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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar e refletir as relações entre a mídia e política a 

partir da experiência do primeiro e único deputado indígena eleito no Brasil, Mário Juruna. 

Destaca-se aspectos da trajetória dele, analisando momentos ligados ao campo da política 

assim como a importância da mídia naquele contexto. É feita a contextualização dos 

campos político e midiático a partir da representação social de um político indígena. A 

partir do conceito de visibilidade e imagem pública, as reflexões presente no artigo foram 

fruto de pesquisa bibliográfica e documental. 
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INTRODUÇÃO 

 

As primeiras pesquisas sobre comunicação e política foram realizadas nos anos de 

1940 e 1960 elas se concentravam em problemas isolados, voltado para o comportamento 

político e a opinião pública de intenções de voto (MATTELART; MATTELART, 2011). 

Com o decorrer dos anos de 50, 60 e 70 surge uma nova perspectiva no víeis da mídia mais 

atuante na vida social. Esse fato é decorrente pelo então aumento gradual e o 

empoderamento da mídia como um fator importante na história recente da sociedade.  

Percebemos que, apesar do intenso desenvolvimento, nos últimos anos, a produção 

de conhecimento por meio dessa interface entre comunicação e política é ainda está em 

desenvolvimento. Embora uma parte dos cientistas políticos ignore o crescimento da 

indústria de comunicação de massa em seus estudos, são evidentes nas pesquisas sobre 
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mídia e sociedade as mudanças causadas por esse fenômeno na vida social e política das 

pessoas. 

Na abordagem deste trabalho, tomamos certo cuidado, para não fazer análises 

equivocadas, sobre a relação entre mídia e política, pois são dois campos sociais distintos 

um do outro, mas que se inter-relacionam. Partindo deste pressuposto, vamos destacar a 

construção da imagem pública, voltada para a esfera da visibilidade controlada pelos 

veículos de comunicação de massa, portanto a política passa a se utilizar deste meio como 

forma de autopromoção, não só no campo político, como também no campo midiático, em 

que passa a ser uma das características mais marcantes da atividade política 

contemporânea.  

A partir deste contexto, tentaremos entender a relação da imagem pública e política 

do líder indígena Mário Juruna com a mídia brasileira, desde o momento que ele sai de sua 

comunidade indígena em virtude dos conflitos com os invasores de suas terras, até se tornar 

um líder do povo Xavante e, posteriormente, chegar ao cargo de deputado federal, 

tornando-se uma referência para todos os povos indígenas do Brasil. 

 

COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

A atividade política pressupõe da formulação e disseminação de vários conjuntos 

de valores e de conteúdos simbólicos, que participam centralmente na construção da 

representação social. Com isso, podemos mencionar o monopólio da violência feita pelo 

Estado, de onde o poder político se refere também à capacidade de se justificar o seu 

exercício e de gerar uma base de consenso que possa legitimá-lo sua ação como 

construção de valores social.  

Entretanto, o fato de o poder político exercer um papel de coerção, ou seja, pressão 

cometida pelo Estado, mas também de um direcionamento ideológico e cultural de seus 

governados. Essa direção pressupõe a disseminação de valores que contribuem para a 

manutenção do poder. Isso acontece porque os aparelhos ideológicos do Estado 

(ALTHUSSER, 1994), como partidos políticos, escolas, meios de comunicação, etc., 

contribuem e ajudam a construir modelos de representação social.  

Essa hegemonia desenvolve-se através do processo de construção de consciência 

de uma coletividade a partir da disseminação de valores compartilhados por um grupo 

dominante. Seguindo Gramsci (1976), a constituição da hegemonia é um processo 
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dinâmico e constantemente questionado em uma luta por tomada de posição na sociedade. 

Com isso, podemos ressaltar também os veículos de comunicação de massa que podem ser 

definidos como aparelhos privados de hegemonia, uma vez que os interesses de seus 

detentores estão alinhados àqueles compartilhados por uma elite que detém privilégios 

políticos e econômicos, e o alcance social de determinados veículos de comunicação - da 

televisão, em especial -, permite supor que estes são alguns dos aparelhos de hegemonia de 

maior importância na contemporaneidade. 

 

 CAMPO POLÍTICO E CAMPO MIDIÁTICO: CONFLUÊNCIAS 

 

Dentro do contexto sócio-histórico do indígena Maria Juruna, ele teve que manter 

relações, mesmo que nem sempre harmoniosas, com dois campos de grande importância 

para a sociedade brasileira: o político e o midiático. 

O campo político se compreende um conjunto de saberes específicos, pois a 

consistência do campo político se incide em uma esfera de relações de poder onde são 

compartilhadas normas, regras de conduta e visões do mundo, na qual o acesso depende 

do domínio de uma linguagem específica e de uma parcela suficiente de capital político 

que permita a inserção no campo e a sobrevivência dentro dele.  

Entendemos também que a complexidade dos códigos de comunicação, as lutas por 

poder e por posições são processos incompreensível, por aqueles que estão fora do jogo 

político, características que limitam o aceso da maioria, mas sim de uma minoria. Neste 

contexto, a minoria que desfruta do poder são os partidos e seus políticos, resultado de 

uma delegação feita pelos eleitores.  

Nesse contexto, o chamado capital político está associado à capacidade de 

conquistar a credibilidade dos não iniciados; em função disso, há uma disputa pela sua 

conquista e pelo direito de falar em nome do público ou de uma parcela dele, que se 

converte em uma lógica particular e dos comportamentos assumidos por seus agentes. O 

campo político transforma-se assim em um jogo de oposições e de distinções, onde há uma 

luta constante pela tomada de posição e de poder. 

Com isso, é através do discurso que os partidos conquistam a credibilidade que se 

transforma em capital político e sustentar o discurso. O político busca também construir 

sua imagem e mantê-la a salvo de qualquer acusação por parte de seus adversários, 

partindo deste podemos definir o capital político como: 
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O campo político se compreende de fato por meio de uma aquisição de um corpus e 

um conjunto de saberes específicos, pois a consistência do campo político se incide 

em uma esfera de relações de poder onde são compartilhadas normas, regras de 

conduta e visões do mundo, na qual o acesso depende do domínio de uma 

linguagem específica e de uma parcela suficiente de capital político que permita a 

inserção no campo e a sobrevivência dentro dele (BOURDIEU, 1998, p. 189). 

 

Seguindo a noção de capital político, podemos dividi-lo em dois fatores: o primeiro 

é fundamentado na notoriedade e na popularidade do indivíduo, o que é chamado de 

capital simbólico; e o segundo delegado, em que o candidato é mandatário de uma 

organização. No primeiro caso, há uma transferência de capital social adquirido em 

atividades diversas para o campo político, e esse capital é acumulado por indivíduos que 

exercem atividades que lhe permitem alguma visibilidade pública. O segundo fator é o 

capital delegado que é entendido como o capital originário do próprio campo político, 

que exerce anteriormente uma ocupação de cargos públicos de confiança no Poder 

Executivo e da militância partidária.  

Já o campo midiático passou a ser um dos grandes responsáveis pela disseminação 

de ideias, valores e de percepções acerca da realidade. A influência constante dos veículos 

de comunicação fez com que os modelos de comportamento oferecidos ao público fossem 

massificados e padronizados dentro da lógica capitalista. Dentro da conformação dos 

papéis assumidos pelas instituições sociais, é difícil imaginar que alguma esfera de 

produção pretenda atingir uma determinada coletividade que esteja imune à ação da mídia.  

Com isso, podemos entender que a mídia pode ser compreendida pelo conjunto de 

instituições que utiliza tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. 

(LIMA, 2004)  

 Ainda segundo Lima (2004), a mídia implica na existência de um intermediário 

tecnológico para que a comunicação se realize. Ou seja, é a comunicação mediatizada, 

constituindo em um dos importantes símbolos da modernidade. Nesse sentido, 

concretamente, a mídia deve ser pensanda como o conjunto das emissoras de rádio e de 

televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas 

instituições envolvidas na comunicação de massa. 

Portanto o campo político utiliza-se do campo midiático para a construção de um 

espaço social no qual são estabelecidos e restabelecidos valores simbólicos que 

determinam as práticas assumidas dentro dele. Essa relação entre esses campos 

materializa-se na disputa pelo lugar de fala, que associado à visibilidade (THOMPSON, 
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2008) e ao reconhecimento público, determinam a posição de poder e a quantidade de 

capital simbólico dos seus agentes adquirem. 

Com isso, o sistema de relações existente nos campos confere lugares diferentes 

aos seus membros: o lugar de fala dentro deles é garantido pelo capital social que cada um 

consegue acumular, em função disso, há uma luta interna pela “autoridade midiática”, 

garantida pelo prestígio, pela reputação e pela competência. Enquanto campo, a mídia 

define suas próprias regras, seus métodos e estratégias. O jornalismo, por exemplo, como 

um dos pilares do campo midiático pode ser definido como: 

 
[...] um sistema social voltado para a produção de informação sobre a atualidade. 

Toda sua distribuição de prestígio e reconhecimento está associada à capacidade, 

demonstrada por cada um de seus agentes, de obter informação de qualidade, 

relevante, com rapidez e – grau supremo de distinção – exclusiva, de redigi-la de 

maneira apropriada, de publicá-la e produzir com ela um efeito na realidade. 

(GOMES, 2004, p. 53). 

  

Diante disso, destacamos que no campo político a concorrência se dá pelo crédito 

do eleitor e pelo direito de falar em seu nome; no campo midiático, os veículos de 

comunicação entram em concorrência pela audiência, pelos leitores, pelos ouvintes e por 

fatias do mercado, sendo necessária entender suas lógicas para implementar discursos que 

possam ser ouvidos por muitos, como foi, podemos perceber nessa efêmera relação do 

indígena Mario Juruna com a mídia brasileira. 

 

A LIDERANÇA INDÍGENA DE MÁRIO JURUNA  

 

Considerado o maior líder indígena da história recente do Brasil, Mário Juruna foi 

um líder Xavante da reserva indígena de São Marcos, no Estado do Mato Grosso. Nascido 

no início dos anos de 1940 numa área conhecida como Parabubure, teve estilo de vida 

seminômade até completar 17 anos de idade.  

Em 1958, violentos confrontos com colonos e fazendeiros invasores obrigaram o 

grupo de Juruna a buscar abrigo na Missão Salesiana de São Marcos. Entre os anos de 1964 

e 1969, Juruna viajou pela fronteira central do Brasil trabalhando como roceiro e piloto de 

barco, e visitou vários grupos indígenas da região central brasileira, testemunhando a 

corrupção da agência indígena estatal e uma poderosa agroindústria que rapidamente 

invadia os territórios indígenas. As experiências vivenciadas e o testemunho ocular da 

exploração de seu povo em São Marcos foram essenciais para o desenvolvimento de uma 
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consciência crítica em relação ao tratamento e a exploração dado pela sociedade brasileira 

aos povos indígenas.  

Ao longo de suas viagens, Juruna também praticava suas habilidades com a sua 

segunda língua: a aptidão para se comunicar em português era rara entre os Xavantes. Por 

isso, naquela época, a capacidade linguística dele se destacou em relação a outros líderes 

indígenas, pois era um orador convincente, persuasivo e expressivo em sua língua nativa. 

As suas habilidades como orador articulado e qualificado foram essenciais para a elevação 

de líder da comunidade, posto que os Xavantes prestigiam em um líder. Juruna não era, 

entretanto, especialmente competente na língua portuguesa, pois falava um português 

básico, não gramatical, mesmo assim foi capaz de transmitir suas ideias para a sociedade.  

Na década de 1970, Juruna começou levar a luta dos povos indígenas, especialmente 

dos Xavantes, pela recuperação de suas terras à Capital do país, em um movimento nunca 

visto antes na política indígena brasileira. Ele transformou os escritórios da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e do Ministério do Interior no novo campo de batalha dos 

Xavante. Enquanto guerreiros do povo Xavante usavam, arcos e flechas para defender suas 

terras, nesta “nova arena militar” Juruna encenou confrontos dramáticos com funcionários 

de alto nível do governo. 

Em sua relação com a lógica midiática, ele usava um gravador de fita cassete 

(Imagem 1), bem como um astuto senso do poder da imprensa brasileira, para promover a 

causa indígena. O aparelho tecnológico tornou-se sua “arma” contra as mentiras e falsas 

promessas na devolução das terras a sua comunidade feitas pelos parlamentares e de seus 

assessores. 

 

IMAGEM 1: Deputado Juruna e o gravador de fita cassete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://memorialdademocracia.com.br/card/juruna-1-deputado-indio-toma-posse 
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Segundo publicação da Revista Veja, o gravador foi descoberto pelo próprio Mario 

Juruna: “Sempre que eu ia a Brasília para negociar com funcionários do governo não 

conseguia nada, só promessa. Um dia em Cuiabá, descobri o gravador numa loja e eu vi que 

ele podia me ajudar” (1980a, p. 33).  Mais tarde, diante da imprensa e cercado por dezenas 

de guerreiros Xavante com os corpos pintados e ornamentos de penas, as comunidades o 

apoiavam com cantos e danças. 

Juruna seria o protagonista da luta pelos direitos indígenas e confrontava promessas 

e não realizações das mesmas. Ele reproduzia as gravações e expunham publicamente os 

funcionários de alto nível do governo como mentirosos. Com essas notícias Juruna ganhou 

holofotes em manchetes de grandes jornais e virou o centro das atenções do país e deu 

visibilidade a suas reivindicações para o governo. 

 

A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MARIO JURUNA 

 

Na época do Regime Militar, o controle de povos indígenas e de suas terras era um 

assunto de alta prioridade na segurança nacional, embora os povos indígenas 

representassem apenas uma fração minúscula da população nacional e vivessem em áreas 

que a maior parte dos brasileiros consideravam como interior. Com isso, os militares 

buscavam controlá-los em função de muitos de seus territórios serem ricos em recursos 

naturais e estarem localizados próximo às fronteiras internacionais desprotegidas. No 

entanto, o Exército percebia essas áreas indígenas relativamente despovoadas como 

particularmente vulneráveis a apropriação estrangeira e à infiltração. 

O Regime Militar apresentou uma série de propostas para ganhar controle sobre os 

territórios indígenas e privar esses povos de suas proteções legais garantidas pela legislação 

brasileira, em especial o direito à terra. Uma delas foi a “Declaração de Emancipação”, em 

que “emancipação” significava expulsar os povos indígenas de suas terras inalienáveis e 

colocá-las à venda. Além disso, um conjunto de critérios para a classificação da identidade 

indígena foi imposto, cuja adoção teria permitido aos militares determinarem 

arbitrariamente quem era ou não indígena. 

Juruna denunciou essas propostas e se tornou ativo no emergente Movimento Pan-

indígena do país. Participou com outros líderes de reuniões patrocinadas por ONGs que se 

organizavam em torno do direito indígena. A primeira declaração de posicionamento de 

Juruna documentada publicamente data do início da década de 1970, quando ele participou 
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de uma reunião organizada pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em Merure, uma 

comunidade Bororo, próxima à Missão de São Marcos, onde viveu.  

A declaração publicada em português ilustra a atitude desafiadora que lhe rendeu a 

fama: “Devemos nos unir para pressionar ainda mais o governo em Brasília. Porque, se não 

gritarmos, o governo não vai consertar nada. Devemos gritar na cara do governo” 

(JURUNA et al. 1982, p.189). Ao estender suas críticas ao Estado brasileiro, para além da 

causa Xavante, Juruna desenvolveu críticas mais abrangentes à política indígena do 

Governo, à Funai e ao Ministério do Interior, ou seja, a todo o sistema de governo 

brasileiro.   

No final dos anos 1970, Mário Juruna ganhou reconhecimento internacional como 

preeminente porta-voz indígena, recebendo inúmeros convites para viajar para outros países 

a fim de participar de reuniões que estabeleceram as bases para o emergente movimento 

internacional pelos direitos indígenas. 

 

IMAGEM 2: Juruna discursando no Parlamento brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/cidades/indigenas-amazonidas-no-seculo-21-conheca-a-

luta-de-personagens-para-conquistar-espaco/?cHash=bf2104ebf503c8711fc1478338939f7f  

 

Em 1980, os organizadores do IV Tribunal Russell, o convidaram a participar como 

membro do júri de audiências que convocavam para analisar crimes contra indígenas em 

toda a América. Entretanto, o Estado brasileiro tentou impedir a participação de Juruna e 

 

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/cidades/indigenas-amazonidas-no-seculo-21-conheca-a-luta-de-personagens-para-conquistar-espaco/?cHash=bf2104ebf503c8711fc1478338939f7f
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/cidades/indigenas-amazonidas-no-seculo-21-conheca-a-luta-de-personagens-para-conquistar-espaco/?cHash=bf2104ebf503c8711fc1478338939f7f
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negando a expedição de um passaporte para ele, recorrendo à sua condição, de acordo com 

o Estatuto do Índio, “de menor, tutelado relativamente incapaz”. 

Entretanto Juruna contestou a decisão que impediu a sua viagem e entrou com um 

processo contra o governo, levando o seu caso ao Supremo Tribunal Federal, onde 

magistrados debateram os direitos de Juruna e qual os limites da tutela e as 

responsabilidades do Estado como guardião de indígenas. Com a aprovação do STF, o líder 

indígena ganhou a ação contra o Estado, teve seu passaporte emitido e viajou para a 

Holanda. 

Destacamos que a mídia foi fundamental e acompanhou de perto o processo de 

Juruna, celebrando a resistência do líder Xavante. Na prática, os meios de comunicação 

usaram o caso e suas críticas verbais para chamar a atenção como forma de burlar as 

tentativas do Estado de silenciar as críticas internas. Assim, deu particular atenção à 

honraria que o júri do tribunal concedeu a Juruna ao elegê-lo presidente. Durante o auge da 

ditadura militar, a mídia era, de fato, uma boa amiga de Juruna e da causa indígena, já que a 

grande imprensa usava a voz do político indígena para referendar a condenação ao estado 

militar.  

 

A CRÍTICA QUANTO AO DISCURSO POLÍTICO DE JURUNA  

 

Ao ingressar no campo político, os rivais começaram a perceber o líder xavante 

como uma ameaça ao status quo da tutela indígena, deixando de lado a prévia valorização 

dele como um inocente infantilizado, um homem simples que podia dizer a verdade sem 

medo porque não reconhecia os constrangimentos sociais de se dizer a verdade. Seus 

opositores desconstruir a imagem do “bom selvagem”, ao retratá-lo como um selvagem 

beligerante e incontrolável. Um exemplo era os ataques contra a sua capacidade de falar 

português formalmente, tornaram-se um meio de coagir e o calar.  

Diante disso, naquele cenário social e político do país, Juruna não se enquadrava 

no que diz respeito à noção de campo político, que compreende um conjunto de saberes 

específicos, que incide em uma esfera de relações de poder na qual são compartilhadas 

normas, regras de conduta e visões do mundo, cujo acesso depende do domínio de uma 

linguagem específica e de uma parcela suficiente de capital político que permita a inserção 

no campo e a sobrevivência dentro dele. Sabendo a falta de conhecimento os adversários 

políticos, e seus rivais usaram a influência constante dos veículos de comunicação a mídia 
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em si, para desconstruir a imagem pública do líder Xavante, ridicularizando pela falta de 

capacidade de falar o português normativo, pois ele era visto como ameaça na disputa por 

poder dentro do campo político.  

Em outubro de 1982, com a aproximação das eleições, a Veja (Imagem 3) um 

veículo de notícias que anteriormente favorecia Juruna de uma forma positiva, se voltou 

contra ele, quando se alia à esquerda, apontou as “dificuldades de comunicação” do líder 

xavante numa reportagem sobre a sua campanha: “O cacique discursou em seu xavanguês 

habitual, uma mistura de xavante com português que mais da metade da plateia de 1.500 

pessoas não entendeu”. Esse artigo relatava a relação político-partidária do indígena com 

candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Leonel Brizola, que declarava: “Juruna 

irá para o Congresso Nacional, onde falará sua própria língua”. (VEJA, 1982, p.26).  

 

IMAGEM 3: Notícia veiculada na Veja criticando Mário Juruna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Veja 6/10/82. p. 26 

 

Mesmo sendo coagido pelos adversários políticos, ele ganhou as eleições de 

novembro de 1982 com 31.904 votos. Foram eleições expressivas porque, pela primeira vez 

desde 1964, os eleitores tiveram a oportunidade de votar em candidatos de todos os níveis, 
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exceto para presidente e os resultados expressaram em grandes números a oposição ao 

regime militar. 

Sendo um político crítico ao tratamento dado pelo Governo brasileiro aos povos 

indígenas, passou a ser também representante dos interesses dos trabalhadores pobres e de 

outras minorias oprimidas, Juruna tinha passado a simbolizar a mudança política, bem 

como a reforma e a justiça social. Depois da eleição, ele reforçou a proposta de dirigir-se ao 

corpo legislativo na sua língua nativa, o Xavante, o que provocou uma enorme discussão no 

Congresso, que se recusou a permitir o uso de um idioma indígena no âmbito de um órgão 

oficial do Governo. E como recomendação deixou bem claro que, se ele escolhesse falar 

sua língua, ninguém o escutaria o que diria e nenhum esforço seria feito para providenciar a 

tradução. A falta de tradução era uma forma efetiva de silenciar os subalternos que não 

dominam línguas majoritárias e, assim, para se fazer ouvir, a única opção de Juruna era 

falar português. 

A população em geral, classe trabalhadora ou rural, não tinha ouvido o discurso real 

em português de político indígena antes de sua filiação ao partido PDT, pois sofria de uma 

censura prévia no rádio e na televisão. O partido tornou-se a voz democrática de líder 

Xavante em diversos comícios e ele dirigia-se pessoalmente a milhares de cidadãos 

entusiasmados por todo o país e, muitos de seus discursos, em parte ou integralmente, 

foram transmitidos em meios de comunicação. Naquele momento, restrições menos rígidas 

à mídia eletrônica permitiram que todos os partidos políticos fizessem uso extensivo do 

rádio e da televisão em suas campanhas. 

Essas emissoras não alteravam ou corrigiam o discurso de Juruna como editores dos 

meios impressos antes haviam feito. A voz dele, assim como seu português pouco fluente 

estavam claramente audíveis para o público. Seu discurso era fora dos padrões da gramática 

normativa e muitos residentes urbanos de classe média consideravam engraçado e ao 

mesmo tempo peculiar, contudo a mensagem de justiça social conquistou a classe 

trabalhadora, os afrodescendentes e outros grupos oprimidos. Juruna revelava não era 

membro da elite e indicava que falava como um representante das massas minoritárias, 

ligado a um partido de esquerda, representando uma real ameaça à posição da elite. Assim, 

continuou a emitir declarações públicas, apontando sua crença em uma transformação 

social e política radical.  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba - PR – 26 a 28/05/2016 

 
 

 12 

IMAGEM 4: Charge de Lopes: Caça o índio - Cassa o índio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132011000200002 

 

Em retaliação, a elite atacou o linguajar utilizado pelo deputado Xavante. Editores 

influentes da mídia ridicularizaram seu discurso, descrevendo-o com termos e expressões 

difamatórios e também utilizaram suas representações para sujar sua credibilidade. As 

críticas citando o discurso dele apareceu primeiramente em charges políticas, uma forma de 

ridicularizar a sua imagem pública à qual político nenhum escapa. No caso dos ataques 

sistemáticos a Juruna, as formas do português fora da norma-padrão serviram como 

materialização do preconceito. Ou seja, evidenciaram as mensagens de racismo, o que na 

mídia aparecem, muitas vezes, embutidas discursivamente em charges e em outras 

linguagens como filmes, literatura e reportagens jornalísticas as quais transmitem poderosas 

mensagens discriminatórias que apoiam divisões sociais e ideológicas de preconceito racial 

e étnico.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nas suas caracterizações impressas de Mario Juruna, a mídia brasileira mobilizou as 

duas figuras para retratar o político indígena: “infantilizadora” e do “bom selvagem”. 

Celebrou sua “inocência política” e usou suas críticas ousadas e “infantis” como escudo 

para sinalizar a ampla divergência e criticar o Regime Militar agonizante. 

De fato, os povos indígenas eram legalmente tutelados pelo Estado, mas quando o 

líder Xavante ingressou no cenário político formal não mais se comportava como uma 
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criança inocente. Dessa vez a mídia, assumiu o papel paternal e repreendeu o líder xavante. 

Efetivamente usou o imaginário linguístico negativo para constranger e estereotipar Juruna, 

promovendo uma visibilidade desprestigiada.  

Diante disso, destacamos também dentro do campo político, Mário Juruna foi o 

único parlamentar da história política nacional que, comprovadamente, devolveu dinheiro 

da corrupção, quando foi alvo de tentativa de suborno dos adversários políticos, algo que 

ele combatia permanentemente. 

A representação do discurso de qualquer pessoa, incluindo o de políticos e figuras 

públicas, sejam indígenas ou não, pode ser uma arma poderosa nas mãos de partes 

interessadas. O povo indígena como esperamos ter demonstrado são particularmente 

vulneráveis a esta forma de abuso de autoridade no campo político e midiático.  
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