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A finalidade do presente artigo é detalhar os aspectos formais que aproximam as narrativas 

jornalística, literária e histórica. Almeja-se compreender e repensar os preceitos e 

procedimentos jornalísticos quanto à possibilidade de uma pluralidade de sentidos e de uma 

polifonia no que tange às formas discursivas presentes no livro-reportagem A Sangue Frio, 

de Truman Capote. O estudo investiga o Novo Jornalismo sob o viés de textos centrais das 

áreas de teoria literária e estudos jornalísticos utilizando autores como Roland Barthes e 

Hayden White. Com o artigo, pretende-se alcançar uma melhor compreensão acerca dos 

mecanismos ficcionais que sustentam e aproximam os discursos jornalísticos, históricos e 

literários e as justaposições narrativas estabelecidas na confluência entre a “realidade”, a 

“verdade” e a “representação”. 
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 O romance-reportagem A Sangue Frio
4
 foi publicado em 1965 nas páginas da 

revista The New Yorker e em forma de livro em fevereiro de 1966. Conta a história do 

assassinato de quatro membros da família Clutter: Herbert Willian Clutter, sua esposa 

Bonnie Fox e os dois filhos do casal, Kenyon e Nancy.  

Truman Capote passou seis anos (1959-1965) levantando informações, conversando 

com os moradores da pequena cidade de Holcomb (no Kansas), lendo os extensos 

depoimentos da justiça e entrevistando os dois acusados, Perry Smith e Richard Hickock, 

para compor o seu romance litero-factual. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Letras: Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Professor efetivo do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e Assessor de Comunicação da UFAC. E-mail: aquinei@gmail.com. 
3 Professora Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Letras pela Universidade 

Federal do Acre (UFAC), onde atua como docente do curso de Comunicação Social/Jornalismo. 

4 O livro-reportagem, A Sangue Frio, foi publicado em 1965 e conta a história da morte de toda a família Clutter, em um 

brutal assassinato que ocorreu no ano de 1959, em Holcomb, no Kansas. Além de passar seis anos investigando e 

conversando com moradores da pequena cidade de Holcomb, Truman Capote se aproximou dos dois criminosos (Richard 

Hickock e Perry Smith) e conquistou a confiança deles. Traçou um perfil humano e eloquente dos dois e baseado nos 

depoimentos e nas investigações reconstituiu o crime e a trajetória dos autores da chacina.  

Na obra, Capote descreve o perfil dos assassinos. Perry, por exemplo, teve uma infância marcada pela mãe alcoólatra e 

pela ausência do pai. Por causa de um acidente, ficou com problema numa das pernas, sentia muitas dores o que o tornara 

“viciado” em aspirinas. Richard Hickock, o comparsa de Perry no assassinato, era um tipo simpático, bem humorado, 

cativante, ambicioso e é pintado como um moleque irresponsável. Os dois sempre se envolveram em roubos, furtos e 

foram companheiros de cela. A família Clutter era tradicional na cidade. O senhor Clutter era o cidadão mais popular da 

comunidade, chefe da Primeira Igreja Metodista e presidente da Conferência de Organizações Rurais do Kansas, seu nome 

era olhado com respeito pelos agricultores, e sua esposa Bonnie Fox tinha a “saúde frágil” e era vista como uma pessoa 

“esquisita”. Os dois tiveram quatro filhos. Apenas dois adolescentes moravam com eles, Kenyon, sonhador, avoado e 

caçador de faisões e coiotes, e Nancy, garota de sucesso entre os estudantes, simpática e querida na cidade. Como de 

costume, todos os domingos, a família ia à igreja, mas em um domingo de novembro eles não foram e os moradores da 

pacata Holcomb descobriram o crime que chocou a todos e mudou a rotina da cidade (VICTOR, 2009, p. 15-16). 

mailto:aquinei@gmail.com
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Segundo Maura Oliveira Martins (2005), em A Sangue Frio, Truman Capote 

desvela todas as nuances do homicídio da família Clutter com descrições precisas de 

cenários, das vítimas e contextualização histórica do fato: 

 

Logo, passa ao retrato dos dois assassinos, Richard Eugene Hickock e Perry Edward 

Smith, enfocando seu passado e acompanhando suas rotinas até sua morte por 

enforcamento. Se, por um lado, a linguagem de Truman Capote ainda recupera, por 

vezes, idéias prontas já convencionadas na literatura (...) nota-se o empenho do 

autor em apresentar os assassinos sob a perspectiva de seu background, como 

personagens ambivalentes, vítimas de seus infortúnios, provenientes de condições 

sociais desfavoráveis. Assim, Dick e Perry são mostrados como indivíduos comuns, 

sujeitos de ações antagônicas – superando epítetos socialmente consagrados, 

oriundos da cultura oral, do mau bandido e da pobre vítima (MARTINS, 2005, p. 

86-87). 

 

  A Sangue Frio está dividido em quatro partes, nomeadamente Os últimos a vê-los 

com vida, Pessoas desconhecidas, Resposta e O canto. A narrativa do romance-reportagem 

de Capote é essencialmente escrito na terceira pessoa, hibridizando na tessitura do texto 

diálogos, construção de cenas e detalhes simbólicos sobre as personagens envolvidas no 

enredo. 

 Na narrativa em estudo, Truman Capote apresenta as principais personagens em 

cenas curtas e cinematográficas, utilizando a habilidade adquirida como roteirista de 

cinema. O discurso narrativo de Capote é assumido, desse modo, como palco de luta social 

– colocando no mesmo constructo narrativo – as figuras da família Clutter e os assassinos 

Perry e Richard (Dick). 

 Na trama discursiva de Capote, esses elementos singulares são afetados por um 

valor funcional indireto, que se somando uns aos outros, constituem “algum índice de 

caráter ou de atmosfera e assim finalmente podem ser recuperados pela estrutura narrativa” 

(BARTHES, 2004, p. 182). Dessa maneira, a forma como o texto é conduzido, mostra com 

precisão para o leitor, a gestualidade de Perry e Dick, os hábitos da família Clutter e as 

minúcias da cidade de Holcomb.  

 Esses elementos podem ser notados já na abertura de A Sangue Frio quando Capote 

procede à apresentação da pequena cidade do Kansas. De início, mostra ao leitor o cenário 

principal em que se desenrolarão os acontecimentos, compondo lentamente uma atmosfera 

de monotonia e tranquilidade que envolve a isolada cidade de Holcomb, com suas ruas 

quase desertas, cheias de poeira e varridas pelo vento: 
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A cidade de Holcomb fica nas planícies do oeste do Kansas, lá onde cresce o trigo, 

uma área isolada que mesmo os demais habitantes do Kansas consideram distante. 

A uns 110 quilômetros da divisa entre o Kansas e o Colorado, a paisagem, com seu 

céu muito azul e o límpido ar do deserto, tem uma aparência que está mais para a do 

Velho Oeste do que para o Meio-Oeste. O sotaque local traz as farpas da pronúncia 

cortante da pradaria, a nasalidade dos caubóis, e os homens, muitos deles, usam 

calças apertadas, chapéus Stetson e botas de salto alto com bicos pontudos. A terra é 

plana, e os panoramas são incrivelmente extensos; cavalos, rebanhos de gado e um 

aglomerado branco de silos de cereais que se elevam com a graça de templos gregos 

são visíveis muito tempo antes que o viajante os alcance. 

Holcomb também pode ser vista de muito longe. Não que haja muito para ver – 

apenas uma congregação desordenada de construções dividida ao meio pelos trilhos 

da linha principal de Santa Fe Railroad, um vilarejo fortuito delimitado ao sul por 

um trecho barrento do rio Arkansas, ao norte por uma auto-estrada, a Route 50, e a 

leste e oeste pelas pradarias e os campos de trigo. Depois que chove, ou quando a 

neve descongela, a poeira das ruas – sem nome, sem sombra, sem calçamento – 

transforma-se numa lama espessa e pegajosa (CAPOTE, 2003, p. 21-22). 

 
 

 A descrição de Capote fornece-nos elementos que promovem um diálogo entre as 

percepções do autor e as recodificações feitas pelos leitores, construindo, dessa maneira, na 

composição da narrativa um conjunto coeso de signos que aludem ao Velho Oeste, à 

paisagem de deserto e aos caubóis.  

 Nota-se, na passagem em análise, que Capote arquiteta seu enredo a partir de 

símbolos que remetem ao imaginário dos filmes de faroeste. A imagem é endossada pela 

forma como são descritos os próprios caubóis “calças apertadas, chapéus Stetson e botas de 

salto alto com bicos pontudos”. Os pequenos detalhes conferem precisão e verismo ao texto 

de Truman Capote, compondo aquilo que Roland Barthes (2004) chama de “efeito do real”.  

 Nesse aspecto, os números garantem ao enredo de A Sangue Frio os tons de 

historicidade e exatidão jornalística, como pode ser percebido na utilização dos pormenores 

algébricos “a 110 quilômetros” e “Route 50”, que o autor enxerta na narrativa como 

pressuposto de “realidade concreta”. 

 Constata-se, no fragmento em destaque, a mistura de elementos litero-factuais como 

a utilização de metáforas “O sotaque local traz as farpas da pronúncia cortante da pradaria” 

ou a construção imagético-literária, em que Capote compara a grandeza da visão dos 

celeiros com os templos gregos “aglomerado branco de silos de cereais que se elevam com 

a graça de templos gregos são visíveis muito tempo antes que o viajante os alcance”. 

 Para compor o relato, Capote ancora-se naquilo que Rildo Cosson (2001) chama de 

“princípio da verossimilhança”, constituindo-se, assim, como construção da “verdade” do 

romance-reportagem. Constata-se, portanto, a partir da passagem em estudo, que a 

“verdade” de A Sangue Frio, apesar de estar amparada em fatos, constrói-se, sob o âmbito 
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do discurso, pelo princípio da verossimilhança, ou seja, ao ser passada da condição de fato à 

de discurso, a verdade factual é mimetizada, transformando-se antes de tudo em verossímil. 

Primeiro porque obedece “às estratégias textuais impostas por um determinado gênero (o 

romance-reportagem)”. Segundo “porque oculta essa obediência sob a aparência de pura 

descrição dos fatos, da realidade em si mesma” (COSSON, 2001, p. 42). 

 Capote confere A Sangue Frio uma tonalidade romanesca, contudo em vez de retirar 

personagens e acontecimentos de sua imaginação, arranca-as da tessitura da factualidade 

discursiva do “real”. Assim, figuras como Perry e Dick, Herbert Clutter e Alvin Adams 

Dewey (detetive do Kansas Bureau of Investigation, encarregado das investigações sobre o 

assassinato da família Clutter) eram tão históricas quanto George Washington e Abraham 

Lincoln. O biógrafo de Truman Capote, Gerald Clarke (2006), ressalta que o autor de A 

Sangue Frio “estava cercado pelo arame farpado dos fatos” (CLARKE, 2006, p. 337): 

 

Mesmo dentro desses limites, acreditava ter muito mais espaço para se mover do 

que qualquer escritor poderia imaginar; tinha liberdade para justapor os fatos em 

favor do efeito dramático, recriar longas conversas, e até espiar dentro da cabeça 

das personagens para dizer o que elas pensavam. “Um autor em seu livro deve ser 

como Deus em seu universo, onipresente e invisível”, disse Flaubert. E assim, no 

universo de A Sangue Frio, a presença de Truman é sentida em cada frase 

(CLARKE, 2006, p. 337). 

 

  A Sangue Frio condensa todos os aspectos inerentes ao “movimento” do Novo 

Jornalismo
5
, amalgamando sobre a superfície da narrativa, elementos que abrangem a 

literatura, a história e o jornalismo. Percebe-se na obra, o encadeamento cronológico dos 

fatos e a sequência ordenada de episódios, característica que aproxima a obra de Capote dos 

enredos produzidos na literatura. Dessa forma, a justaposição das narrativas histórica, 

literária e, por extensão, jornalística permite um aprofundamento dos elementos culturais, 

sociais e políticos que permeiam a “realidade”. 

 A Sangue Frio, dessa maneira, funde-se com as instâncias narrativas do romance e 

da história, propondo novas formas não apenas para se pensar aspectos sócio-históricos, 

mas, sobretudo, para uma reflexão acerca das características econômicos e culturais que 

permeiam a sociedade. Assim, é possível estabelecer uma análise mais ampla da vida dos 

                                                 
5 Juan de Moraes Domingues (2012) explica que entre o fim da década de 50 e início dos anos 60 do século XX, nos 

Estados Unidos, a narrativa jornalístico-literária ganhou impulso a partir de um “movimento” que alterou a construção 

textual da informação publicada por veículos impressos, especialmente jornais e revistas. Gay Talese, Tom Wolfe, Philip 

Roth, Jimmy Breslin, John Hersey, Norman Mailer, Lilian Ross, Hunter Thompson, Truman Capote e Joseph Mitchell se 

tornaram alguns dos mestres em utilizar recursos da literatura na produção de seus textos. O método ficou conhecido como 

o Novo Jornalismo. Para alguns autores, o Novo Jornalismo foi um movimento engendrado na década de 60, nos Estados 

Unidos, e que mudou a forma de escrever narrativas jornalísticas.  
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sujeitos, das tensões entre os enunciados sociais e, principalmente, das representações 

dialógicas que emergem da “realidade” histórica, a partir da ficcionalização dos relatos e 

dos fatos. 

Observa-se que a história e a literatura se esforçam na captura de aspectos da 

vivência humana e da representação do real. As duas narrativas têm por objetivo a 

reconfiguração de um passado, “real” ou “imaginário”, onde critérios como o da 

credibilidade e o da verossimilhança são observados. Em outras palavras, a realidade é uma 

construção social. 

Conforme aponta Hayden White (1998), antes da Revolução Francesa, a 

historiografia era considerada convencionalmente uma arte literária. No século XVII, os 

estudos históricos eram próximos à retórica. Falava-se em história como uma forma de 

expressão da arte. Porém, os teóricos do século XVIII distinguiam o fato e a fantasia, 

mesmo assim a representação dos fatos não estava desvirtuada totalmente dos elementos 

fantasiosos. Aqui, a oposição básica se dava mais entre verdade e erro do que entre fato e 

fantasia, depreendendo-se daí que muitos tipos de verdade, também na história, somente 

poderiam ser apresentados ao leitor por meio de técnicas ficcionais de representação.  

A ideia era romper com o tabu vivenciado pelos mais tradicionais que enfatizavam 

distinções entre “fato” e “ficção”. Assim sendo, afirma White: 

 

Os historiadores talvez não gostem de pensar que suas obras são traduções do fato 

em ficções; mas este é um dos efeitos das obras. Ao sugerir enredos alternativos de 

uma dada sequência de eventos históricos, os historiadores fornecem aos eventos 

históricos todos os possíveis significados de que a arte da literatura da sua cultura é 

capaz de dotá-los (WHITE, 1994, p. 108). 

 

White acredita na necessidade de ampliar o viés da linguagem e aproximar a história 

dos preceitos linguísticos. O autor de Trópicos do discurso destaca que a história tradicional 

passou a ser contraposta à ficção e, sobretudo, ao romance, como a representação do real 

em contraste com a representação do possível ou apenas do imaginável. E assim nasceu a 

ideia de um discurso histórico que consistisse em afirmações exatas sobre um domínio de 

eventos que eram observáveis em princípio, cujo arranjo na ordem de sua ocorrência 

original lhes permitisse determinar com clareza o seu verdadeiro sentido ou significação: 

 

O objetivo do historiador do século XIX era expungir do seu discurso todo traço do 

fictício, ou simplesmente do imaginável, abster-se das técnicas do poeta e do orador 

e privar-se do que se consideravam os procedimentos intuitivos do criador de 

ficções na sua apreensão da realidade (WHITE, 1994, p. 139-140). 
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Durante os séculos XVIII e XIX, a literatura também estava se redefinindo, porém o 

maior incômodo pertencia à história e seu compromisso com a verdade. De fato, 

preocupada com a fundamentação nos moldes cientificistas da época, a história precisava, 

antes de tudo, livrar-se de todo caráter ficcional associado à literatura e adquirir um novo 

estatuto que lhe garantisse acesso à comprovação de fatos, mesmo que indiretamente.  

White (1994) afirma que os historiadores continuavam a acreditar que interpretações 

diferentes dos mesmos eventos são distorções ideológicas e/ou dados factuais inadequados. 

Eles acreditavam também que, se fosse possível a abstração da ideologia e se permanecesse 

fiel aos fatos, a história produziria um conhecimento tão certo quanto qualquer informação 

oferecida pelas ciências físicas e tão objetivo quanto um problema matemático. A ciência, 

para eles, era a forma de produção de verdades, por isso a necessidade de uma história nos 

moldes cientificistas.  

Os historiadores ignoravam, entre outras coisas, as diversas interpretações textuais 

possíveis. A história não é um processo contínuo e retilíneo, ela é uma área de 

conhecimento composta de fragmentos dispersos, que podem receber múltiplas 

interpretações.  

Peter Gay (2010) corrobora com o pensamento de White, afirmando que o romance 

é uma das realizações notáveis da civilização moderna e pode ser lido de diversas formas: 

“como uma fonte de prazeres civilizados, como um instrumento didático que serve ao 

aperfeiçoamento pessoal, como um documento que abre portas para sua cultura” (GAY, 

2010, p 15). Semelhante pensamento tem Paul Ricoeur (2010) quando ele afirma que um 

mesmo texto pode ser lido como história ou literatura, ficando a critério do leitor a 

interpretação e o encaminhamento dado. 

A importância dos documentos e sua crítica são o centro da produção 

historiográfica, mas Hayden White diz que “os documentos históricos não são menos 

opacos do que os textos estudados pelo crítico literário” (1994, p. 106). Além do mais, 

segundo o autor, o conhecimento das pessoas pode aumentar sobre o passado, mas não se 

pode aumentar a compreensão que se tem sobre ele. 

O pesquisador estadunidense explica que “o historiador defronta o campo histórico 

mais ou menos da mesma maneira que o gramático defrontaria uma nova língua” (WHITE, 

2008, p. 45), portanto não há como considerar a linguagem neutra ou ignorar suas 
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interferências. É por isso que Kramer (2001) afirma que repensar as fronteiras da linguagem 

constitui um meio de repensar e ampliar as fronteiras da erudição histórica. 

O acesso ao passado está condicionado a sua existência como texto, seus 

documentos e suas evidências também são textuais. Por isso, o sentido de um escrito não se 

reduz ao que quer dizer o autor, nem ao que quer compreender o leitor. A significação da 

escrita ocorre dialogicamente nesse espaço entre um e outro. Não existindo, portanto, uma 

“verdade única”. E são essas múltiplas verdades que precisam emergir sobre a narrativa 

jornalística para que as interpretações não sejam homogêneas e reducionistas.  

O estudioso Hayden White considera ainda que a obra historiográfica é “estrutura 

verbal na forma de discurso narrativo em prosa” (WHITE, 2008, p. 11). Em outras palavras, 

a história esconde o discurso no interior da narrativa. White destaca o papel do 

narrador/historiador, porém acrescenta que ele não saberá tudo do passado, uma vez que ele 

não tem contato direto com o objeto de estudo, e sim com documentos e indícios. A tarefa 

do historiador, então, é desenvolver um ‘diálogo’ no qual se permita questionar o passado, 

sem reduzi-lo, mas ouvindo suas próprias ‘vozes’.  

O passado não mais se modificará, mas o conhecimento do passado é algo em 

constante progresso, podendo se transformar e aperfeiçoar. Qualquer traço deixado pelo 

passado se torna para o historiador um documento e/ou evidência desde que se saiba 

interrogar os vestígios e questioná-los. 

 Ricouer (2010) afirma ainda que “a história nunca deixou de ser uma crítica da 

narrativa social e, nesse sentido, uma retificação da memória comum” (2010, p. 202). Dessa 

forma, a narrativa é considerada um ato simbólico e pode revelar os inconscientes, 

procurando estabelecer articulações, diferenças e apreender as maneiras pelas quais as 

classes sociais influenciam e afetam a forma e o conteúdo da produção histórica e literária.  

Compreender os aspectos da construção narrativa é importante para entender o 

horizonte abrangente das relações sociais em A Sangue Frio. Cabe também destacar que 

assimilando as imbricações entre história e literatura, há possibilidades de se estudar as 

construções discursivas desenvolvidas sobre as personagens. E esse estudo pode ser feito de 

forma muito mais criativa, consciente e crítica.  

 Linda Hutcheon (1991) dialoga com White e ressalta que a literatura não é um 

discurso que possa ou deva ser falso. Segundo a pesquisadora canadense, trata-se de um 

discurso que, precisamente, não pode ser submetido ao teste de verdade. A literatura, sob 

esse aspecto, não é nem verdadeira nem falsa: é isso que define seu próprio status de ficção 
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e, assim, o fio condutor que interliga a história, o passado e a literatura – é a construção 

verbal.  

 Nesse sentido, Hutcheon destaca que o processo de narrativização – no jornalismo, 

na história e na literatura – veio a ser considerado como uma forma essencial de 

compreensão humana, de imposição do sentido e de coerência formal ao caos dos 

acontecimentos: 

 

É a narrativa que traduz o saber em termos de expressão, e é exatamente essa 

tradução que constitui obsessão para a ficção pós-moderna. Assim sendo, tanto na 

historiografia como nos romances as convenções da narrativa não são restrições, 

mas condições que permitem a possibilidade de atribuição de sentido. Sua ruptura 

ou a contestação que a elas se faz está destinada a balançar noções estruturadoras 

básicas como a causalidade e a lógica (HUTCHEON, 1991, p. 160). 

 

A Sangue Frio, nesse sentido, configura-se fora dos parâmetros pré-formatados e 

aprofunda-se na tessitura da realidade histórico-social das reportagens, rompendo visões 

estandardizadas e hegemônicas, no que tange à forma de abordar o crime e a violência nas 

páginas cotidianas de jornais e revistas.  

No exemplo abaixo, Truman Capote descreve a cena do crime na casa da família 

Clutter. Para compor a narrativa, o autor de A Sangue Frio utiliza prioritariamente as 

técnicas de construção cena a cena e os detalhes simbólicos. Capote estrutura a narrativa 

tomando por base o depoimento do professor Larry Hendricks, uma das primeiras pessoas a 

chegar ao local do assassinato: 

 

Era uma cena horrível. Aquela moça maravilhosa – mas não dava nem para 

reconhecer. Tinha levado um tiro de espingarda na nuca, a uma distância de uns 

cinco centímetros. Estava deitada de lado, de frente para a parede, e a parede ficara 

coberta de sangue. As cobertas estavam puxadas até seus ombros. O xerife 

Robinson desceu-as, e vimos que ela vestia um roupão de banho, um pijama, meia 

soquete e chinelos – como se, na hora em que aquilo tudo aconteceu, ainda não 

tivesse ido para a cama. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, e os 

tornozelos atados com o tipo de cordão usado para abrir e fechar venezianas. O 

xerife perguntou: “É Nancy Clutter?” – ele nunca tinha visto a moça. E eu respondi: 

“É, é Nancy”.  

Voltamos para o corredor, e olhamos em volta. Todas as outras portas estavam 

fechadas. Abrimos uma delas, e era um banheiro. Havia nele alguma coisa errada. 

Achei que era a cadeira – uma cadeira do tipo sala de jantar que parecia deslocada 

num banheiro. A porta seguinte – concordamos que devia ser o quarto de Kenyon. 

Muita coisa do rapaz espalhada. E eu reconheci os óculos de Kenyon – numa 

prateleira, ao lado da cama. Mas a cama estava vazia, embora desse a impressão de 

ter sido ocupada. Então seguimos até o final do corredor, a última porta, e lá, na 

cama dela, encontramos a senhora Clutter. Também tinha sido amarrada. Mas de 

maneira diferente – com as mãos à frente do corpo, de maneira que parecia estar 
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rezando – e numa das mãos estava segurando, agarrando, um lenço. Ou seria um 

lenço de papel? O cordão em torno de seus pulsos corria até os tornozelos, que 

também estavam amarrados, e depois ia até o pé da cama, onde foi preso – um 

trabalho muito complicado, e feito com capricho. E pensar no tempo que deve ter 

levado para amarrá-la assim! E ela deitada ali, morrendo de medo. Estava usando 

algumas jóias, dois anéis (...) e um robe, uma camisola branca, e meias brancas. Sua 

boca tinha sido fechada com fita adesiva, mas ela tinha levado um tiro à queima-

roupa no lado da cabeça, e o disparo – o impacto – tinha arrancado a fita. Os olhos 

estavam abertos. Bem abertos. Como se ainda estivesse olhando para o assassino. 

Porque ela deve ter visto quando ele se aproximou e apontou a arma (CAPOTE, 

2006, p. 93-4). 
 

O romance-reportagem de Truman Capote enfatiza os pormenores, os detalhes 

simbólicos e a apresentação cronológica dos acontecimentos. Há a retratação minuciosa dos 

espaços e das personagens, enfatizando na composição narrativa de A Sangue Frio aquilo 

que Roland Barthes chama de “pormenores supérfluos” ou “enchimentos”.  

A utilização da técnica de construção cena a cena confere intensidade e movimento 

ao enredo. O mosaico litero-factual (cenas) ganha força na reportagem e ressalta a trama do 

enredo. Na passagem em análise, Capote mostra as principais personagens assassinadas, por 

meio de um relato jornalístico mais aprofundado, com descrições minuciosas do cenário, 

das vítimas e também frisando a contextualização histórica do fato. 

Outro elemento que deve ser levado em conta na organização da narrativa de Capote 

são os detalhes simbólicos. Esses componentes juntamente com a construção cena a cena 

engendram o sentido e o significado da urdidura do enredo. Por exemplo, o fato de 

apresentar o local do crime com as imagens de Nancy com “as cobertas puxadas até seus 

ombros” e da senhora Clutter “com as mãos à frente do corpo, de maneira que parecia estar 

rezando” ou ainda a descrição dos olhos de Bonnie Fox que “estavam abertos. Bem abertos. 

Como se ainda estivesse olhando para o assassino”, mostram as facetas dos perfis 

psicológicos dos assassinos Perry Smith e Richard Hickock, atribuindo-lhes uma postura 

“ética” e qualidades, paradoxalmente, dúbias e contrastantes, como, por exemplo, o 

“sentimentalismo”, a “compaixão” e a “raiva” exacerbada.  

Aproximando o pensamento de Mikhail Bakhtin (2010) ao excerto em estudo, 

constata-se que esses outros “eus” refratados de Perry e Hickock, constituem o tecido de 

outras vozes, “cantando diversamente o mesmo tema. Isso constitui precisamente a 

‘polifonia’, que desvela o multifacetado da existência e a complexidade dos sofrimentos 

humanos” (BAKHTIN, 2010, p. 49). 

 No decorrer de A Sangue Frio outros detalhes são apresentados, como os óculos de 

Kenyon na cena do crime e a forma como o senhor Clutter pagava todas as despesas 
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(sempre utilizando cheques), desencadeiam elementos que definem as personagens, situam-

nas no mundo e conferem sentido histórico-social à sua existência. 

Em A Sangue Frio, Capote utiliza técnicas tradicionais na confecção do texto 

jornalístico, como a apuração, entrevistas e registros oficiais. Contudo o autor, não deixa de 

lado elementos característicos do romance realista, destacadamente a individualização das 

personagens, a apresentação detalhada dos ambientes e a preocupação em delimitar as ações 

em um espaço-tempo específico. 

Truman Capote utiliza em diversos momentos do romance-reportagem A Sangue 

Frio os detalhes simbólicos não apenas para engendrar o perfil psicológico das 

personagens, mas, sobretudo, para interligar os movimentos de Perry e Dick aos da família 

Clutter. Esses aspectos podem ser percebidos nas duas passagens a seguir. Nos fragmentos, 

Capote contrapõe na mesma unidade narrativa as figuras de Perry, Dick e Herbert Clutter. 

A partir da oposição das cenas, Capote consegue criar uma atmosfera de suspense e delinear 

uma unidade simbólica, cujo sentido será explicitado no decorrer da trama jornalística: 

 

Dick voltou com as mãos vazias. “Nada”, anunciou ele, com uma despreocupação 

que deixou Perry desconfiado. 

“Tem certeza? Pelo menos perguntou?” 

“Claro que sim.” 

“Não acredito. Acho que você entrou lá, ficou fazendo hora por alguns minutos, e 

depois saiu.” 

“Está certo, meu querido – como você quiser.” Dick deu a partida no carro. Depois 

de viajarem algum tempo em silêncio, Dick deu uma palmadinha no joelho de 

Perry. “Ora, francamente”, disse ele. “Era uma ideia ridícula. O que elas iriam 

pensar? Eu entrando lá, como se fosse uma loja de meias...” 

Perry disse: “Pode ser que tenha sido melhor assim. Freiras dão muito azar’. 

 

O representante da seguradora New Yok Life Insurance em Garden City sorria 

enquanto o sr. Clutter destampava uma caneta Parker e abria o talão de cheques. (...) 

Com o cheque preenchido mas ainda não assinado, reclinou-se na cadeira e deu a 

impressão de entregar-se a divagações. O corretor, um homem corpulento, um tanto 

calvo e bastante informal chamado Bob Johnson, esperou que seu cliente não 

tivesse dúvidas de última hora. Herb era um cabeça-dura, um sujeito que levava 

muito tempo para fechar qualquer negócio. Mas não, o cliente só estava vivendo o 

que Johnson chamava de Momento Solene – um fenômeno familiar aos corretores 

de seguros. O sujeito que faz um seguro de vida sente-se mais ou menos da mesma 

forma que o sujeito que assina seu testamento; sempre pensa na própria mortalidade 

(CAPOTE, 2006, p. 74-75). 
 

 

 Na primeira cena, Truman Capote apresenta os dois criminosos Perry e Dick 

tentando comprar um par de meias pretas em um convento. A ideia de comprar as meias das 

freiras foi de Perry e tinha a finalidade de esconder os rostos dos assassinos, evitando que 
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fossem reconhecidos pelos membros da família Clutter. Contudo, Dick não consegue obter 

os objetos.  

Segundo Cyntia Belgini Andretta (2008), essa atitude altera toda a história, porque 

com as meias eles não seriam reconhecidos e não sentiriam a “necessidade” de matar. Sem 

os subterfúgios das meias, o pensamento dos dois assassinos foi exatamente o contrário. 

Na segunda cena, entra Herbert Clutter dialogando com o representante da 

seguradora de vida New York Life Insurance, mudam-se as cenas e os cenários rapidamente. 

São fragmentos que ainda não possuem relação tácita, mas que são intercalados por Capote, 

justapondo lado a lado duas realidades, dois momentos, três personagens em via de colisão. 

Para Bulhões (2007), as pinceladas rápidas e cinematográficas presentes na narrativa de 

Truman Capote permitem a intercalação de diversificadas cenas: 

 

Na composição geral da obra há até um aspecto que se pode considerar de sugestão 

cinematográfica. Trata-se do movimento de alternância da observação do sereno 

cotidiano dos Clutter em sua fazenda com as incisivas ações de Dick e Perry, 

alternância que se faz com um corte brusco. Com tal recurso, confere-se ao leitor o 

privilégio de acompanhar o plano de comportamento das vítimas e das ações dos 

criminosos, destes em direção àqueles, convergindo para as terríveis ações do 

assassinato. Como se nota, os artifícios de onisciência e outras licenciosidades 

operadas por Capote em seu “romance jornalístico” são preciosos brindes 

permitidos aos produtos narrativos de ficção (BULHÕES, 2007, p. 154). 
 

 

Constata-se, pois, no exemplo em estudo, que repensar a história e sua relação com a 

literatura é observar de forma diferenciada, além do contexto, a linguagem, a textualidade, 

as estruturas, as narrativas e o diálogo. Porque a literatura, segundo Kramer (2001), sugere 

formas alternativas de conhecer e descrever o mundo e usa a linguagem imaginativa para 

representar as categorias da vida, do pensamento, das palavras e da experiência humana:  

 

O grande valor da literatura moderna reside em sua predisposição a explorar o 

movimento da linguagem e do significado em todos os aspectos da experiência 

social, política e pessoal. Os escritores criativos foram muito além das antigas e 

estáveis concepções de mundo que os forçavam a produzir uma cópia literal de uma 

realidade supostamente estática; eles percebem que todas as descrições do mundo 

permanecem abertas à contestação. Enquanto isso, os historiadores continuam a 

procurar a narrativa do mundo da forma como realmente existiu, em vez de 

admitirem que suas descrições parciais sempre excluem inúmeros outros tipos de 

informações importantes. O pondo de partida (...) a essas narrativas históricas 

deveria ser o reconhecimento, ‘de que não há nada que se possa considerar como 

uma única concepção correta de qualquer objeto de estudo mas (...) muitas 

concepções corretas, cada uma das quais exigindo seu próprio estilo de 

representação’ (KRAMER, 2001, p. 159-160). 
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Percebe-se, portanto, no enredo de Capote a mescla das categorias literárias, 

jornalísticas e históricas, concebendo a narrativa do romance-reportagem como uma 

estrutura que abarca “muitas concepções corretas” e “exigindo seu próprio estilo de 

representação”. 

Em A Sangue Frio, os diálogos suprem a função de delineadores do cenário, da 

trama narrativa e de complemento da ação. O fragmento a seguir descreve o momento em 

que Perry e Dick entram na casa da família Clutter atrás de um suposto cofre, cheio de 

dinheiro. Os diálogos alimentam uma cena de tensão e suspense. Capote descreve o 

ambiente e a conversação a partir do depoimento que Perry Smith deu à polícia: 

 

Bem, quando não encontramos o cofre, Dick apagou a lanterna e, no escuro, saímos 

do escritório para uma sala, uma sala de estar. (...) Acendeu a lanterna e abriu a 

porta. Um homem disse: “Querida?”. Estava dormindo, piscou os olhos e 

perguntou: “É você, querida?”. Dick perguntou: “O senhor é o senhor Clutter?”. 

Agora ele estava bem acordado; sentou-se na cama e disse: “Quem é? O que está 

querendo?”. E Dick respondeu, muito educado, como se nós fôssemos dois 

vendedores de porta em porta: “Queremos falar com o senhor. No seu escritório, por 

favor”. E o senhor Clutter, de pés descalços, só de pijama, foi conosco até o 

escritório e acendemos as luzes de lá. Até então ele não tinha conseguido ver 

nenhum de nós dois muito bem. Acho que quando viu ficou chocado. Dick disse: 

“Só queremos que o senhor nos mostre onde fica o cofre”. Mas o senhor Clutter 

disse: “Que cofre?”. Que não tinha cofre nenhum. E na mesma hora eu vi que era 

verdade. Ele tinha uma cara desse tipo. Dava para saber que o que ele estava 

dizendo era verdade. Mas Dick começou a gritar com ele: “Não mente para mim, 

seu filho-da-puta! Eu sei muito bem que você tem um cofre!”. A minha impressão é 

que ninguém nunca tinha falado desse jeito com o senhor Clutter. Mas ele olhou 

bem nos olhos de Dick e disse a ele, com toda calma – que sentia muito mas não 

tinha cofre nenhum. Dick encostou a ponta da faca no peito dele e disse: “Ou mostra 

onde fica o cofre ou vai sentir muito mais”. Mas o senhor Clutter – dava para ver 

que ele estava com medo, mas continuava com a voz calma e firme – continuou a 

negar que tivesse um cofre (CAPOTE, 2003, p. 296). 
 

 

A descrição dos diálogos completos conferem à narrativa de A Sangue Frio mais 

vivacidade e dinâmica. As “falas” reconstroem as situações de tensão, reproduzindo o real 

passado e situando-as em um momento presente, como se a cena ocorresse agora, no 

momento em que se lê o fato. O diálogo – como apresentação polifônica da personagem – 

refaz narrativamente o universo perdido da trama e das cenas, aglutinando-as 

simultaneamente sob a dimensão histórica e também pelo viés ficcional. 

Verifica-se, assim, que as imbricações entre as técnicas do jornalismo e da literatura, 

alicerçadas sobre a base da “realidade histórica”, configuram elementos suficientes para 

tornar atraente e informativa a estrutura do enredo litero-factual, proposto por Truman 
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Capote. A construção cena a cena, os detalhes simbólicos, o ponto de vista e fluxo de 

consciência e os diálogos são alguns dos dispositivos empregados pelos jornalistas literários 

para compor a narrativa do romance-reportagem.  

Em alusão às ideias defendidas por Fernando Resende (2002), abrir o campo de ação 

dos discursos jornalístico e literário não é simplesmente contribuir com a própria ideia de 

ruptura dos gêneros, mas também pensar esses discursos enquanto variáveis possíveis da 

superfície discursiva de modo geral, inserindo-os num universo verbal ampliado: 

 

O que se sugere é que se pense não na obra que desobedece a seu gênero, mas no 

texto que hoje é refeito, ou, ainda, que até propõe uma releitura do próprio gênero 

que, inegavelmente, o pressupõe. Deve-se seguir de perto a ideia de que hoje 

existem textos – obviamente derivados de outros – que se manifestam de maneira 

singular, de modo a questionar o próprio fazer literário, colocando em questão não 

suas origens, mas a sua própria manifestação enquanto propagação discursiva, sua 

enunciação, o significante derivado do seu próprio fazer (RESENDE, 2002, p. 34). 

 

O cruzamento entre as categorias literárias e jornalísticas permite, dessa maneira, 

que a produção textual amplie seu campo verbal de atuação, apresentando construções 

discursivo-literárias mais dinâmicas e relativizadas. 

 

Considerações finais 

 

 A partir do estudo das imbricações entre jornalismo, história e literatura, percebe-se 

que não há como considerar a linguagem neutra ou ignorar suas interferências. É por isso 

que, segundo Kramer, “repensar as fronteiras da linguagem constitui um meio de repensar e 

ampliar as fronteiras da história” (2001, p. 140).  

Dessa forma, nota-se que o texto constitui uma rede de resistências, um diálogo. E o 

acesso ao passado está condicionado a sua existência como texto, dessa forma, seus 

documentos e suas evidências também são textuais. Por isso, o sentido de um escrito não se 

reduz ao que quer dizer o autor, nem ao que quer compreender o leitor. A significação da 

escrita ocorre dialogicamente nesse espaço entre um e outro. Não existindo, portanto, uma 

verdade única e sim “verdades” no plural.  

White (2008) examina a historiografia como uma estrutura verbal-discursiva e 

sustenta a ideia basilar de que a mente não é capaz de explorar o real sem a linguagem. Em 

outras palavras, sem a linguagem não há como expressar o pensamento. 
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O processo narrativo de A Sangue Frio desvela, portanto, as nuances discursivas, os 

aspectos culturais e imaginários ocultos no emaranhado sócio-histórico da trama 

jornalística. O romance-reportagem de Capote consegue, dessa maneira, estruturar no 

decorrer da organização do enredo aspectos plurais e simbólicos das personagens, 

abarcando elementos que tangem à representação de consciências plenivalentes e às tensões 

interdiscursivas e intersubjetivas que se desenrolam na superfície do texto, justapondo 

elementos literários, jornalísticos e históricos sob a mesma paleta narrativa. 
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