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Resumo 

Este artigo analisa as relações dialógicas entre as vozes e os pontos de vista na 

reportagem “São Gabriel e seus demônios”, escrita por Natália Viana e publicada pela 

Agência Pública, em 2015. Como fundamentação teórica, empregamos os estudos de 

Bakhtin (2002), Bakhtin/Volochínov (1981) e Fiorin (2011) sobre a integração do 

discurso de outrem ao discurso narrativo e os pilares do Jornalismo Literário arrolados 

por Martinez (2016). Sustentamos que os procedimentos de transmissão do discurso de 

outrem dentro da reportagem – por meio dos esquemas linguísticos do discurso direto e 

discurso indireto - são formas próprias de reflexão e refração da realidade, a qual é 

reconstruída discursivamente a partir de múltiplos pontos de vista, pertencentes aos 

diversos grupos sociais que fazem parte da narrativa.  
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Introdução  

Localizada no Noroeste do Amazonas, a 800 km, ou - utilizando um parâmetro 

mais inteligível na realidade local - a três dias de barco de Manaus, São Gabriel da 

Cachoeira é considerado o município mais indígena do Brasil, com 76% de sua 

população pertencentes a uma das 23 etnias indígenas que vivem na região do Rio 

Negro há mais de três mil anos. É também a cidade mais desigual do país no que se 

refere à distribuição de renda, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano 

2013, elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o relatório, São 

Gabriel atingiu a nota 0,8 no Índice de Gini, responsável por medir o grau de 

concentração de renda entre os mais pobres e os mais ricos, cujo pior resultado é 1. 

Apenas a título de comparação, a nota do Brasil – um país historicamente marcado por 

expressivas desigualdades sociais e econômicas - neste mesmo relatório foi de 0,5. 

Esses dois indicadores chamariam a atenção por si sós, não fosse por outro muito mais 

insólito: o de município brasileiro com maior número de suicídios por habitante, 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.   
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segundo o Mapa da Violência 2014, produzido pela Secretaria-Geral da Presidência da 

República. “Em 2012 foram 51,2 suicídios por 100 mil habitantes – dez vezes mais que 

a média nacional. Isso corresponde a 20 pessoas que se mataram, mais ainda do que no 

ano anterior, quando foram 16 suicídios” (VIANA, 2015). Esse quadro se torna ainda 

mais problemático quando se levam em conta os indicadores étnicos, etários e de gênero 

dos suicídios na região: “De um total de 73 mortes ocorridas entre 2008 e 2012, apenas 

cinco não foram de indígenas, segundo o Mapa da Violência 2014. Entre os indígenas, 

75% eram jovens” (Idem, ibidem) e a maioria pertencia ao sexo feminino. Esse é o pano 

de fundo em que se desenvolve a reportagem “São Gabriel e seus demônios”, escrita por 

Natália Viana e vencedora do Prêmio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, 

concedido pela Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano (FNPI). O trabalho foi originalmente publicado pela Agência Pública, 

plataforma sem fins lucrativos que produz reportagens focadas em temas de interesse 

público, “visando ao fortalecimento do direito à informação, à qualificação do debate 

democrático e à promoção dos direitos humanos” (PÚBLICA, 2011). 

    Tomando os indicadores supracitados como ponto de partida, Natália Viana 

dirigiu-se a São Gabriel da Cachoeira com o intuito de compreender os fatores 

humanos, psicológicos, sociais e econômicos que poderiam explicar a onda de suicídios 

desencadeada na região a partir de 2005. Para isso, a repórter realizou uma extensa 

pesquisa histórica e documental sobre a formação social, étnica e econômica do 

município e entrevistou mais de duas dezenas de pessoas que, de alguma forma, 

estavam ligadas à questão. É justamente a este elemento da narrativa que lançaremos 

nosso olhar: aos discursos sobre a vida - e sobre a negação dela, a morte, 

inevitavelmente, porque “um enunciado é sempre heterogêneo, ele revela duas posições, 

a sua e aquela em oposição à qual ele se constrói. Ele exibe seu direito e seu avesso” 

(FIORIN, 2011a, p. 35) - ditos pelos próprios personagens e citados pela repórter em 

seu texto. Interessa entender como eles circulam e quais as relações que estabelecem 

entre si no que toca à questão dos suicídios. Duas dimensões serão extremamente 

relevantes para nossa análise: a axiológica
3
 (BAKHTIN, 2003, p. 174), na qual estão 

inseridos os valores, as visões de mundo, os afetos e as esferas emotivo-volitivas dos 

                                                 
3“Uma palavra pensada, pronunciada, um ato realizado, recebe um acento e adquire um tom emotivo-volitivo em 

cada situação e relação entre o eu e o outro: ‘viver significa ocupar uma posição axiológica em cada momento da 

vida, significa firmar-se axiologicamente’” (BAKHTIN apud CORDEIRO, 2017, p. 18). Isso está relacionado à 

posição única que um sujeito ocupa na vida e justifica o seu agir responsável em relação a si e ao outro.  
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indivíduos, e a espaço-temporal, isto é, a cronotópica
4
. Essa pertinência se justifica por 

duas razões: i) os sujeitos existem no mundo e para o mundo, pois, como apontam 

Bakhtin/Volochínov, “a consciência individual é um fato sócio-ideológico [...] Ela 

adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais” (1981, p. 35); ii) Essas relações sociais se materializam sempre em um 

tempo e um espaço concretos, nos quais se constituem, modificam e circulam os  

discursos, os valores e as crenças de uma comunidade. Como afirma Cordeiro, “uma 

certa produção da história (temporalidade) articulada a um lugar traz uma concepção 

específica do homem” (2017, p. 17. Grifo nosso). No caso de um município de matriz 

cultural predominantemente indígena como São Gabriel, a influência da dimensão 

axiológica nos discursos circulantes se faz ainda mais marcante, pois as crenças e 

tradições são transmitidas oralmente de geração em geração, reforçando o senso de 

pertencimento e conservando a memória coletiva daquelas comunidades, em que pese 

todas as violências – físicas, simbólicas, psicológicas - e silenciamentos reiteradamente 

impostos pelo homem branco. Segundo a crença local, os suicídios ocorridos entre os 

jovens de São Gabriel eram provocados por fantasmas – o “homem de preto”, os seres 

da escuridão, os jovens mortos ou o próprio diabo – cujas vozes falavam diretamente 

com os adolescentes e os coagiam a tirarem suas vidas enforcando-se com uma corda. 

Diante desse quadro, familiares e amigos das vítimas, profissionais de saúde e de 

assistência social, pajés e benzedeiros, militares, autoridades de entidades indígenas, 

políticos locais, pesquisadores e documentos oficiais/históricos vão construindo 

continuamente seus pontos de vista sobre a problemática dos suicídios, uns mais 

pautados em discursos ligados à esfera da saúde mental e dos conflitos afetivo-

familiares, isto é, em explicações mais “objetivas”, outros conferindo maior importância 

aos fatores culturais e espirituais dos indígenas. Analisaremos os diálogos
5
 entre os 

discursos citados, reforçados, contestados, refratados
6
 pelas diversas vozes sociais 

                                                 
4“Bakhtin toma [o nome cronotopos] emprestado à matemática e à teoria da relatividade de Einstein para exprimir a 

indissolubilidade da relação entre o espaço e o tempo, sendo este último definido como a quarta dimensão do 

primeiro. O cronotopos em literatura é uma categoria da forma e do conteúdo que realiza a fusão dos índices 

espaciais e temporais de modo inteligível e concreto.” (AMORIM, 2008, p. 102).  
5 Lembrando que “as relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de divergência ou de 

convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou de desacordo, de entendimento ou de desinteligência, de 

avença ou de desavença, de conciliação ou de luta, de concerto ou de desconcerto.” (FIORIN, 2011, p. 37).  
6 Os movimentos de reflexão e refração são interdependentes e permeiam as formas como os sujeitos interagem e 

ressignificam o mundo em que vivem, a partir de pontos de vista múltiplos e distintos. Retomando Faraco (2006), 

“[...] refratar significa, aqui, que com nossos signos nós não somente descrevemos o mundo [refletindo-o], mas 

construímos — na dinâmica da história e por decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências 

concretas dos grupos humanos — diversas interpretações (refrações) desse mundo” (p. 50, grifo do autor).  
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incorporadas ao discurso da reportagem, “escutando-as lá onde, por elas próprias, elas 

falam” (FOUCAULT, 2003, p. 207).  

 

Da filiação ao gênero reportagem literária  

Antes de adentrar o estudo sobre o diálogo entre as vozes em “São Gabriel e 

seus demônios”, cabe entender alguns atributos do que chamaremos reportagem 

literária, gênero pertencente à modalidade Jornalismo Literário. Operamos, neste artigo, 

com a concepção bakhtiniana de gêneros do discurso, que os define como “tipos de 

enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma 

construção composicional e um estilo” (FIORIN, 2011, p. 89. Grifos nossos).  Essas 

características se influenciam mutuamente e estão relacionadas às condições de 

produção de uma enunciação única e concreta (BAKTHIN, 2003), com circunstâncias 

espaço-temporais, objetivos e interlocutores definidos atuando em determinada esfera 

de atividade humana, como a seara jurídica, literária ou médica, por exemplo. Essa 

natureza social dos enunciados justifica o destaque dado ao advérbio relativamente no 

que se refere à estabilidade deles, justamente porque as propriedades do gênero não são 

estanques, podendo se modificar ao longo do tempo e de acordo com os usos, os 

propósitos e as transformações vivenciadas nas esferas de ação em que eles circulam. 

Isso explica o desaparecimento de alguns gêneros outrora populares – como a epopeia e 

trova, por exemplo – e a consolidação de outros como a reportagem literária. 

Detalhando a definição proposta por Bakhtin, por conteúdo temático, entende-se o 

universo de sentido, o campo semântico a que determinado discurso pertence. Em se 

tratando de reportagem literária, o conteúdo temático dos textos girará em torno do 

domínio da realidade, da não ficção, da narrativa de algum acontecimento imediato ou 

contemporâneo de interesse público, a partir de um olhar ético, interdisciplinar e mais 

aprofundado do que o adotado no jornalismo hard news. Já a noção de construção 

composicional refere-se ao “modo de organizar o texto, de estruturá-lo” (FIORIN, 2011, 

p. 90), isto é, à forma que um discurso adotará, sempre ancorada nos propósitos 

geradores do gênero, em um recorte espaço-temporal e em uma interação verbal entre 

dois ou mais interlocutores. O terceiro princípio em que a noção de gênero do discurso 

se ampara é o estilo, que se trata de um “conjunto de traços fônicos, morfológicos, 

sintáticos, semânticos, lexicais, enunciativos, discursivos, etc., que definem a 

especificidade de um enunciado e, por isso, criam um efeito de sentido de 
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individualidade” (FIORIN, 2011, p. 66). Em outras palavras, o estilo está relacionado a 

certas ações deliberadamente executadas por um autor que trabalha “com e sobre a 

língua” (POSSENTI, 2008) com o intuito de produzir determinado(s) efeito(s) de 

sentido – e não outros possíveis. Não se pode esquecer, contudo, que o estilo possui 

dois vieses: um coletivo e um singular. Pode-se falar um estilo romântico ou realista, em 

se tratando de literatura, ou pode-se definir o estilo individual de um autor, como o 

estilo de Machado de Assis, por exemplo. O mesmo se aplica ao jornalismo, nos termos 

de Christofoletti (2004): atender ao estilo jornalístico – alicerçado nos pilares da ética, 

exatidão, precisão e clareza – é condição necessária para que o repórter possa 

empreender um estilo próprio, o estilo do jornalista. Não à toa, o estilo, junto com a voz 

autoral, foi apontado por Lima (2009) e por Martinez (2016) como um dos pilares do 

Jornalismo Literário, “braço” jornalístico do qual a reportagem literária faz parte.  

Assim, entendemos que o gênero reportagem literária legitima-se a partir de três 

eixos: i) permanência dentro do universo temático do jornalismo, isto é, dentro deste 

grande guarda-chuva que engloba os temas da contemporaneidade, com o escopo de 

conferir a eles uma abordagem holística e humanizada; ii) adoção de estruturas 

composicionais que - em que pese subvertam alguns cânones da escrita jornalística 

como o uso do lead e a disposição das matérias em forma de pirâmide invertida – 

bebem de formatos já sedimentados dentro do campo jornalístico como reportagem, 

entrevista e documentário; iii) inscrição de um estilo autoral que se desloca do estilo 

jornalístico
7
 e das restrições editoriais impostas pelos veículos midiáticos.  

Além dessas propriedades, a reportagem literária também possui outros pontos 

de contato com o Jornalismo Literário, os quais podem ser verificados em nosso objeto 

de estudo. Mas o que caracteriza essa modalidade em termos mais precisos?  

 
 O Jornalismo Literário é a modalidade de prática jornalística que emprega 

métodos de captação e observação da realidade originados das Ciências Sociais, 

área onde o jornalismo se insere. É o caso da técnica da observação participante, 

dentre outras [...] De forma ética, [a/o repórter] mergulha na realidade 

contemporânea para tentar compreender seus mistérios, nexos e sentidos e 

relatá-los, com seus acertos, suas idiossincrasias, seus paradoxos e suas 

possibilidades. Por fim, há a redação com técnicas provenientes da literatura, 

com o objetivo de criar um relato não ficcional envolvente, que permita a 

compreensão aprofundada do tema. (MARTINEZ, 2016, p. 405. Grifo nosso).  

                                                 
7 Sobre isso, escreve Christofoletti: “Estariam em jogo, então, não apenas a linguagem, a personalidade, o ritmo dos textos e as 
técnicas redacionais, mas também a angulação das matérias, o lugar de onde se fala. Incidem também aspectos idiossincráticos, 

corporativos, ideológicos e influências histórico-contextuais. O estilo assume um papel diferente do desempenhado na literatura: no 

Jornalismo, não é uma qualidade, mas uma necessidade, uma condição para tornar os textos mais legíveis, mais compreensíveis e 
mais agradáveis. (2004, p. 169). 
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Alguns elementos desta definição devem ser destacados. Um deles é a utilização 

de práticas oriundas das Ciências Sociais, mais especificamente de “ao menos quatro 

áreas do conhecimento, a saber: Jornalismo, Literatura, Sociologia e Psicologia” 

(MARTINEZ, 2016, p. 406).  Isso pode ser verificado em “São Gabriel e seus 

demônios” quando Natália Viana retoma diversos conceitos da psicologia que integram 

os discursos de alguns profissionais de saúde, pesquisadores e familiares dos jovens que 

se suicidaram. Este é, aliás, um dos discursos predominantes no texto (o discurso da 

saúde mental e, por extensão, o de sua suposta ausência, já que todo enunciado se 

constitui em contraposição a outro, portando, pelo menos, duas vozes) justamente por 

ser a chave interpretativa hegemônica, isto é, a mais utilizada para explicar episódios de 

suicídios “em cadeia”, como a autora reforça ao mencionar o amplo registro deste tipo 

de ocorrência na literatura psicanalítica. Contudo, por perceber que uma abordagem 

adstrita à esfera da saúde mental seria insuficiente para compreender o adoecimento 

coletivo no município amazonense, Viana também lança mão de técnicas da História e 

da Sociologia em seu trabalho, ampliando consideravelmente seu leque de recursos para 

apuração dos fatos. A jornalista recorre a uma série de documentos históricos, 

indicadores sociais e econômicos, relatórios de órgãos como Ministério Público Federal, 

Ministério da Saúde e Fundação Nacional do Índio (Funai), pesquisas acadêmicas de 

antropólogos e psiquiatras, entrevistas em profundidade com pesquisadores, psicólogos, 

militares, pajés e autoridades indígenas, a fim de entender como esses fatores 

influenciaram a urbanização desregrada e excludente, a alta concentração de renda, os 

conflitos afetivo-familiares e o uso excessivo de álcool e outras drogas.  

Interessante observar que a repórter utiliza largamente as falas dos próprios 

personagens para reconstituir os aspectos da realidade, produzindo um relato de dentro 

para fora, centrífugo, e não o contrário, em que haveria uma abordagem estritamente 

factual, desconsiderando a percepção dos indivíduos que vivenciaram os 

acontecimentos. Esta prática relaciona-se à humanização, elemento central para o 

Jornalismo Literário, pois “toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos 

protagonistas e personagens humanos tratados com o devido cuidado, com a extensão 

necessária e com a lucidez equilibrada onde nem os endeusamos nem os vilipendiamos” 

(LIMA apud MARTINEZ, 2016, p. 47). É preciso, pois, quando se trata de reportagens 

literárias, observar os indivíduos a partir de um olhar que considere suas complexidades 
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e pontos de vista, enxergando-os dentro de seus próprios sistemas de valores, memórias, 

redes de relacionamentos e unidades cronotópicas.  

Outro princípio do Jornalismo Literário encontrado em “São Gabriel e seus 

demônios” é a responsabilidade ética, que deve se manifestar em, pelo menos, duas 

direções: repórter-fontes e repórter-leitor. Para exercê-la, é necessário encontrar um 

equilíbrio entre levar ao público o máximo de informação possível sem romper o pacto 

de confiança estabelecido com as fontes, entendendo que, em determinadas 

circunstâncias, algumas informações deverão receber um tratamento especial ou mesmo 

ser silenciadas para minimizar o impacto sobre as vidas dos envolvidos. Um exemplo 

foi a opção tomada pela repórter de omitir o nome verdadeiro e a atual ocupação do 

professor da escola Irmã Inês Penha acusado por algumas amigas e pelos familiares das 

jovens mortas de ter influência direta nos suicídios das adolescentes. Embora parte da 

população de São Gabriel ainda atribua ao professor a reponsabilidade pelos suicídios 

das alunas e, como cita a reportagem, “todos queiram um culpado”, Viana atém-se ao 

relato objetivo de seu contato com o professor, para reduzir a exposição do personagem: 

“A Pública conseguiu localizá-lo, depois de muito insistir com parentes, que reiteraram 

como a experiência foi devastadora. O professor enviou um e-mail negando 

veementemente todas as acusações, mas pediu que não fosse publicado” (VIANA, 

2015). Em relação ao vínculo estabelecido com o leitor, Kramer (1995) aponta que 

 
estamos no campo da realidade e ainda que o profissional reconstrua o que se 

desenrola de acordo com sua bagagem sociocultural, o leitor espera que o 

jornalista seja honesto o suficiente para relatar o que vê [...] Isso significa não 

inventar nem alterar nada. Em Jornalismo Literário, quem conta um conto não 

aumenta um ponto. Citações e pensamentos, por exemplo, devem ser 

verificados da forma mais simples que existe: perguntando à fonte. (apud 

MARTINEZ, 2016, p. 42. Grifos nossos).  

 

 Isso só reforça a importância de observar a narrativa da realidade a partir das 

relações dialógicas entre as vozes sociais concretamente envolvidas no fenômeno. A 

reportagem literária opera, nesse sentido, como um gênero privilegiado para a 

circulação de pontos de vista e para a construção dinâmica de sentidos por meio dos 

movimentos de reflexão e refração (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981) e pelas tensões 

vivas e contínuas entre as “forças histórico-reais do porvir verbal e ideológico de certos 

grupos sociais” (BAKHTIN, 2002, p.80): as forças centrípetas e centrífugas.  
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Do funcionamento dialógico em São Gabriel e seus demônios 

Começaremos este tópico desenvolvendo o conceito de forças centrípetas e 

centrífugas, fundamental para esta análise. As forças centrípetas associam-se aos 

processos históricos da unificação e da centralização linguística (BAKHTIN, 2002, p. 

81), responsáveis por impor barreiras e silenciamentos aos falares alternativos, 

dissonantes, aos quais Bakhtin chama de “discursos diversificados” (idem, ibid.). Essas 

forças sustentam a noção de uma língua única, a qual “expressa as forças de união e de 

centralização concretas, ideológicas e verbais, que decorrem da relação indissolúvel 

com os processos de centralização sócio-política e cultural.” (Idem, ibid. Grifos 

nossos). As forças centrífugas, por sua vez, atuam no sentido oposto, buscando erodir as 

forças centralizadoras, mantenedoras dos pontos de vista e relações de poder já vigentes, 

por meio dos procedimentos da descentralização e desunificação. Como afirma Bakhtin, 

as forças centrípetas e centrífugas caminham lado a lado, em interação tensa e 

constante, agindo sobre todas as enunciações concretas dos sujeitos e promovendo a 

estratificação interna da linguagem. Vejamos um exemplo a partir de dois excertos de 

“São Gabriel e seus demônios” em que dois personagens abordam desdobramentos 

trazidos pelo “desenvolvimento” à população indígena de São Gabriel.  

Primeiro trecho: 

[O Secretário de Obras da cidade, Celso Delgado] comenta que ‘foi essa época 

de muito êxodo rural por causa dos programas sociais do governo federal. 

Normalmente, quando eles descem, ficam três meses. Com a questão do Bolsa 

Família passaram a descer mais e a vir morar aqui mesmo.’ Ele conta que a 

prefeitura costuma oferecer lotes de terra de 12 metros por 25 metros aos 

recém-chegados, subdivididos em até quatro casas, dificultando o provimento 

de infraestrutura. ‘Nessa época houve um crescimento muito grande desses 

bairros, Thiago Montalvo, Dabaru, Beira-Rio, Assentamento Teotônio Ferreira, 

Miguel Quirino, bairros desorganizados. Foi quando bateu mesmo esse choque 

cultural. ‘Eles não tinham noção do que era morar numa cidade. Eram tudo de 

baixa renda, a maioria vinda de comunidade’. As benesses do Bolsa Família não 

sobem o rio. (VIANA, 2015. Grifos nossos). 
 

Segundo trecho:  

Eleito presidente do Conselho Tutelar em 2006, no auge da tragédia, o pastor 

Marcos Ribeiro percebeu que havia algo em comum entre as meninas que 

tentaram suicídio: todas tinham deixado suas comunidades para continuar os 

estudos na cidade [...] ‘O que acontece? Geralmente, os pais dessas crianças 

deixam com o tio, a tia e voltam pra a comunidade’, prossegue o pastor. ‘Elas 

ficam à mercê de circunstâncias, e elas são variadas. O que ela vê na 

comunidade? Um povoado cercado e rio, em que todo mundo ali é parente, todo 

mundo se olha, todo mundo se vê. Mas as crianças vêm aqui desamparadas. E 

elas estão vendo as coleguinhas delas, haverá esse choque aqui. Que tipo de 
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choque? Os filhos dos militares, por exemplo, vêm aqui na escola e aí eu 

começo a olhar, as crianças olham, que ele tem e eu não tenho, ele vai lanchar 

e eu não lancho…’ (VIANA, 2015. Grifos nossos). 

 

De um lado, a fala do Secretário de Obras Celso Delgado adota um tom mais 

objetivo, adstrito aos fatos, estabelecendo redes de causas e efeitos nítidas, como a 

relação direta entre a ampliação do programa Bolsa Família e a instalação pouco 

planejada dos moradores das comunidades ribeirinhas no território urbano de São 

Gabriel. Não há preocupação com os aspectos familiares, comunitários nem emotivo-

volitivos dos indígenas aos quais ele se refere. O aspecto mais marcante do discurso de 

Delgado é, contudo, a instauração de uma cisão, de um distanciamento entre os não 

indígenas – neste caso, o nós, a categoria que fala (FIORIN, 2011b) e à qual ele se 

inclui ao usar a primeira pessoa do plural, o que se chama de “pessoa ampliada” (idem, 

ibid.), isto é, “eu e outra pessoa” – e os indígenas – eles, categoria de quem se fala 

(idem, ibid.) –, grupo marcadamente apartado da voz que enuncia, a quem o secretário 

se refere sempre empregando pronomes e verbos na terceira pessoa do plural. 

Destaquem-se os trechos: “normalmente, quando eles descem, ficam três meses. Com a 

questão do Bolsa Família passaram a descer mais e a vir morar aqui mesmo” (VIANA, 

2015) e “eles não tinham noção do que era morar numa cidade. Eram tudo de baixa 

renda, a maioria vinda de comunidade” (Idem, grifos nossos). Por outro lado, a 

abordagem do pastor Marcos Ribeiro tenta aproximar-se mais da experiência subjetiva 

dos jovens indígenas ao levar em consideração os desejos, pensamentos e a dimensão 

emocional e afetiva deles, especialmente no que toca ao afastamento compulsório da 

família e às desigualdades sócio-econômicas entre eles e os filhos dos militares, fatores 

que, em sua opinião, poderiam reverberar na questão dos suicídios. Tanto é que, ao final 

de sua explanação, a voz do pastor se mistura às dos próprios adolescentes, sem 

marcadores nítidos e estáveis que evidenciem onde termina a fala de um e começa a do 

outro, “como os dois pontos e o travessão do discurso direto ou a conjunção integrante 

do discurso indireto” (FIORIN, 2011a, p. 57). Além disso, Ribeiro cita o discurso dos 

jovens a partir da primeira pessoa, o eu, como se, efetivamente, um deles estivesse 

proferindo aquela fala naquele contexto, e não o próprio pastor reproduzindo-a em seu 

discurso. Isso denota maior aproximação e um apagamento de fronteiras entre as vozes 

de quem transmite a fala de outrem (no caso, o pastor) e a de quem proferiu o discurso 

transmitido (um dos adolescentes que vieram morar em São Gabriel).   
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Ao longo de nossa análise, verificamos maiores e menores graus de 

aproximação/distanciamento entre indígenas e não indígenas nos discursos citados, mas, 

de maneira geral, percebemos que as autoridades locais, os militares e alguns 

profissionais de saúde reforçam esse distanciamento respaldando discursos e pontos de 

vista hegemônicos e apartados da realidade indígena, enxergando os suicídios 

exclusivamente pelas lentes dos distúrbios/problemas de saúde mental, de uma certa 

“formação cultural local” e do uso exagerado de álcool e drogas, o que caracteriza uma 

atitude centrípeta, apoiada em verdades pré-estabelecidas, unívocas, atreladas às 

estruturas historicamente legitimadas a instaurá-las e conservá-las, como a medicina (e, 

correlatamente, a psicologia e psiquiatria), a escola, o exército/a polícia, a religião cristã 

e, neste caso, a cultura do homem branco, de matriz europeia, oriundo dos grandes 

centros urbanos brasileiros. Já os próprios indígenas, familiares/amigos das vítimas, 

membros de organizações indígenas, bem como alguns pesquisadores, outros 

psicólogos/psiquiatras e o próprio pastor sustentam pontos de vista que levam em conta 

explicações pautadas nos posicionamentos axiológicos, nas crenças, nos laços sociais e 

familiares e nos sistemas de crenças alicerçados na própria mitologia indígena, agindo 

como forças centrífugas, que são “permeáveis à impregnação por outras vozes, à 

hibridização, e abrem-se incessantemente à mudança” (FIORIN, 2011, p. 80).  

Outro caso bastante elucidativo dos embates entre os pontos de vista na 

reportagem pode ser visto no posicionamento de Valéria Magalhães, psicóloga do 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro (DSEI/RN).   

 
Ao longo dos séculos o suicídio sempre causou mal-estar; é um fato 

inaceitável, uma morte malvista. E não é diferente com os indígenas. ‘É muito 

difícil eles falarem como aconteceu, e nesse dia, não sei se é porque era muito 

recente, no dia do enterro, a família descreveu que eles viram que ela tinha um 

ser da escuridão próximo dela. Aí esse ser incorporou e fez ela se matar. Não foi 

ela que se matou, foi esse ser da escuridão, que já vinha acompanhando ela há 

um tempo. Eles contando na hora pra mim, era com tanta certeza que não deixa 

dúvida pra eles. Aquela morte ia acontecer. Eles não tinham como evitar’, conta 

a psicóloga, que agora faz voluntariamente o acompanhamento da família. ‘Não 

adianta eu falar pra eles: ‘Isso é uma autossugestão, você não está vendo isso’. 

É a verdade deles que importa, não a minha. E o que eles estão vivendo é isso.’ 

(VIANA, 2015. Grifos nossos).  

 

Neste excerto, notam-se dois esquemas de transmissão do discurso do outro: o 

discurso direto e o indireto, os quais “exprimem uma tendência à apreensão ativa do 

discurso de outrem. Cada esquema recria à sua maneira a enunciação, dando-lhe assim 
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uma orientação particular, específica” (BAKHTIN, 1981, p. 120).  Ao transmitir a fala 

de Valéria Magalhães em discurso direto, a repórter instala a voz da psicóloga no fio da 

narrativa, de maneira explícita e nitidamente apartada de seu próprio discurso, 

colocando-se “numa posição de exterioridade quanto aos discursos que representa” 

(CORDEIRO, 2017, p. 260). Podemos observar, no discurso de Magalhães, as escolhas 

lexicais, fraseológicas e temáticas operadas por ela e certos acentos apreciativos 

conferidos à sua fala, constituídos a partir de seu posicionamento axiológico (singular, 

porém sempre histórico, porque nunca isolado das relações sociais), de suas nuances 

emotivo-volitivas e da situação espaço-temporal em que ela se encontra. Verifica-se, 

também, o entrecruzamento com outros discursos que atravessam e influenciam os 

pontos de vista da psicóloga. Um deles é o discurso dos familiares de uma das jovens 

que cometeram suicídio em São Gabriel, que Valéria cita para expor um 

posicionamento seu em relação às mortes dos adolescentes. Essa construção é feita em 

dois níveis, pois corresponde a uma citação indireta dentro de outra direta, feita pela 

própria personagem. Afirma ela: “no dia do enterro, a família descreveu que eles viram 

que ela tinha um ser da escuridão próximo dela. Aí esse ser incorporou e fez ela se 

matar. Não foi ela que se matou, foi esse ser da escuridão, que já vinha acompanhando 

ela há um tempo.” (VIANA, 2015). Verificamos, neste enunciado, a existência de dois 

indicadores típicos do discurso indireto: a presença do verbo dicendi e de uma 

conjunção integrante como elementos introdutórios do discurso do outro, separando-o 

do discurso da pessoa que fala. Outro aspecto interessante diz respeito ao caráter 

analítico do discurso indireto, “que se manifesta pelo fato de que os elementos 

emocionais e afetivos do discurso não são literalmente transpostos ao discurso indireto, 

na medida em que não são expressos no conteúdo, mas nas formas da enunciação” 

(BAKHTIN, 1981, p. 120. Grifos do autor). Essa separação explícita entre o discurso da 

família de Maria e o de Magalhães justifica-se pelo fato de haver uma discordância, 

uma não coincidência entre os dois pontos de vista, materializada na tentativa por parte 

da psicóloga de deslegitimar, de pôr em xeque o que foi dito pelos familiares da jovem 

morta: “Não adianta eu falar pra eles: ‘Isso é uma autossugestão, você não está vendo 

isso’” (VIANA, 2015. Grifos nossos). Ao afirmar que a família de Maria “não está 

vendo isso”, que se trata de uma “autossugestão” e não de algo “real”, empiricamente 

verificável, Valéria apoia-se no discurso hegemônico da psicologia/psiquiatria, esferas 

historicamente autorizadas a falar sobre distúrbios/doenças mentais e/ou a “explicar” a 
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lógica existente por trás do suicídio. Para elas, elementos como “seres da escuridão” ou 

o “homem de preto” não existem, aparecendo como uma “autossugestão” de terceiros e 

não como algo passível de ser chancelado pela ciência. Com isso, a psicóloga 

desconsidera – e, por extensão, contribui para silenciar - as tradições e as crenças dos 

indígenas, elementos centrais na construção de suas formas de pensar, de se relacionar e 

de existir no mundo. Temos aqui um caso clássico de negação, uma forma de interação 

tensiva entre pontos de vista, em que um discurso – geralmente o citante - se constitui 

em contraposição a outro – o citado -, esteja ele aparente ou não, refutando-o e 

afirmando o contrário. Neste caso, ao negar o estatuto de “verdade” à versão da família 

de Maria, Magalhães retoma a tão discutível oposição entre racionalidade e ciência, 

materializadas no corpo de conhecimentos do “mundo ocidental”, do homem branco – 

neste caso, a psicologia –, e a dimensão dos valores, da mitologia e das crenças, 

concretizadas na visão cosmológica adotada pelos indígenas. Nesse sentido, a análise da 

psicóloga falha justamente por encarar a visão dos familiares da jovem a partir de uma 

perspectiva restrita à dialética verdadeiro/falso, existente/não existente, desconsiderando 

a fé e a dimensão espiritual presentes na questão. Magalhães age, assim, de forma 

centrípeta, balizada a partir de uma verdade única, conservadora, sem levar em conta as 

vozes alternativas, não oficiais, e os discursos exteriores à chave teórico-metodológica 

da ciência. Em consequência,  

 
a alimentação dos discursos tomados a partir dos pontos de vista hegemônicos, 

seja por meio da sua retomada e da sua circulação em variadas esferas ao longo 

do tempo, os fortalece, tornando os pontos de vista que a eles foram 

relacionados predominantes, formas majoritárias e ‘absolutas’ de se pensar, 

difíceis de resistir a essas formas e de se ‘deslocar’ delas. (CORDEIRO, 2017, 

p. 25).    
 

Esses movimentos contínuos das forças centrípetas e centrífugas, capazes de 

perpetuar certos discursos ao longo do tempo ou, na direção oposta, de enfraquecer 

outros, deslocando-os para as margens de uma formação social, denunciam a existência 

de diversas relações de poder entre as vozes circulantes. Nas palavras de Fiorin (2011), 

“não há neutralidade no jogo das vozes. Ao contrário, ele tem uma dimensão política, 

uma vez que as vozes não circulam fora do exercício do poder: não se diz o que se quer, 

quando se quer, como se quer”. (p. 46). Ao contradizer o depoimento da família de 

Maria em relação à visão do ser da escuridão - “isso é uma autossugestão, você não está 

vendo isso” -, Valéria Magalhães se coloca em uma posição profissional e socialmente 
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autorizada a contestar aquele discurso, como alguém que tem poder de fazê-lo, a partir 

de sua legitimidade junto à categoria profissional de que faz parte e ao corpo social mais 

amplo, a comunidade de São Gabriel da Cachoeira.  

Essa distinção operada por Valéria também se materializa na já citada cisão nós-

eles, em que o pronome pessoal nós refere-se aos profissionais de saúde, militares e 

autoridades não indígenas e o eles diz respeito à população indígena de São Gabriel. 

Este tipo de operação discursiva mostra como os discursos dominantes circulam nas 

vozes que sempre falam nos textos, que historicamente pertencem aos grupos sociais, 

políticos e econômicos que estabelecem e conservam esses regimes de verdades. Por 

isso, esses mesmos grupos engendram – deliberadamente ou não – certas manobras 

discursivas para impor e consolidar esse distanciamento. Eis alguns exemplos retirados 

da fala de Valéria Magalhães: “Eles contando na hora pra mim, era com tanta certeza 

que não deixa dúvida pra eles [...]” (VIANA, 2015) e “‘não adianta eu falar pra eles: 

‘Isso é uma autossugestão, você não está vendo isso’. É a verdade deles que importa, 

não a minha.” (Idem, ibid.). Nesses exemplos, especialmente na última frase, vê-se uma 

separação nítida entre a verdade de Valéria e a dos familiares da jovem morta, a partir 

do uso das formas possessivas “deles” e “minha”, indicativos, respectivamente, da(s) 

pessoa(s) de quem se fala e da pessoa que detém a palavra, que efetivamente fala.  

 

Considerações Finais  

O objetivo deste artigo foi discutir alguns aspectos relacionados ao 

funcionamento dialógico da reportagem “São Gabriel e seus demônios”, escrita por 

Natália Viana, em 2015. Partindo da materialidade linguística para a análise da 

circulação dos discursos em diferentes esferas e nas relações sociais em São Gabriel da 

Cachoeira, observamos a atuação das forças centrípetas e centrífugas sobre os discursos 

citados, conservando alguns pontos de vista, relativizando ou refutando outros, a 

depender de quem fala, de que lugar concreto – histórico, dinâmico e relacional – esse 

sujeito enuncia e de que efeitos de sentido intenta produzir.  

 

Verificamos, em nosso estudo, que a reportagem procura dar voz aos múltiplos 

grupos sociais envolvidos na questão dos suicídios dos jovens indígenas, rompendo com 

a lógica de privilegiar os setores historicamente legitimados a falar sobre o tema, como 

a medicina, a psicologia, a polícia – que, neste caso particular, engloba as esferas 
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jurídica e militar - e a religião cristã, hegemônica entre os não indígenas, os principais 

detentores do poder no município, a qual foi violentamente imposta à população 

indígena ao longo dos séculos. Ao conferir espaço e voz aos indígenas – os quais, não 

custa reforçar, correspondem a mais de 75% da população de São Gabriel - e aos grupos 

que atuam em prol da melhoria de sua qualidade de vida e da perpetuação de sua 

cultura, de seus valores e de seus laços afetivos e familiares, a repórter adota uma 

postura centrífuga, descentralizadora, disposta a lançar luz sobre “essas vidas destinadas 

a passar por baixo de qualquer discurso e a desaparecer sem nunca terem sido faladas” 

(FOUCAULT, 2003, p. 206. Grifos nossos). Com isso, a reportagem contribui não só 

para quebrar o silenciamento histórico da cultura e da mitologia indígenas, como 

também para elevar o seu discurso ao mesmo patamar – em força e em extensão - do 

discurso dominante (o científico, o branco, o disciplinador), por meio da exposição, em 

sua narrativa, dos relatos dos rituais xamânicos, dos benzimentos dos pajés e da(s) 

fala(s) dos índios conforme dita por eles, com emprego abundante da terminologia 

indígena e respeito ao seu “sotaque” próprio. Interessante observar, nesse sentido, que 

Viana encerra seu texto com as palavras de um dos mais poderosos pajés de São Gabriel 

da Cachoeira, Armando de Lima, dando a ele a palavra final, a palavra-última, o 

fechamento da abordagem em torno do tema dos suicídios.  

Além disso, uma leitura atenta do texto nos permite inferir que a repórter tenta 

compreender os suicídios em cadeia em São Gabriel a partir de diversos percursos 

interpretativos, na mesma linha de sentido que pesquisador e psiquiatra Maximiliano 

Loiola, a quem ela cita na última parte da reportagem para dizer que “o suicídio tem 

características inerentes do indivíduo, atributos do mundo social e atributos do mundo 

espiritual, ‘que de forma sinérgica atuam vulnerabilizando as pessoas ao suicídio’” 

(VIANA, 2015. Grifos nossos). Isso também endossa o rompimento com a lógica 

centrípeta de só olhar a realidade a partir dos filtros da racionalidade e dos discursos 

hegemônicos, empreendendo uma análise capaz de contemplar a realidade local, suas 

particularidades, seus meandros e seu funcionamento social e cultural.  
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