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Resumo 

Esta pesquisa, desenvolvida como trabalho de conclusão de curso, teve como objetivo 

compreender a relação entre os gêneros jornalísticos literário e investigativo no livro-

reportagem “O Holocausto Brasileiro”. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, com 

a composição de duas categorias de análise: uma de jornalismo investigativo e a outra de 

jornalismo literário. Para construí-las, foram utilizados conceitos propostos pelos autores Pena 

(2016), Lima (2017), Nascimento (2010) entre outros. Como resultado, a análise constatou que 

existe uma confluência entre os dois gêneros no livro-reportagem, o que demonstra um 

hibridismo talvez relativo à linguagem do texto literário, que contém elementos do 

investigativo. A pesquisa constatou uma relação inevitável entre os gêneros, de modo que um 

não existe sem o outro.  

Palavras-chave: gêneros jornalísticos; jornalismo literário; jornalismo investigativo; O 

Holocausto Brasileiro; Daniela Arbex. 

 

Introdução 

“O Holocausto Brasileiro” (2013), da jornalista mineira Daniela Arbex, narra toda 

barbárie ocorrida no Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. A instituição psiquiátrica 

funcionava como um depósito humano. Recebia todo tipo de pessoas, sendo que em 70% das 

entradas os pacientes não possuíam diagnóstico de doença mental (BRUM apud ARBEX, 

2013, p. 14). O local foi palco de negligência, abusos, uso imoderado do eletrochoque, 

internações de minorias cujas identidades eram arrancadas e aproximadamente 60 mil mortes 

foram registradas nas dependências da instituição. O conteúdo do livro é passível de 

questionamentos quanto a sua classificação em termos de gêneros jornalísticos. Ao mesmo 

tempo, as classificações de gênero e definições de jornalismo literário e investigativo causam 
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dúvidas. Ora gêneros pouco estudados, ora gêneros pauta de muitas discussões e divergências. 

Ainda, gêneros redundantes em termos de características. No embalo dessas inquietações, a 

pesquisa tem como objetivo compreender as relações entre jornalismo literário e jornalismo 

investigativo no livro “O Holocausto Brasileiro”. A análise toma como norte a metodologia da 

análise de conteúdo. A elaboração da fundamentação teórica é construída a partir da teoria do 

newsmaking, que parte de um princípio construtivista ao afirmar que as notícias informam e 

têm relação com a realidade, mas não constituem um jornalismo manipulador (PENA, 2015, p. 

128).  

 

As discussões sobre gêneros jornalísticos  

Muito anterior ao jornalista, a noção de classificar gêneros é originada na literatura. A 

primeira noção de separação de gêneros literários surgiu na Grécia Antiga com Platão. Logo 

em seguida, Aristóteles trouxe uma reflexão sobre a existência de gêneros (SEIXAS, 2017, p. 

17). Já a primeira classificação jornalística veio com o editor inglês Samuel Buckeley, quando 

separou as notícias dos comentários no jornal Daily Courant (PENA, 2016, p. 66).  

No Brasil, emergiram as classificações que distinguiam o informativo do opinativo no 

século XX (MELO, 2010). Classificar gêneros, de acordo com Melo (2006, p. 68), é criar 

identidades. Para ele, as identidades brasileiras são compostas a partir de influências 

estrangeiras. As primeiras influências foram europeias, porém foi dos norte-americanos a maior 

base jornalística utilizada no Brasil (MELO, 2006, p. 68).  

Apesar de, em 1985, ter estabelecido a divisão de gêneros entre opinativo e informativo, 

ao falar de identidade brasileira, Melo (2006, p. 69) afirma que a fronteira bem estabelecida 

entre opinião e informação no jornalismo norte-americano nunca funcionou no nosso país. A 

classificação de gêneros jornalísticos realizada por Melo, em 1985, se tornou a mais 

referenciada nos estudos de comunicação (SEIXAS, 2017, p. 69). Em um primeiro momento, 

Melo (1994, p. 65) dividiu o material jornalístico produzido no Brasil entre informativo e 

opinativo. Na época em que realizou a pesquisa, o autor afirmava ver apenas os dois gêneros 

na prática jornalista realizada no Brasil. Porém, atualmente, ele reconhece a existência de outros 

três: interpretativo, diversional e utilitário (MELO, 2012, p. 22).  

 

Jornalismo diversional: a sedução e a emoção  

Na década de 1960, surge um movimento novo em termos de escrita jornalística. Eram 

textos que primavam pela qualidade da escrita e se utilizavam de artifícios literários. No Brasil, 
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a revista Realidade, da Editora Abril, que possuía reportagens extensas e com alta tiragem, foi 

uma das pioneiras nessa prática (FARO apud ASSIS, 2010, p. 157). Mais tarde, esse artifício 

seria nominado como gênero diversional nas tabelas de Melo.  

Dentro do gênero, foram então postas, por Melo (1994, p. 34), as categorias histórias 

de interesse humano e histórias coloridas. As histórias de interesse humano são caracterizadas, 

segundo o autor, como uma narrativa que prima pelos detalhes dos protagonistas envolvidos 

em determinado acontecimento.  

Associado com o jornalismo literário, o gênero diversional, que apesar de manter a linha 

da informação, vai buscar, nos elementos da literatura, um acréscimo para atrair o leitor. Ele foi 

também relacionado ao New Journalism (MELO apud ASSIS, 2010, p. 72). Entre esses 

recursos da literatura estão a riqueza dos detalhes, as descrições longas, uso de metáforas e 

imersão na história, bem como a humanização do relato, a quebra de paradigma quando se fala 

em impessoalidade do jornalista com a fonte e a desconstrução do lead (NECCHI, 2017, p. 5).  

 

Jornalismo literário  

De um lado, o jornalismo e seu compromisso com a veracidade das informações. Por 

outro, a literatura e a sua maneira romanceada, senão elegante, de narrar desde poesias a cartas. 

Desta miscelânea, surge uma das fórmulas encontradas pelos jornalistas para prender seus 

leitores. As origens do denominado jornalismo literário não possuem consenso entre os autores 

que o estudam. Cita-se desde a crise do papel (DINES, 1986, p. 76) até a censura nas páginas 

dos jornais que fez os profissionais buscarem, na literatura, uma alternativa para a publicação 

de seus conteúdos (COSSON, 2007, p. 89).  

Em termos de conceituação, vai da significação de editores literários e cronistas até o 

New Journalism – que surgiu nas redações norte americanas no século XX – e os relatos, 

biografias e a ficção-jornalística (PENA, 2016, p. 21).  

Para Pena (2016, p. 13-15), o jornalismo literário é como uma Estrela de Sete Pontas, 

que funciona quando todas as características estão presentes. Seu conceito destaca a primeira 

ponta da estrela como potencializar o conhecimento absorvido no jornal diário. Aqui estão 

incluídas a checagem de informação, apuração exaustiva, abordagem ética e a observação 

atenta. A próxima ponta se encarrega de ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano, ou 
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do factual. Nesse caso, o repórter não tem mais o deadline5 de entregar o material no 

fechamento da edição. Não há periodicidade e atualidade.  

A terceira característica é buscar e proporcionar ao leitor uma ampla visão da realidade. 

“A preocupação do jornalismo literário, então, é contextualizar a informação de forma mais 

abrangente possível” (PENA, 2016, p. 14). A quarta ponta da estrela tem a ver com o 

compromisso social do jornalismo: exercer a cidadania. A pauta deve ser relevante a ponto de 

contribuir à sociedade e à formação do cidadão. Sem fórmula pronta, a quinta característica do 

gênero é quebrar com o lead.  Em sexto, se evitam os “definidores primários”, ou seja, aquelas 

fontes oficiais (que exercem algum cargo público ou especialistas) que sempre dão entrevistas 

e complementam as notícias. Neste aspecto, o jornalismo literário se preocupa muito mais com 

as histórias impressionantes de pessoas “comuns”, pessoas da vida real, os anônimos. Por 

último, a última das sete pontas é a perenidade. O texto deve permanecer por gerações, 

influenciando e servindo de aprendizado no contexto social daquele local (PENA, 2016).  

Além de Pena (2016), Lima (2017), ao propor um novo conceito sobre o jornalismo 

literário, traz três categorias de conteúdo que auxiliam na conceituação. Lima (2017) entende 

que os conceitos de jornalismo literário estão bem disseminados no âmbito acadêmico e bem 

compreendidos na prática dos repórteres, mas enxerga uma lacuna quanto à visão de mundo 

presente nessas narrativas. Ao experimentar essa proposta, o autor traz um novo conceito: o de 

Jornalismo Literário Avançado no século XXI.  São apresentadas três categorias de conteúdo: 

 

Os textos do Jornalismo Literário carregam, inevitavelmente, o legado múltiplo dos 

paradigmas formais ou mesmo inconscientes que conformam o modo com que percebem, 

interagem com, captam e expressam o real. Nesse processo de comunicação entram em 

jogo crenças, valores, modelos de conhecimento pertencentes ao universo individual de 

cada autor, ao seu campo de prática profissional, à sociedade de sua época e lugar, às 

influências múltiplas procedentes das mais diversas fontes do mundo globalizado de 

nossos dias, numa dinâmica e complexa efervescência borbulhante dos inúmeros fatores 
que geram nossa construção simbólica do que entendemos por realidade (LIMA, 2017). 

 

A partir dessa visão de realidade, baseado nos conceitos de Edgar Morin – que enxerga 

o conhecimento como complexo e refuta o paradigma da simplificação – e em outros conceitos 

da filosofia e da física quântica, Lima (2017) propõe uma concepção de Jornalismo Literário 

Avançado, que entende a realidade a partir de sua complexidade e vai buscar, em seus textos, 

expor um conhecimento transdisciplinar.  

                                                 
5 Termo inglês que remete ao tempo estimado para a entrega do material jornalístico ao editor-chefe, ou a 

pessoa responsável para o fechamento da edição. 
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Após realizada a abordagem sobre o jornalismo literário, a discussão se debruça sobre 

o jornalismo investigativo, que é compreendido, nesta pesquisa, dentro do gênero 

interpretativo.  

 

Jornalismo investigativo  

O ano era 1972. Os jornalistas Carl Bermstein e Bob Woodward, do jornal The 

Washington Post, começavam uma reportagem que deixaria seus nomes para a história do 

jornalismo investigativo. Em 17 de junho daquele ano, cinco homens são presos ao tentar 

grampear telefones em um dos escritórios do Watergate. O detalhe crucial: no local ficava o 

Comitê Nacional Democrata. Bermstein e Woodward despertam suas atenções para a invasão 

e a primeira reportagem assinada sobre o caso sai em 19 de junho de 1972.  

A investigação dos dois jornalistas continua, com o auxílio de uma fonte, que mais tarde 

descobriu-se ser um agente do alto escalão do FBI (THE WASHINGTON POST, 2017). A 

partir daí os jornalistas começam um amplo trabalho de investigação jornalística e descobrem 

os desdobramentos, como o fato de um dos invasores estar na folha de pagamento do comitê 

de reeleição de Nixon6. O esforço dos repórteres só teve efeito dois anos mais tarde, já que em 

outubro de 1972 Richard Nixon conseguiu sua reeleição. As investigações do governo 

continuaram solicitando as fitas à Casa Branca e em 8 de agosto 1974, por pressão popular e 

correndo risco de sofrer impeachment, Nixon se torna o primeiro presidente a renunciar do 

cargo.  

No Brasil, o jornalismo investigativo começou algumas décadas mais tarde, após fim 

da ditadura militar (1964-1985), quando a censura acabou (FORTES, 2005, p. 9). De acordo 

com Fortes (2005, p. 9), foi com a volta da democracia que os jornalistas passaram a ter mais 

espaço e realizarem melhores buscas pela notícia. Outro marco importante para o gênero no 

Brasil foi a criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abraji, em 2002, 

uma vez que a instituição de jornalistas é desvinculada do campo empresarial da comunicação 

e não representa interesses privados (FORTES, 2005, p. 9).  

Logo após o surgimento do modelo de jornalismo no Brasil, surge a necessidade de ser 

estudado, analisado e entendido por intelectuais e pesquisadores. Sequeira (2005, p. 16-19) 

aponta que, se não fosse Dines e Lage, que voltaram os estudos para o jornalismo investigativo 

em suas pesquisas, o gênero cairia no esquecimento, uma vez que Melo, de antemão nega o 

                                                 
6 Presidente dos Estados Unidos na época, Nixon concorria, pelo Partido Republicano, à reeleição em 1972. 
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investigativo. Melo iria reconhece-lo como gênero mais tarde e o classificará como 

interpretativo.  

 

Jornalismo interpretativo: a conceituação 

Leandro e Medina (1973) caracterizam o conteúdo como reportagem interpretativa e 

atribuem, então, três fatores de identificação. A primeira direção é associar vários fatos que têm 

em comum o mesmo tempo e espaço. O segundo fator diz respeito à identificação e valorização 

do ser humano na reportagem, de modo que o relato jornalístico consiga atingir um nível de 

generalização. Por último, uma mescla entre informação jornalística e conhecimento científico, 

que possa criar um quadro de referências (COSTA; LUCHT, 2010, p. 111). Na concepção de 

Beltrão, a reportagem em profundidade, inserida dentro do formato do gênero interpretativo, 

deve conter análises, projeções futuras e prognósticos, além de fatores antecedentes e 

informações complementares (COSTA; LUCHT, 2010, p. 112-113). 

Em termos de conceituação, Nascimento (2010, p. 10) traz o manual de reportagem da 

Investigative Reporters and Editors (IRE), que reúne as características de um material oriundo 

de jornalismo investigativo, que são: 1) A investigação deve ter sido feita pelo repórter e não 

ser uma reportagem sobre uma investigação feita por terceiros; 2) A pauta da reportagem deve 

ser de relevância para quem for consumir o conteúdo; 3) O enfoque da reportagem deve ser 

algo que está sendo mascarado ou escondido da sociedade em geral. 

Melo, que havia negado o investigativo, cedeu e o acrescentou em sua grade de 

classificações. Dentro do interpretativo, elencou os formatos: dossiê, perfil, enquete e 

cronologia (MARQUES DE MELO apud COSTA, 2010, p. 66).  

Para Lima (1995, p. 25-26), o cerne do interpretativo é tentar evitar que o leitor fique 

desprovido de informações para compreensão do seu contexto social, tempo, causas, 

fenômenos e origens no qual está inserido. Na prática, a audiência passa a entender melhor o 

que antes não estava claro com a mistura de alguns fatores: o contexto, os antecedentes, o 

suporte especializado, a projeção e o perfil.  

 

Metodologia 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as relações de gêneros entre jornalismo 

literário e jornalismo investigativo na obra “O Holocausto Brasileiro” (2013). A análise de 

conteúdo é a metodologia proposta. Este método desenvolveu-se nos Estados Unidos com a 
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Escola de Jornalismo de Columbia, que foi a pioneira nos estudos quantitativos dos jornais 

(BARDIN. 2016, p. 21).  

Apesar de não ser obrigatória, categorização é um procedimento presente na maioria 

da organização de uma análise (BARDIN, 2016, p. 145). A categorização é definida como a 

“classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamentos segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” (BARDIN, 

2016, p. 145). Esta pesquisa constrói a análise a partir de duas categorias de análise: o 

jornalismo investigativo e o jornalismo literário.  

Para o jornalismo literário, serão utilizados nove conceitos propostos por Pena (2016) 

e Lima (2017). Os conceitos de Pena (2016), a partir da Estrela de Sete Pontas, tem a escolha 

justificada como uma das definições no que se refere ao jornalismo literário dentro do universo 

de leituras da pesquisadora. Neste sentido, as categorias de jornalismo literário, segundo Pena 

(2016), são: 1) Potencializar os recursos do jornalismo; 2) Ultrapassar os limites do 

acontecimento cotidiano; 3) Proporcionar ao leitor uma ampla visão da realidade; 4) 

Compromisso social do jornalismo: exercer a cidadania; 5) Quebrar com o lead; 6) Evitar os 

“definidores primários (fontes oficiais); 7) Perenidade.  

Os conceitos de Lima (2017) também não poderiam ficar de fora, visto sua dedicação 

e extensa pesquisa em jornalismo literário. A pesquisa de Lima (2017) se volta para uma lacuna 

existente dentro do jornalismo literário, que é a construção do texto a partir da visão de realidade 

do jornalista. Para abordar o tema, Lima (2017) aponta que o Jornalismo Literário Avançado 

possui três características: recursos operativos e técnicos que se diferem dos utilizados no 

jornalismo convencional, o caráter autoral do conteúdo e a visão de mundo do jornalista que 

fica implícita na narrativa. Um dos itens que o autor traz será excluído por já constar na 

classificação de Pena (2016). O próprio Lima (2017) entende que este conceito já está bem 

disseminado no âmbito acadêmico, que se refere aos recursos operativos e técnicos – que pode 

ser abrangido quando Pena (2016) fala em potencializar os recursos do jornalismo. Os outros 

dois conceitos serão inseridos para as categorias de análise da pesquisa, sendo: 8) caráter autoral 

do modelo (já que diferente do jornalismo tradicional, que possui um padrão e um modelo – 

utilização do lead –, no jornalismo literário os artifícios de linguagem, a maneira como o 

repórter capta e absorve o ambiente e a história, fazem a diferença na narrativa); e 9) a visão de 

mundo do jornalista, que ficará implícito no conteúdo (que entende a complexidade de contar 

uma história a partir de uma série de influências como crenças, valores, conhecimento 
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consumido, domínio prático das ferramentas jornalísticas, entre outras questões, que constroem 

o que o jornalista entende por realidade (LIMA, 2017).  

Para o segundo grupo de categorias de análise, relativo ao jornalismo investigativo, a 

pesquisadora construiu, a partir da revisão bibliográfica, uma proposta de classificação em 

virtude da ausência, no referencial estudado, de uma categorização que suprisse o proposto no 

problema de pesquisa. Sendo assim, as três primeiras características ficam por conta das 

propostas de Medina e Leandro (COSTA e LUCHT, 2010), que vão pontuar que o jornalismo 

interpretativo é: 1) Associar vários fatos que têm em comum o mesmo tempo e espaço; 2) 

Identificar a valorização do ser humano na reportagem; 3) Mesclar informação jornalística e 

conhecimento científico, a fim de criar um quadro de referências. A próxima característica é de 

Pena (2015): 4) promover questionamentos acerca das consequências do conteúdo jornalístico 

produzido. O próximo item que compõe a classificação vem de Nascimento7 (2010), do manual 

de reportagem da Investigative Reporters and Editors, que aponta que: 5) a investigação deve 

ter sido feita pelo repórter e não por terceiros.  

Para a análise, a amostragem foi definida de maneira intencional, ao utilizar dois 

capítulos que, a partir do entendimento da pesquisadora, melhor representam o jornalismo 

investigativo e o jornalismo literário no universo retratado. Para o jornalismo literário 

selecionou-se o capítulo I “O pavilhão Afonso Pena” e para o investigativo/interpretativo, o 

capítulo IV “A venda de cadáveres”.  

 

Análise 

O primeiro capítulo inicia com a história de Marlene Laureano, uma moça que passou 

em um concurso público e foi contratada como atendente psiquiátrica no Hospital Colônia, em 

Barbacena. Foi o segundo emprego dela. Logo no início, um dos sete conceitos de Pena (2015) 

aparece, que é a quebra do lead, no primeiro parágrafo, quando Arbex abre o texto 

contextualizando a vida da funcionária.  

Enquanto conta a história de Marlene chegando no Pavilhão Afonso Pena, o texto de 

Arbex (2013) demarca outras duas características do conceito proposto pelo autor. A primeira 

é a potencialização de recursos jornalísticos, que é vista por Pena (2015) como a criação de 

novas estratégias narrativas, a partir do conhecimento adquirido anteriormente no jornalismo 

                                                 
7 O terceiro item proposto por Solano no Investigative Reporters and Editors, que afirma que jornalismo 

investigativo é configurado como algo que está sendo escondido ou mascarado da sociedade foi excluído 

da categoria de análise porque a história contada no livro não era segredo à época. A Revista Cruzeiro 

publicou uma série de fotos (que posteriormente deram origem ao objeto de estudo desta pesquisa) e era de 

conhecimento dos brasileiros as barbáries que aconteciam na instituição.  
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diário. A segunda é ultrapassar os limites do cotidiano, ou seja, não há uma preocupação em 

trazer dados atuais e periódicos e também não se trata de notícias corriqueiras a que estão 

habituados os leitores como taxa de juros, sessões políticas, agricultura.  

Essas características ainda aparecem outras vezes. A primeira é quando contextualiza 

brevemente a história da origem do Colônia e dos chamados hospícios que se mantiveram 

durante décadas no Brasil do século XX. Mais à frente, também são identificadas quando são 

descritos os métodos utilizados para conter os pacientes, como o uso imoderado de 

eletrochoques e a aplicação de injeções sem a prescrição médica. Por fim, o texto ultrapassa os 

limites do cotidiano quando apresenta a história de uma das pacientes, que foi mandada para a 

instituição sem diagnóstico.  

Em seguida, a narrativa faz a ambientação do pavilhão Afonso Pena e traz números 

como o dos 70 mil mortos nas dependências da instituição ao longo dos anos de funcionamento. 

A maneira como os pacientes chegavam ao Colônia também é descrita neste capítulo. Eram os 

chamados “trens de doido”, que levavam pessoas amontoadas, semelhante ao que os nazistas 

faziam com os judeus na II Guerra Mundial. Aqui, já é possível perceber a terceira característica 

proposta por pena para o jornalismo literário: a ampla visão da realidade, que se trata do 

aprofundamento exaustivo do fato. Ampla visão da realidade não pode ser compreendida como 

sinônimo de visão de mundo, mas sim da incansável busca do repórter atrás das informações 

que tragam o melhor contexto possível e possam situar o leitor sobre os fatores envoltos 

(PENA, 2015, p. 14).  

É possível afirmar que o livro proporciona uma ampla visão da realidade pela apuração, 

quantidade de pacientes, ex-funcionários e pessoas entrevistadas que durante algum tempo 

estiveram envolvidas com o universo do hospital psiquiátrico de Barbacena.  

Para construção do material, Arbex (2013) entrevistou os personagens que possuem 

suas histórias descritas no livro, como a antiga funcionária do Colônia Marlene Laureano. Esse 

fator, de buscar pelos protagonistas dos acontecimentos no hospital mineiro, correspondem a 

outra conceituação de Pena (2015), que é de evitar os definidores primários, ou seja, as fontes 

que sempre têm voz nos veículos de comunicação. Essa característica fica evidente quando a 

jornalista conta a história de um dos pacientes, Antônio Gomes da Silva. A classificação de 

evitar os definidores primários aparece outras vezes ao buscar fontes que não eram ditas 

oficiais, mas sim protagonistas desta história, como pacientes e ex-funcionários.  

O capítulo ainda traz as experiências de eletrochoque que aconteciam na instituição, a 

história de outro paciente, Antônio da Silva, conhecido como Toninho, e do funcionário 
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Geraldo Magela Fraco, que admitiu que nem sempre os pacientes recebiam cargas de 

eletrochoque com finalidades terapêuticas. O médico Ronaldo Simões Coelho também 

trabalhou no hospital e confirma o procedimento. O capítulo segue narrando experiências de 

Francisca Moreira dos Reis – conhecida como Chiquinha –, funcionária da cozinha, que se 

candidatou a uma vaga de atendente de enfermagem, e da colega Maria do Carmo. O teste para 

a vaga pretendida era realizar uma sessão de choque em pacientes masculinos. Um dos 

pacientes morreu.  

Os outros dois fatores propostos por Pena (2015) para definir o jornalismo literário, que 

são a perenidade e o exercício da cidadania, ficam explícitos pelo contexto social que envolve 

a narrativa a importância da obra em apresentar e manter, na memória dos brasileiros, um 

capítulo triste de violação dos direitos humanos que, antes da obra, talvez poucos conhecessem.  

Os últimos itens da categoria de análise, propostos por Lima (2017), estão presentes no 

texto de Arbex (2013) de maneira mais incorpórea, que são o caráter autoral do texto e a 

construção da narrativa a partir da visão de realidade da autora. O caráter autoral é percebido 

pela escrita, que não segue um padrão e não está de acordo com a fórmula do jornalismo 

tradicional – lead. Ainda, o caráter autoral também é a maneira como Arbex (2013) conta essa 

história: a sensibilidade e os elementos de linguagem que são usados a partir da forma como 

ela observa a vida – seus medos, angústias, preconceitos, de um modo geral sua bagagem 

cultural – que é inerente à investigação e o jeito como a repórter vai conduzir a apuração. A 

sensibilidade da jornalista é o caráter autoral do livro-reportagem.   

O segundo conceito de Lima (2017), que se refere à maneira como o jornalista cria a 

realidade e como isso fica implícito no texto, é possível perceber a partir da escolha da pauta e 

pela autora acreditar que esta é uma história que precisava ser contada; e por segundo pelos 

elementos que Arbex (2013) traz ao público. Ou seja, contar a intimidade dos personagens com 

os quais ela criou uma empatia ou então relacionar o que aconteceu no hospital Colônia aos 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas mataram judeus aos milhares 

em campos de concentração.  

 Além de identificar fatores do jornalismo literário, também é possível observar a 

presença de elementos do jornalismo investigativo, segundo o proposto na categoria de análise. 

O primeiro item, que é associar vários fatos que têm em comum o mesmo tempo e espaço, fica 

explícito com a mescla de histórias que a jornalista conta, que tem em comum a vida na 

instituição psiquiátrica de Barbacena, no século XX. Também é possível notar a valorização do 
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ser humano na reportagem, a partir do momento em que Arbex (2013) dá voz e conta a história 

de pessoas que durante décadas eram tachados de loucos e rejeitados socialmente.  

A terceira categoria de Leandro e Medina (apud COSTA e LUCHT, 2010) é a união 

de informação jornalística e conhecimento científico, a fim de criar um quadro de referências. 

Por fim, ainda é possível mencionar a classificação de Pena (2015) para o investigativo, que é 

promover questionamentos acerca das consequências do conteúdo jornalístico produzido, 

presente na narrativa de Arbex (2013), a partir do momento em que as histórias dos pacientes 

são expostas e são descritos procedimentos bárbaros e condições de vida precárias. 

O capítulo IV, intitulado “A venda de cadáveres” inicia com o ambiente de uma das 

testemunhas do comércio ilegal de corpos: o professor universitário Ivanzir Vieira. O 

farmacêutico presenciou a cena dos cadáveres de pacientes do Colônia dispostos no chão da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Após o depoimento de Ivanzir, Arbex (2013) traz outro 

personagem que escreveu um artigo e também presenciou esse comércio: o médico psiquiátrico 

Paulo Henrique Alves. A turma de Paulo manuseava os cadáveres nas aulas de medicina. O 

depoimento de Ivanzir foi obtido por Arbex enquanto ainda realizava as reportagens para o 

jornal “A Tribuna de Minas”, sendo que quando a jornalista retornou para entrevistá-lo, desta 

vez para o livro, ele já havia falecido. 

Com essa união das duas histórias, de Ivanzir e Paulo, já é possível inserir um dos itens 

da categoria de análise do jornalismo investigativo, que é a associação de vários fatores que têm 

em comum o mesmo tempo e espaço, propostos por Medina e Leandro (apud COSTA e 

LUCHT, 2010).  

O segundo item proposto como categoria de análise, também de Medina e Leandro 

(apud COSTA e LUCHT, 2010), é a valorização do ser humano na reportagem, que aparece 

quando é descrita a cena dos corpos jogados no chão da universidade, como no trecho a seguir:  

 

[...]No pátio interno da faculdade havia dezenas de cadáveres espalhados pelo chão em 

grotescas posições. Parecia que um maníaco sexual havia passado por ali. Os corpos das 

mulheres, com as saias ou camisolas erguidas, pernas abertas, desnudando sua intimidade. 

Os homens, com as calças e cuecas – sujas umas, imundas outras – baixadas. As 

fisionomias eram pálidas, esquálidas. Barbas crescidas, cabelos desgrenhados, pareciam 

egressos de um manicômio. O cheiro não deixava dúvida de que estavam mortos havia 

dias (ARBEX, 2013, p. 72). 

 

A valorização do ser humano pode ser notada ainda nas páginas que seguem quando 

Arbex (2013) aprofunda sua narrativa sobre o comércio de cadáveres. Em seguida, a jornalista 

apresenta dados referentes aos preços que eram atribuídos aos corpos. De certa maneira, é 
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possível extrair, dos parágrafos, a terceira característica de Medina e Leandro (apud COSTA e 

LUCHT, 2010), que é mesclar informação jornalística e conhecimento científico:  

 

Os corpos dos transformados em indigentes foram negociados por cerca de cinquenta 

cruzeiros cada um. O valor atualizado, corrigido pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da 

Fundação Getúlio Vargas, é equivalente a R$ 200 por peça. Entre 4 a 19 de novembro de 

1970, foram enviados para a Faculdade de Medicina de Valença quarenta e cinco 

cadáveres negociados por 2.250 cruzeiros o lote. Corrigido pelo IGP-Di, o lote saiu a R$ 

8.338,59. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase R$ 600 mil, fora o valor 

faturado com o comércio de ossos e órgãos (ARBEX, 2013, 77).  
 

 

Quando Arbex (2013) faz a correção monetária, a partir do Índice Geral de Preços8 

(IGP-DI), ela está se apropriando de informação da área da economia e traduzindo para o 

público em geral. Neste item, o repórter faz algo também conhecido como jornalismo científico, 

que é utilizar o conhecimento produzido por cientistas e traduzir para a população geral, de 

modo a contribuir com o desenvolvimento do meio social. O trecho acima ainda configura a 

valorização do ser humano na reportagem e a quarta categoria, proposta por Pena (2015): a 

promoção de questionamentos acerca do conteúdo produzido. Isso fica claro a partir do 

momento em que a repórter apresenta os valores e diz que um corpo humano era vendido por 

R$ 200 e propõe as seguintes reflexões: quanto valia a vida dessas pessoas? Além de todo o 

constrangimento passado em vida e da falta de dignidade humana a qual esses pacientes eram 

expostos, eles ainda se tornavam produtos, passíveis de comércio? O que acontecia com a nossa 

sociedade à época que fechava os olhos para essas barbáries?  Ao levantar essas questões, já é 

possível relacionar esse trecho com uma das categorias do jornalismo literário, que é o exercício 

da cidadania, afinal, há uma pausa para reflexão a partir do que é contado no livro.  

Nas próximas páginas, Arbex (2013) se explica por não ter conseguido entrevistar 

Ivanzir novamente, já que ele havia falecido meses antes dela procurá-lo. Ao narrar sua saga 

em busca do farmacêutico, identifica-se o conceito de Nascimento (2010) que diz que a 

investigação deve ter sido feita pelo repórter e não por terceiros.  

Obstante que no capítulo IV a proposta é analisar a presença de jornalismo 

investigativo, não se pode deixar de mencionar que também foram percebidos elementos de 

jornalismo literário na narrativa. Da Estrela de Sete Pontas (PENA, 2015), além do exercício 

da cidadania, há a quebra do lead, são ultrapassados os limites do cotidiano, potencializados os 

                                                 
8 Estatística da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mede a inflação de produtos em determinado 

período. 
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recursos do jornalismo, é proporcionado uma ampla visão da realidade, são evitados os 

definidores primários e a perenidade é observada, também.  

A quebra do lead está nos primeiros parágrafos do capítulo, que não primam por aquela 

conhecida fórmula. A ampla visão da realidade (PENA, 2016), bem como o caráter autoral do 

relato (LIMA, 2017), aparecem de maneira mais abrangente pelo conteúdo relatado, pelo 

aprofundamento no assunto e pela interpretação dos dados, como o valor que era conferido aos 

cadáveres. Bem como essa categoria, as demais, já citadas, ultrapassar os limites do cotidiano, 

potencializar os recursos do jornalismo, evitar os definidores primários, estabelecer a 

perenidade no material (PENA, 2016) e explicitar a visão de mundo da jornalista (LIMA 2017), 

são notadas de maneira mais absoluta. Ou seja, a partir do momento em que se traz um assunto 

delicado, como o comércio de corpos humanos – que eram submetidos a condições indignas – 

dentro de um livro que traz à tona um recorte dos acontecimentos em um hospital psiquiátrico, 

se quebra com os limites do cotidiano, se potencializam os recursos do jornalismo, e se atribui 

ao conteúdo a perenidade. O entendimento de realidade de Arbex (2013) também pode ser 

compreendido a partir do momento em que há um teor de impacto diante do que acontecia – 

venda de corpos humanos.  

 

Considerações finais 

 Após analisar os capítulos do livro-reportagem “O Holocausto Brasileiro”, da jornalista 

Daniela Arbex (2013), a partir da proposta de compreender as relações estabelecidas entre o 

jornalismo literário/diversional e o jornalismo investigativo/interpretativo, percebeu-se a 

presença de ambos os conceitos nos dois capítulos. A proposta da pesquisadora foi analisar o 

jornalismo literário no capítulo I o jornalismo investigativo no capítulo IV. Porém, a análise 

não pode se voltar apenas para um gênero com a exclusão do outro em um mesmo capítulo, 

uma vez notada a presença de ambos. E talvez aqui resida um dos pontos importantes de 

resposta à questão proposta desde o início desta pesquisa: muito mais do que a presença dos 

dois gêneros no texto, eles se relacionam. Um dá sustentação ao outro. O texto funciona porque 

há uma parceria entre literário e investigativo. O investigativo é mais sutil quando comparado 

com a presença do literário. Mas ele é o alicerce, o pilar de sustentação do texto, uma vez que 

sem toda a investigação feita pela repórter, não haveria elementos ou informações para construir 

um texto com uma linguagem que confira jornalismo literário.  

Constatou-se, portanto, que existe uma confluência entre os gêneros investigativo e 

literário no livro-reportagem “O Holocausto Brasileiro”, de Daniela Arbex (2013), de modo 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

que a presença de um gênero não exclui o outro. Compreendeu-se, a partir do objetivo de 

estudar a relação entre os gêneros, que esse diálogo estabelecido entre investigativo e literário 

foi essencial para o conteúdo final, que se apresenta no livro.  

O investigativo foi necessário pela pesquisa de campo e pela persistência de Arbex na 

apuração das informações. Já o literário é fundamental pela sensibilidade que denota no texto, 

estreitando laços e criando uma empatia, com os personagens, no leitor. Engavetar gêneros, ou 

entender que um exclui o outro, é um paradigma antigo, já presente nos estudos de Melo (1985), 

que talvez não seja condizente com a produção textual no século XXI e seu contexto social. 

Superar esse paradigma e entender o hibridismo dos gêneros é essencial para avançarmos na 

criação de conhecimento científico e repensarmos as suas classificações, que talvez precisem 

ser atualizadas.  
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