atingira o Condomínio Associado, principalmente após a morte 

de Chateaubriand, as empresas na Paraíba passaram a alugar o que lhes restava do 

prestígio aos governantes de plantão – talvez, uma homenagem póstuma ao seu criador, 

que tantas vezes vendeu o apoio dos seus jornais a obscuros homens públicos. Na 

disputa pelo Governo do Estado de 1990, se engajaram de forma ostensiva na campanha 

de Wilson Braga contra Ronaldo Cunha Lima, o que foi aproveitado pelos concorrentes 

para abocanhar mais espaço no mercado. Quatro anos depois, o mesmo erro foi 

cometido novamente, agora com os Associados vestindo a camisa de Lúcia Braga 

contra Antonio Mariz. 

 O resultado prático dessa estratégia foi o fortalecimento dos sistemas 

Paraíba e Correio da Paraíba, que passaram a dividir quase que fraternalmente a maior 

parte do bolo publicitário, da audiência das TV´s e da circulação junto aos leitores dos 

jornais. O DB, que durante muito anos foi o principal veículo de mídia impressa de 

Campina Grande, em menos de uma década e meia, de acordo com os números do 

Instituto Verificador de Circulação – IVC, caiu do 1º para o 3º lugar em vendas em 

bancas e em assinantes na Rainha da Borborema.   

 

A experiência “a gata da serra” 
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É neste contexto sombrio - sem ter como investir na melhoria da produção 

técnica e humana de seu noticiário, com o prestígio e a credibilidade abalados por 

decisões políticas desastradas, e penalizado pelos anos em que ficaram sem contar com 

as indispensáveis verbas públicas para financiar sua existência objetiva -, que surgiu a 

idéia do Projeto A Gata da Serra. Convém dizer que, por conta da partidarização dos 

veículos Associados nas campanhas eleitorais de 1990 e 1994, a direção nacional 

resolveu intervir na administração estadual, apeando do poder o jornalista Marcone Góis 

de Albuquerque. 

Nos primeiros meses de 1997, a nova direção, imposta por Brasília, sede do 

Condomínio Associado, desembarcou em João Pessoa, tendo à frente o jornalista 

Marcondes Brito, um antigo e desimportante editor de Esportes de O Norte, que, depois 

de uma temporada na capital federal, caiu, não se sabe como, nas graças de Paulo 

Cabral, que ganhara a queda de braço com Gilberto Chateaubriand pelo comando do 

espólio do conglomerado criado por Chatô. Como os números apontavam uma 

acachapante derrota do DB e de O Norte nas vendas do domingo, dia em que as edições 

tradicionalmente circulam com o maior volume de material publicitário, a idéia era criar 

algo que pudesse estancar os prejuízos e convencer agências de que os dois veículos 

ainda lideravam nas vendas nas duas principais cidades do estado. 

A velha e surrada fórmula de explorar o corpo feminino pareceu ser a mais 

eficaz aos diretores associado s. Como advertia Del Priore (2000, p. 94):  

 

O fim do século XX inventou, segundo Jean-Paul Aron, um 
narcisismo coletivo, uma estética insólita do amor de si. A beleza 
instituiu-se como prática corrente, pior, ela consagrou-se como 
condição fundamental para as relações sociais. Banalizada, 
estereotipada, ela invade o quotidiano através da televisão, do cinema, 
da mídia, explodindo num todo – o corpo nu, na maioria das vezes -, 
ou em pedaço, pernas, costas, seios e nádegas. 

 

Assim, a pretexto de “mostrar a beleza da mulher campinense”, como 

informou em sua primeira página na edição do dia 14 de agosto de 1997, o DB passou a 

publicar fotos de jovens em poses sensuais na sua primeira página e capa do 2ª Caderno. 

O critério de escolha até hoje não parece claro: bastava a candidata ao estrelato, já que o 
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jornal também afirmou na edição de 21 daquele mês e ano que também desejava revelar 

“novos talentos” para o mundo da moda, se prontificar a ser clicada em “local 

apropriado” que poderia sê-lo. 

 Some-se a isso tudo a exigência da Oficina, responsável pela impressão de 

dois jornais, para que a edição do domingo fosse quase toda concluída na sexta-feira. O 

fato é que não havia como rodar em suas rotativas os dois veículos Associados no 

sábado. Assim, mais uma vez, a idéia era sacrificar o DB, de menor tiragem, que seria 

impresso em sua boa parte 48 horas da edição ir às bancas. Na prática, ficavam parte da 

primeira página e a última página do Caderno I para notícias realmente importantes 

apuradas até às 11h do sábado. 

Nesse contexto, muitas vezes, a maior atração do DB em seu noticiário do 

domingo era mesmo o conjunto de fotos de “A Gata da Serra”. Se faltava esmero em 

outros detalhes técnicos do jornal, como revisão, diagramação e acabamento gráfico, 

não se podia dizer a mesma coisa em relação às sessões de fotos, realizadas sempre às 

terças-feiras. Em determinado momento, uma granja no vizinho município de Lagoa 

Seca, a cerca de 10 quilômetros de Campina Grande, foi usada como cenário.  

Os textos, a cargo do editor-chefe que, não se sabe bem por qual motivo, 

optou por usar um pseudônimo, “Ethieene Montenegro”, passaram a contar, a partir de 

certo período, com um mal disfarçado apelo erótico, numa questionável tentativa de 

imitação do que era feito - e ainda é -, por revistas destinadas exclusivamente ao público 

masculino, como a Playboy ou a Homem. 

Na edição de 20 de setembro de 1997, no texto que abria o Caderno 2, o 

editor escreveu: “Ela (A Gata da Serra daquela edição) nos desperta da letargia do 

cotidiano e nos remete a um paraíso de delícias terrenas docemente proibidas”. Mais 

lugar-comum no mundo de dominação masculina impossível. Estudos de Bourdieu e 

Foucault podem auxiliar a entender a linha de raciocínio dos estavam por trás da idéia.   

Bourdieu (1999, p.14),  ao tratar do assunto, advoga a tese de que a 

dominação opera por meio de um processo de naturalização que transforma o arbitrário 

cultural em fato natural. De acordo com o filósofo francês, para se compreender a 

dominação masculina na sociedade contemporânea é fundamental analisar as estruturas 
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inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos, através de determinados gestos, 

posturas, disposições ou marcas de sua submissão: joelhos fechados, ombros caídos, 

olhos abaixados.  

Para ele, os corpos só existem no mundo social quando inseridos na sua 

cultura. Deixam, assim, de ter um aspecto físico para assumir um significado cultural. A 

mídia, por sua natureza, é uma instituição que normatiza o simbólico, ao construir 

representações do sexo feminino, a partir da exploração de seus corpos.  

É o próprio Bourdieu (1999, p.40) quem alerta: “o uso do próprio corpo (pela 

mulher) continua, de forma bastante evidente, subordinado ao ponto de vista 

masculino”.  

Ao longo dos séculos, o corpo feminino foi submetido ao julgamento  

masculino de uma  maneira que sempre inferiorizou a mulher nas demais relações do 

cotidiano. 

Sempre sob o olhar do marido, do pai, do irmão e de outro “protetor” do sexo 

masculino, a mulher foi idealizada e teve sua imagem construída a partir do Outro e 

para a aceitação do outro.  

Observando que a dominação masculina, para ser efetiva, tende a colocar as 

mulheres em permanente estado de insegurança corporal, Bourdieu (1999, p.82) garante 

que elas “existem primeiro pelo e para o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos 

receptivos, atraentes e disponíveis”. 

Para ele, a dominação de gênero estabelece o centro da economia das trocas 

simbólicas. O corpo, desta forma, se torna o cenário no qual vai se desenvolver as 

disputas pelo poder. Ao ter o sexo definido, logo após a concepção, o indivíduo define o 

seu papel para o longo da vida: se será dominado ou dominador. 

 
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação 
e de conhecimento que aos sistemas simbólicos cumprem a sua função 
política de instrumento de imposição ou de legitimação da dominação, 
que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica), dando reforço na sua própria força às relações 
de força que as fundamentam, contribuindo, assim, segundo a 
expressão de Webber, para a “domesticação dos dominados” (2002, p. 
11)   
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Por seu turno, Foucault entende que, na atualidade, o corpo assumiu 

esteticamente um significado controlado e manipulado. 

 

O domínio e a consciência de seu próprio corpo só puderam ser 
adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo Poder: a 
ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a 
exaltação do belo corpo...tudo isso conduz ao desejo de seu próprio 
corpo através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o 
Poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo 
sadio (1979, p. 146)   

 

A exemplo de Bourdieu, Foucault entende que o corpo é a materialização da 

dominação de um gênero sobre outro. A eficácia da dominação está em um dos sexos (o 

dominado) se integrar como parte da dominação do outro (o dominador) sem ter 

consciência de sua própria situação.  

Mas é o próprio Foucault quem observa: as relações de poder são dinâmicas 

e, como tal,  não  podem ser limitadas contextualmente entre Dominado X Dominador, 

uma vez que sua força motriz, o poder, não está localizado em ponto específico da 

relação. Afinal, como diz o próprio autor, “o poder está no micro, está nas relações 

cotidianas, está circulando entre as pessoas, não está nas pessoas” (Foucault, 1999, p. 

183)..   

 

Questões para reflexão 

 

Assim, em que pese a violência simbólica de gênero contra a mulher, o que 

só reforçava o preconceito numa sociedade por si só já excessivamente machista e 

falocêntrica, no entendimento dos diretores do DB, não havia nada demais em enfeitar 

as páginas do jornal com garotas oriundas, em sua maioria, de classes humildes, 

obrigadas a posarem quase nuas e em poses sensuais. Afinal, como sempre ensinou o 

chefe Chateaubriand, os fins justificam os meios. Desde que as edições vendessem bem, 

que mal poderia haver naquilo?   

Sem se aterem ao fato de que entre as responsabilidades sociais dos meios 

de comunicação está o compromisso de contribuir para o fim da discriminação e da 
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intolerância entre os indivíduos, o jornal optou por compensar a falta de qualidade do 

seu noticiário com suas “candidatas ao estrelato”, muito embora não se saiba se pelo 

menos uma iniciou carreira de modelo depois de participar da série “A Gata da Serra”.  

Mesmo assim, como se para enfatizar as palavras de Foucault com relação à 

adesão do dominado ao projeto do dominador, não foram poucas as meninas que  

procuraram o DB para também serem fotografadas na série “A Gata da Serra”. O que 

levou a direção do jornal a aposentar a idéia está relacionado à própria lógica do 

mercado: o que agrada agora, pode já não agradar mais nos próximos cinco minutos. 

Em outras palavras, embora a fórmula não esteja ainda em sua inteireza 

aposentada, a veiculação sistemática, embora pura e simples, de fotos de mulheres 

quase nuas em determinado dia da semana não garantem, a longo prazo, a manutenção 

da vendagem de nenhum jornal diário. No caso do DB, o leitor cansou da mesmice e, 

após identificar o propósito por trás da ousadia, acabou por voltar a procurar qualidade 

nas bancas dos jornais nas manhãs de domingo. 

Entre o fugaz prazer da contemplação e a possibilidade de encontrar 

soluções ou explicações para os seus problemas do cotidiano, em noticiários mais 

substanciosos, o leitor preferiu a segunda alternativa. O resultado prático dessa escolha 

é que o DB chegou a amargar em fase posterior à série índice de encalhe em suas 

edições de domingo de até 60 por cento. Hoje, conforme dados do Departamento de 

Circulação do jornal, de cada dez exemplares  que chegam às bancas, naquele dia, cinco 

costumam voltar à Distribuição para venda no peso. 

As sucessivas quedas no volume de vendas em banca e os crescentes custos 

industriais levaram o DB a adotar o caminho inverso de seu principal concorrente em 

nível de Campina, o Jornal da Paraíba. O JP circulou até o final da década de 90 no 

formato de tablóide berlinense, com mancha de 47 centímetros por 31,5 centímetros de 

largura. Circula hoje em formato standard. Já o Diário, reflexo do seu ocaso 

empresarial, diminuiu de tamanho: passou dos 75 centímetros por 60 de largura para 

raquíticos 38 centímetros por 30.       
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