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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho monográfico tem como finalidade acadêmica apontar algumas questões 

ligadas à visibilidade midiática de grupos ou movimentos sociais que causaram mudanças 

nos valores sociais, na esfera pública e na decisão política, através do objeto específico O 

Rei do Gado com o enfoque na representação do Movimento dos trabalhos rurais sem-terra 

do Brasil.  

Desde a Grécia antiga, são defendidas práticas políticas que busquem o bem comum e que 

dêem voz a todos os cidadãos nos momentos de decisão, com base na democracia 

(republicana). Com as mudanças e a complexidade do mundo moderno, além da 

emergência dos princípios capitalistas e liberais, a vida política idealizada na Grécia foi 

substituída no lado ocidental por modalidades representativas e pelo declínio da 

preocupação com as questões públicas. Porém, com essa complexidade vieram também 

problemas sociais, desigualdade sócio-econômica e cultural e o distanciamento entre os 

indivíduos. Os grandes meios de comunicação de massa entraram como um grande canal 

para o exercício da política através do discurso, ou seja, a construção racional de uma 

demanda política para conseguir um entendimento, mudanças sociais e, principalmente, 

ações políticas, sendo que a mídia deve disponibilizar para esses pleitos um espaço de 

visibilidade que consiga transcender as limitações de tempo, espaço e cotidiano. Assim, 

jornais, programas de auditório e telenovelas são alguns dos produtos comunicacionais com 

a probabilidade de conferir visibilidade de formas distintas para necessidades sociais e 

políticas de uma determinada organização, associação, movimento, permitindo que estas 

entrem para a agenda de discussões da esfera pública e política. 

A relevância de um trabalho de investigação como este é apontar o aspecto pregnante que a 

mídia possui de publicizar ou dar visibilidade aos discursos de demandas sociais 

organizadas ou não, em programas que buscam a objetividade, mas também naqueles que 

tratam de forma ficcional e produzem efeitos públicos na sociedade. 

Como metodologia de estrutura, este trabalho apresenta primeiramente um campo teórico 

para apreensão do objeto e entendimento do contexto político atual e, posteriormente, 
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estabelece apontamentos sobre a relação entre mudanças culturais e a telenovela O Rei do 

Gado, no que corresponde à reforma agrária no Brasil.  
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2. FORMAÇÃO DO CAMPO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIAS DA POLÍTICA 

 

As concepções do senso comum sobre a política estão extremamente conectadas às formas 

representativas de política formal, expressadas na contemporaneidade brasileira pelas 

instituições ligadas ao Estado e categorizadas por poder Legislativo, Executivo e Judiciário, 

evidenciado as duas primeiras pela exacerbada dominância dos chamados políticos 

profissionais. Porém, a política apresenta-se desde a antiguidade como uma forma 

complexa de interação social e, a partir dos estudos de Michael Foucault
1
, por exemplo, 

como uma dimensão que se faz atuante também nos âmbitos das relações privadas, numa 

dialética de forças de poder e significado que podem atravessar este círculo e atingir 

coletividades, a sociedade (esfera cultural e pública) e, quiçá, o Estado, através da 

deliberação. 

 

A primeira acepção de política foi introduzida por Platão para designar os procedimentos 

relacionais estabelecidos na polis que tinham reflexo na vida comum da Cidade-estado, no 

caso Atenas e teve como obra central A República, que vem do grego Politeía. Seu 

discípulo Aristóteles prosseguiu seus estudos sobre a política, mas de forma menos 

idealizada (não no sentido de idealização utópica, mas de restrição ao campo das idéias e à 

contemplação) que seu mestre, na busca pelo desenvolvimento de formas governamentais 

que garantissem a felicidade individual do cidadão e a felicidade da comunidade. 

 

A política grega, ao mesmo tempo em que é o berço conceitual da práticas da vida pública, 

possui também aspectos que diferem da política atual, dada a complexidade do mundo 

contemporâneo e as mudanças valorativas culturais e sociais. A política grega era destinada 

como experiência pública para os cidadãos atenienses, ou seja, homens livres, nativos da 

cidade e com disponibilidade para dedicar-se a vida coletiva, o que logo excluía as 

                                                 
1
 Michael Foucault (1926-1984) era filósofo e francês, nascido na cidade de Poitiers e trouxe a concepção de 

poder não como subjugação de uma gama de “plebeus” frente a um soberano, mas como uma luta de forças 

no contexto social. Trabalhou também com temas como a sexualidade e a loucura, as formas disciplinadoras 

das instituições modernas, como as prisões e os manicômios. 
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mulheres, os escravos e os estrangeiros. Outro ponto importante da vivência política na 

Grécia antiga é a separação das questões privadas
2
 das públicas, sendo que as primeiras 

eram consideradas categoricamente como inferiores e que não proporcionavam um 

crescimento intelectual para o cidadão. Assim, os participantes da vida política da polis, 

considerados iguais entre si, deveriam desligar-se ao máximo dos problemas e interesses 

privados para uma plena vida coletiva em busca do bem comum, o que lhes confeririam 

ainda virtudes e felicidade individual. 

 

A partir dessa igual liberdade e direitos entre os cidadãos, além da geração de poder através 

da interatividade entre os mesmos designa a democracia
3
. A democracia é um termo usado 

cotidianamente para qualificar ações de decisão de uma gama de pessoas ou a participação 

constitucional do povo nas tomadas de decisão, porém, com as mudanças culturais e sociais 

ocorridas nos últimos séculos, a prática de uma esfera pública unificada, aberta a todos e 

com poder de decisão é considerada utopia. Desta forma, a democracia aparece mais nas 

formas de democracia representativa, alinhada especialmente com os princípios liberais, e 

na deliberativa em que os indivíduos com base em uma biografia individual e interesses 

privados juntam-se, podendo desenvolver um poder comunicativo que tem a possibilidade 

de resultar em decisões do Estado. 

 

No artigo Três modelos normativos de democracia, o filósofo alemão Jürgen Habermas 

explicita as características das três formas de tratamento da política encontradas no mundo 

moderno: o republicanismo, o liberalismo e o discursivo ou deliberativo. O republicanismo 

trabalha com o princípio da democracia direta e a virtude a priori do cidadão como um 

indivíduo altamente preocupado com a vida coletiva ou pública, ou seja, com uma 

liberdade positiva; o liberalismo possui como premissa a liberdade negativa, de cidadãos 

                                                 
2
 Segundo Arendt, entende-se privado no mundo grego como aspectos ligados à sobrevivência e ao trabalho, 

como o labor. O labor está relacionado às atividades humanas empregadas para a sobrevivência, no sentido 

biológico e considerado como inferior pelos gregos, devido à sua fugacidade, pois não deixa resquícios e/ou 

heranças para futuras gerações e não se enquadra como um processo de melhoramento intelectual ou 

espiritual, sendo designadas aos escravos, considerados moralmente inferiores e, assim, adequados para esse 

papel enquanto os cidadãos e senhores se dedicam à ação que é a prática da vivência pública ou política, que 

valoriza e imortaliza o humano (ARENDT, 1991). 
3
 Do grego demokratia e denomina uma das seis formas de governo propostas por Aristóteles e em sua origem 

aproxima-se mais do conceito da democracia direita, em que o povo tem poder de decisão sobre todos os 

assuntos diretamente, ao contrário da democracia indireta ou representativa.  



 8 

movidos politicamente por interesses privados e que, baseados por esses, tem participação 

política através dos moldes representativos de governo, com um Estado protetor de uma 

sociedade centrada na economia. 

 

O modelo discursivo de política trabalha a idéia de cultura, comunicação e o conceito de 

cidadão como ator social que transita entre o círculo privado
4
 e público

5
 no curso de sua 

vida, podendo se expressar e adquirir poder de influência política com a utilização das 

técnicas do discurso e, assim, conquistar decisões do Estado que sejam interessantes para a 

causa que milita e que é intimamente ligado, num processo de deliberação ou exposição de 

argumentos que viabiliza também mudanças na área do conhecimento e/ou na renovação de 

valores culturais e sociais. Desta forma, com base nessa modalidade de ação política que 

não se limita somente à vida pública ou privada, cria-se uma esfera pública para dinâmicas 

de entendimentos sobre temas relevantes para a sociedade que possuem o potencial de se 

transformar em vontade ou decisão política, como comenta Habermas: “A geração informal 

da opinião desemboca em decisões eleitorais institucionalizadas e em decisões legislativas 

por meio das quais o poder gerado comunicativamente se transforma em poder passível de 

ser emprego em termos administrativos ” (Habermas,1995:48). É importante salientar ainda 

que, para Habermas, só há legitimidade nas ações políticas da máquina administrativa 

quando as mesmas possuem ressonância nas discussões propostas pela esfera pública, 

sendo “um espaço social gerado pela comunicação” (Habermas apud Maia, 1998:131).  

 

Com a emergência das novas tecnologias de comunicação há o potencial de publicidade 

e/ou visibilidade de acontecimentos oriundos de espaços e tempos diferenciados da vida 

cotidiana dos receptores/interlocutores dos produtos simbólicos da mídia, constituindo 

assim experiências mediadas
6
 que colaboram para a formação identitária do indivíduo 

                                                 
4
 Segundo Thompson, as experiências privadas são aquelas realizadas na privacidade ou em um círculo 

restrito de pessoas. Na esfera econômica estão organizações como empresas que operam no mercado 

econômico e visam fins lucrativos e na esfera social são as relações pessoais, sociais e familiares 

(THOMPSON, 1999:112). 
5
 No contexto das sociedades contemporâneas, o público corresponde às instituições pertencentes ao Estado, 

de cunho econômico, administrativo, legislativo e judiciário (THOMPSON, 1999:112). 
6
 Segundo Thompson, as experiências mediadas são as relações de significado subjetivo e coletivo que o 

indivíduo estabelece com os produtos midiáticos para a constituição da sua identidade ou self, de diferentes 

formas e efeitos, e que funcionam ainda como um canal a mais de experimentação sem as limitações 

espaciais/temporais da experiência vivida ou cotidiana, trazendo para a vida diária do individuo situações que 



 9 

(Thompson, 1999:181-203), mas que também criam uma rede de publicação de assuntos 

privados que, a partir da construção social de sentido, podem se tornar temas de discussão 

da esfera pública que, ao amadurecer comunicativamente e/ou discursivamente, se 

transformam em uma vontade política do Estado. Assim, o entrelaçamento da mídia e da 

esfera pública confere uma complexidade à formação de opinião, como explicita Habermas:  

 

“ ... uma estrutura que faz mediação entre o sistema político de um 

lado e os setores privados do mundo da vida e os sistemas de ação 

funcionalmente específicos de outro. Ela representa uma rede 

altamente complexa que se segmenta através do espaço em uma 

multiplicidade de arenas – internacional, nacional, regional, 

comunal e subcultural – que se sobrepõem. Especificações 

funcionais, focos temáticos, campos políticos, etc, proporcionam 

pontos de referência para diferenciar substantivamente as esferas 

públicas, as quais permanecem, no entanto, acessíveis a leigos (...). 

Além disso, ela é diferenciada em níveis, segundo a densidade da 

comunicação, a complexidade da organização e o objetivo – desde 

o público esporádico presente em bares, cafés, ou nas ruas; através 

de públicos ocasionais de peças teatrais, concertos de rock, 

assembléias partidárias ou congressos de igrejas; até o público 

abstrato de leitores isolados, ouvintes e espectadores dispersos pelo 

globo e apenas conectados pela mídia de massa (Habermas apud 

Maia, 1998:136-137). 

 

A participação da mídia nos processos de visibilidade
7
, tematização e da esfera pública, 

como já foi dito, ampliou as possibilidades de conhecimento de fatos privados que possuem 

ligação com questões públicas e uma oportunidade de apresentação comunicativa de 

demandas de grupos, associações, organizações, movimentos sociais, entre outros. Porém, 

os meios de comunicação contemporâneos mesclam princípios culturais e econômicos e 

possuem pré-estruturas de formatação para o seus programas, como jornais e telenovelas, 

assim, existem limitações e dificuldades para a inserção de produtos que remetam ou 

colaborem para a divulgação das necessidades ou intenções políticas dos mesmos. Além 

disso, é disponibilizada mais visibilidade para os que exercem o poder, utilizada como uma 

ferramenta de vigilância das atividades dos que ocupam os cargos das instituições políticas. 

                                                                                                                                                     
não estão presentes e/ou próximas de sua realidade, mas que têm o potencial de influência em sua biografia 

(THOMPSON, 1999:181-203). 
7
 Thompson compreende a visibilidade como um ganho da publicidade, pois confere à mesma características 

visuais e sonoras mantidas nas relações de co-presença, através das mídias audiovisuais, mas diferencia desta 

porque pode alcançar um grande número de indivíduos, aproxima assuntos distantes e a vida cotidiana e só os 

espectadores podem ver o que acontece na tela, enquanto o emissor não possui a capacidade de ver 

diretamente as reações de seus receptores, diferente das relações face a face (THOMPSON, 1999:117-118). 
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Baseada na distinção entre público forte e público fraco
8
, Rousiley Maia discorre sobre a 

diferença da cota de participação da visibilidade midiática de questões relacionadas ao 

exercício do poder formal e nas formas como a mídia pode trabalhar como um fórum de 

visibilidade e debate pluralista, que acolha em seu cerne grupos de interesses divergentes, 

mas que também está atrelada às estratégias de políticos e elites para administrar a 

visibilidade, num confronto de forças ideológicas e de poder, como explicita a autora: 

Assim sendo, a perspectiva do pluralismo faz ver a tentativa de 

políticos e elites de administrar a visibilidade e fazer repercutir 

discursos e versões do próprio interesse no espaço de visibilidade 

midiática constitui-se num campo de estratégias e contra-

estratégias, como em qualquer jogo político. (...) Nesse sentido, a 

perspectiva do pluralismo mostra a inutilidade de procurar 

deslindas entre as “boas” e “más” intenções dos agentes, já que não 

há um ponto de vista arquimediano para julgar tais interesses de 

forma externa. A política é feita de “competição ideológica” de 

conflitos entre sistemas de pensamento e ação. Diante da 

impossibilidade e da indesejabilidade de tentar especificar os “fins 

últimos” da política – através de definições substantivas do “bem 

comum” ou de preposições de uma moralidade objetiva – as teorias 

pluralistas da democracia defendem que os processos do debate 

devem ser os critérios para se chegar às definições necessárias para 

a implementação de política públicas legítimas.  

 

Defende-se, assim, a necessidade de garantir uma competição justa 

entre os grupos, a fim de que todos tenham chances iguais de 

expressar seus interesses e de se fazer representar (Maia, 2004: 19). 

 

 

Esse ideal de participação na visibilidade midiática para os atores sociais citado no último 

parágrafo esbarra nos interesses privados das grandes corporações midáticas e a diferença 

de recursos disponíveis para a organização argumentativa/discursiva – a viabilidade 

conceitual das demandas políticas e sua forma de expressão através da linguagem 

coerentemente construída e que tenham potencial de aplicação de acordo com as práticas de 

produção midiática -  e financeira das instituições que militam por causas políticas e 

sociais. Esses pontos também são fortemente influenciados pelas condições sociais de 

desigualdade, especialmente em países como o Brasil. Maia discorre sobre a discrepância 

entre o quimérico pluralista e a realidade prática:  

 

                                                 
8
 Nancy Fraser define como público forte àquele que tem vontade política, ou seja, poder de decisão e 

também os grupos ligados às elites. Já o público fraco é formado por sujeitos da opinião pública, que não têm 

poder de ação política e que são caracterizados por sua heterogeneidade e demarcações sociais, espaciais e 

temporais fluídas (FRASER apud MAIA, 2004:10).  
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Obviamente, os indivíduos na condição de representados ou de 

atores da sociedade civil não têm as mesmas chances de se 

constituírem como emissores no espaço de visibilidade midiática. 

A mídia – como conjunto de veículos – não oferece um espaço 

equânime para os atores sociais divulgarem suas causas. Esse é um 

espaço de acesso restrito, que sofre forte pressão de anunciantes 

seguindo regras impessoais do mercado, e que está sob crescente 

controle dos profissionais da mídia (Maia, 2004: 21). 

 

 

Porém, a visibilidade de grupos da sociedade civil pode ser conseguida através da produção 

de fatos que tenham um bom nível de noticiabilidade, passeatas e demais atos públicos, mas 

que, ainda assim, correspondem a uma mínima parcela de espaço midiático em comparação  

com o poder formal (Traquina apud Maia, 2004: 27).  

 

A organização estrutural e conceitual de demandas sociais específicas a partir da união de 

indivíduos com os mesmos anseios políticos e semelhantes biografias, formando 

associações e movimentos, com base nos conhecimentos e discursos desenvolvidos num 

processo de amadurecimento da causa política, podem usar de forma mais efetiva o espaço 

de visibilidade que lhe é dado, mesmo que reduzido. 

 

Como já foi explanado anteriormente, a mídia tem suas rotinas de trabalho influenciadas 

por interesses, especialmente àquelas controladas por grandes grupos empresariais, mas os 

meios de comunicação precisam também estabelecer um vínculo significativo que tenha 

ressonância nos acontecimentos sociais, no sentido de estabelecer uma reflexividade social 

(a partir de Giddens), ação que mescla a busca do sucesso comercial com projetos 

midiáticos que aspiram incitar a discussão pública de temas polêmicos.  É essa dinâmica 

que diferenciou o objeto em estudo neste trabalho monográfico, a telenovela O rei do gado 

(Rede Globo, 1996/1997), na questão política. 

 

2.2  A TELENOVELA O REI DO GADO E A VISIBILIDADE DO MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES SEM-TERRA NO BRASIL 

 

As telenovelas brasileiras são produtos diferenciados das produções para o entretenimento 

no Brasil e configuram-se como o carro-chefe na principal emissora do país, a Rede Globo 

de Televisão, com uma formação de discurso e estética que é o resultado da incorporação 
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de características provenientes do romance moderno, do romance-folhetim francês
9
, das 

radionovelas e do cinema, com a adição de temáticas que correspondem à realidade social 

brasileira. 

 

Em comparação com as novelas de outros países latinos, como México e Venezuela, que 

evidenciam aspectos do melodrama
10

 e que estão no início de um processo de inclusão de 

temáticas locais e sociais em seus projetos de ficção, as telenovelas são uma importante 

mediação quando se apropriam e representam valores de uma determinada cultura e 

sociedade, transcendendo a vida cotidiana para uma experiência mediada que atinge uma 

gama quantitativamente superior, com o potencial de intermediar os assuntos da esfera 

pública. Segundo Ângela Marques, especialmente hoje, há uma ligação entre a esfera 

cultural, representada por materiais simbólicos de diferentes formatos e origens, como a 

telenovela, e a esfera pública, sendo um canal de visibilidade para acontecimentos ou 

causas privadas que buscam reconhecimento, primeiramente, social e, depois, político:  

 
A mobilização da esfera política através de temáticas elaboradas na 

esfera cultural revela o quão próximos podem estar as dimensões 

do público e do privado, as experiências mediadas e as 

experiências vividas, a deliberação e as mudanças e de 

entendimentos recíprocos enraizados no senso comum, os quais 

conduzem o processo de luta por reconhecimento (Marques, 2003: 

4). 

 

                                                 
9
 O romance-folhetim, um subgênero do romance, é apontado pela maioria dos críticos como a principal fonte 

técnica, discursiva e até comercial da telenovela atual. Desenvolvido na França do século XIX, o folhetim era 

um tipo de publicação de romances fatiados introduzido por Émile Giardin no jornal La Press e que passou 

por diversas modificações, como amadurecimento da narrativa, diferenciação e adequação dos textos ao 

formato da mídia, especialmente com Alexandre Dumas. Suas principais características encontradas também 

nas telenovelas são representadas pelas temáticas, de cunho melodramático, e sua estrutura fragmentada em 

capítulos publicados de acordo com a preferência da mídia. A adaptação do folhetim para as mídias 

eletrônicas ocorre primeiramente com o rádio, com as soap operas norte-americanas, mas com ênfase maior 

nas radionovelas cubanas. A partir de Cuba, a radionovela se disseminou em toda a América e manteve-se 

como principal entretenimento popular entre os períodos da década de 40 e 60 do século XX. A primeira 

formatação da novela-folhetim para a televisão no Brasil ocorreu em 1950 com A sua vida me pertence 

(CONCEIÇÃO, MOURA, SANTOS, 2006). 
10

 Desenvolvido em países como a França e a Inglaterra, o melodrama designa uma forma de produção teatral 

popular que tinha como principais aspectos de apresentação a predominância do enredo e a exploração do 

visual, através da interpretação dos atores pela mímica e efeitos especiais, semelhantes aos que foram 

desenvolvidos posteriormente por Méliès. O melodrama também misturava gêneros narrativos básicos, como 

a tragédia, a comédia e a epopéia, além do maniqueísmo dos personagens e suas relações, com o uso de 

arquétipos como o vilão (ã), mocinho (a), vingança, amor entre diferentes. Outro ponto importante é a 

constituição simplista das personagens que têm conformações interiores polarizadas e a ausência do conflito 

(MARTIN-BARBERO, 2001). 
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Desta forma, a telenovela brasileira ao misturar questões da realidade com a ficção e dar 

visibilidade a acontecimentos do mundo da vida, oferece tanto aos militantes quando aos 

demais indivíduos que compõem a sociedade civil a oportunidade de estabelecer um 

diálogo via significação, através da visibilidade dada a uma especifica causa social. 

 

A telenovela Rei do Gado escrita por Benedito Ruy Barbosa, com a colaboração de Edmara 

Barbosa e Edilene Barbosa, e direção de núcleo de Luiz Fernando de Carvalho foi exibida 

no horário das 21 horas, entre os dias 17 de junho de 1996 e 15 de fevereiro de 1997, 

contando no total 209 capítulos. Com um elenco que era formado tanto por atores veteranos 

do teatro e da TV, como Raul Cortez, Antônio Fagundes e Carlos Vereza, e por estreantes, 

o programa teve médias de 50 pontos no ibope e 70 pontos de pico, um dos maiores da 

década de 90, além de uma trilha sonora que foi a mais vendida até os dias de hoje.  

 

As temáticas da terra, da vida rural e dos conflitos familiares são recorrentes nos trabalhos 

de Barbosa (Cabocla 1979 e 2004, Pantanal de 1990, Renascer de 1993, Terra Nostra de 

2000), porém em O Rei do Gado houve a representação da reforma agrária, através de um 

grupo de sem-terra pertencentes a uma organização ficticia, mostrando o dia-a-dia de seus 

componentes, sua relação com o governo (Senador Roberto Caxias) e com latifundiários 

(como o próprio protagonista Bruno Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes) e seus 

direitos civis e demandas políticas. É importante salientar ainda que a telenovela entrou no 

ar dois meses após a chacina de 19 sem-terras em Eldorado dos Carajás no Pará. 

 

A reforma agrária é uma política governamental que visa à redistribuição de terra que, no 

caso contemporâneo brasileiro, tem a função de diminuir as desigualdades sociais e de 

posse de terra, porém intervém nos interesses dos latifundiários, representados por 

fazendeiros locais, mas também corporações transnacionais, que mantém uma fração de 

suas terras em estado improdutivo  que são utilizadas como bem imobiliário e garantia em 

empréstimos bancários, enquanto os camponeses e demais excluídos socialmente vivem em 

condições sub-humanas no interior do país e nas grandes cidades. O MST – Movimento dos 

trabalhadores rurais sem-terra – criado em 1985 com o primeiro congresso nacional 

realizado em Curitiba, é um movimento social organizado que atua em 23 estados da 
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federação brasileira e possui símbolos enraizados e importantes para a coesão imaginária 

dos membros do movimento e identificação pela sociedade, como a bandeira vermelha 

(clara referencia aos ideários comunistas, presentes em demais organizações como o PT e 

PCdoB) com uma aglomeração de símbolos de vertente comunista (um homem com uma 

foice, uma mulher e o mapa do Brasil colorido em verde-musgo). Assim, é um movimento 

social/político com sólida formação argumentativa e comunicativa dos seus ideais, mas que 

transita entre ações políticas efetivas, como passeatas, ocupações “pacíficas” e encontros, 

com alguns casos de violência e depredação de espaços públicos e privados. O movimento 

conta também com alguns canais próprios de comunicação midiática: um website (com 

uma curiosa loja de produtos da reforma agrária), um jornal mensal, uma revista bimestral e 

um programa radiofônico.
11

 

 

Com locações no interior paulista (Ribeirão Preto), mineiro (Guaxupé) e goiano, a 

telenovela O Rei do Gado unia algumas das regiões mais ricas do país aos acampamentos 

fictícios dos sem-terra, que tinham como principais expoentes o casal Regino (Jackson 

Antunes) e Jacira (Ana Beatriz Nogueira). No acampamento principal da novela, onde os 

sem-terra residiam, havia uma escolinha que remete ao assentamento da fazenda Anoni, no 

Rio Grande do Sul. Entre as grandes cenas deste núcleo na telenovela está a primeira 

invasão a uma das fazendas dos Mezenga perto do Pantanal e a emboscada que causou as 

mortes do senador Roberto Caxias, grande líder da reforma agrária no senado, e do líder 

Regino.  

 

Segundo a pesquisa de recepção com grupo focal realizada por Heloisa Buarque, as tramas 

que mais chamaram atenção dos telespectadores foram as de cunho familiar e violência 

contra a mulher (Almeida, 2003), porém segundo João Pedro Stélide
12

, um dos principais 

coordenadores do MST, em entrevista para o portal da Fundação Perseu Abramo, disse que 

                                                 
11

 O jornal Sem-terra, a revista Sem-Terra e o programa de rádio Vozes da terra são produções desenvolvidas 

pelo setor de comunicação do movimento que abordam temas ligados diretamente ao MST e a outros 

relacionados com diferentes causas sociais. O jornal e a revista podem ser assinados por qualquer cidadão 

interessado nos assuntos tratados por esses produtos e também são distribuídos entre os sem-terra, 

especialmente em eventos organizados pelo movimento. O Vozes da terra são programas gravados em estúdio 

e disponibilizados no site em mp3 para download e transmissão em emissoras de rádio ou outras instituições 

que tenham esse interesse (www.mst.org.br). 
12

 João Pedro Stélide foi um dos fundadores do Movimento sem-terra no Brasil. Formado em economia pela 

Puc-RS e pós-graduado na Universidade do México. Hoje, integra a direção nacional do movimento.  
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a telenovela foi de grande importância para o conhecimento do público sobre alguns pontos 

do movimento, com acertos e equívocos, mas que auxiliou principalmente na aproximação 

quase que afetiva da vida cotidiana dos assentamentos com a vida diária do telespectador. 

Sobre a maior visibilidade ao movimento através da telenovela, Stélide diz: 

Politicamente, para nós, a novela foi muito importante. Ela 

contribuiu para a reforma agrária de uma maneira positiva. Porque, 

pela primeira vez, colocou a questão em horário nobre para 

milhões de brasileiros; na sua maioria, a faixa da população mais 

alienada dos temas sociais, que vê novela como divertimento. Nem 

o MST nem a Igreja Católica chegariam a esta faixa com o tema da 

reforma agrária se não fosse por intermédio da novela. 

 

Mas, no geral, o balanço é positivo e as pessoas gostaram da 

novela. Porque o noticiário nos projetava sempre vinculados a 

conflitos, a mortes, miséria, a barraco. Agora, se vê os sem-terra 

com mais simpatia: são pobres, mas são dignos, fazem as lutas, 

mas não são tão violentos. Essa é a imagem que ficou. (Azevedo, 

Sottili, 1997). 

 

 

Sem a pretensão de entrar na questão da recepção e do discurso formado pela telenovela O 

Rei do Gado, este trabalho monográfico apresentou teorias da ciência política e 

informações acerca do objeto que permitem apontar algumas questões: I) a possibilidade da 

entrada para as discussões da esfera pública e influência nas vontades políticas, com base 

em uma organização construída em ideais e direitos legítimos, expressada em discursos 

orais e simbólicos bem edificados, aspectos estruturais presentes no Movimento dos Sem-

terra no Brasil, conhecido internacionalmente; II) a importância da visibilidade midiática, 

através de programas jornalísticos e/ou culturais, para o conhecimento de grandes 

coletividades sobre problemas e ações sociais ou políticas distantes no que diz respeito ao 

tempo/espaço e ao cotidiano e sua migração para as discussões da esfera pública e política,; 

III) o potencial de visibilidade e aproximação do cotidiano que há em produções culturais, 

especialmente as midiáticas, como as telenovelas, com o exemplo da visibilidade das 

causas e cotidiano dos sem-terra em O Rei do Gado e IV) uma possível legitimação, 

reconhecimento e mudanças de valores culturais ou do senso comum sobre determinados 

grupos e suas reivindicações, como aponta Stélide: “Porque a televisão, por intermédio da 

novela, dá visibilidade e isto é condição para existir no Brasil. Aquilo que não aparece na 

TV, a sociedade ignora. Paradoxalmente, ao dar visibilidade, a novela deu também 

cidadania” (Azevedo, Sottili, 1997). 
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Assim, mesmo sendo um programa de ficção que se apropria diretamente de alguns pontos 

da dinâmica da realidade, a telenovela pode ser explorada como um meio de visibilidade de 

problemas e causas sociais que necessitam do apoio da esfera pública para sua efetividade 

política, modificando valores culturais numa relação próxima e intima com a sociedade. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no desenvolvimento das teorias relacionadas à ciência política, sociologia e 

comunicação é possível expor a hipótese de que a comunicação, atrelada à linguagem, é a 

principal ferramenta para aquisição de poderio político nos micro e macro processos, 

incluindo a comunicação midiática como instrumento para a publicidade e/ou visibilidade 

de demandas sociais e culturais que anseiam por reconhecimento e pela vontade política, 

como, por exemplo, o MST. 

 

Além disso, é interessante perceber a mídia como um ator social e político que, a partir de 

suas pré-estruturas, tem uma configuração própria para oferecer e construir a visibilidade, 

com a possibilidade de influenciar a agenda das esferas pública/política e também 

introduzindo sua opinião sobre determinados assuntos. 

 

A proposta de evidenciar o caráter político dos programas televisivos, no caso a telenovela 

O Rei do Gado, tem como objetivo demonstrar que além dos produtos jornalísticos 

modernos que, comumente, buscam a objetividade e a informação, produções ficcionais 

podem servir de forma efetiva para visibilidade de questões sociais e políticas, em um 

discurso que mescla o emocional e o racional e que têm algumas especificidades 

exacerbadas graças ao uso do drama, como a identificação e a projeção.  

 

Desta forma, é importante que tanto os agentes que formam ou apóiam causas sociais e 

políticas quanto àqueles que trabalham na produção de peças comunicativas saibam da 

potencialidade que a mídia possui para colaborar com as discussões da esfera pública, 

modificar valores culturais ou do senso comum não-benéficos e as características próprias 

das obras ficcionais para aproximar experiências distantes da cotidianidade da sociedade 

civil, usando o viés do afetivo-emocional. 
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5. ANEXO I: 

Admirável Gado Novo 

Zé Ramalho 

Composição: Zé Ramalho 

Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer 

E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer 

 

Ê, ô ô, vida de gado, povo marcado, ê, povo feliz 

 

Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal 

Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal 

E correm através da madrugada a única velhice que chegou 

Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou 

 

Ê, ô ô, vida de gado, povo marcado, ê, povo feliz 

 

O povo foge da ignorância apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela 

Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar 

A arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar 

 

Ê, ô ô, vida de gado, povo marcado, ê, povo feliz 

 

 

 


