
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – João Pessoa - PB – 15 a 17/05/2014 

 

_______________________________ 
1Trabalho submetido ao DT 1 - Jornalismo do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – 

Intercom Nordeste, de 15 a 17 de maio de 2014.  
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB e graduada no curso de Comunicação Social – 

Jornalismo pela UFPB. E-mail: hallita__@hotmail.com.                                                                                                1 

 

A Sangue Frio: o relato jornalístico e a construção do romance de não-ficção de 

Truman Capote
1 

 

Hallita Amorim Cézar Fernandes e AVELAR
2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

RESUMO 

 

A mais célebre e elogiada obra de Truman Capote tinha tudo para ser um livro como 

tantos outros publicados em sua época, se não fosse a capacidade ímpar do jornalista de 

trazer traços indiscutivelmente literários ao jornalismo da década de 60. Ou será que foi 

a literatura que recebeu uma contribuição jornalística? Seja como for, A Sangue Frio 

(originalmente intitulado como In Cold Blood), é hoje referência para aqueles que 

desejam fazer um jornalismo que foge do modelo clássico, que envolve e conquista o 

autor como se contasse uma história originada na mente mais criativa. Para este artigo, 

portanto, pretendeu-se fazer uma análise crítica desta que é a obra inicial do gênero 

conhecido como Jornalismo Literário, tecendo ainda um breve resumo sobre o estilo 

narrativo e a vida e obra de seu maior nome, Truman Capote. 

 

PALAVRAS-CHAVE: A Sangue Frio; In Cold Blood; Truman Capote; Romance de 

não-ficção; Jornalismo Literário. 

 

A verdade dos fatos no romance de não-ficção 

 

 Escrever um texto jornalístico normalmente segue a mesma fórmula. A já tão 

conhecida pirâmide invertida serve para nortear a organização das informações de uma 

matéria, priorizando no lead (ou seja, no primeiro parágrafo do texto) sempre os 

detalhes que respondam a seis questões básicas: quem, o quê, quando, como, onde e por 

quê. Além disso, palavras como objetividade e imparcialidade sempre dominaram os 

códigos de ética jornalísticos, ainda que, na prática, muitas vezes o que se vê são 

abordagens tendenciosas e sensacionalistas das empresas de comunicação. 

Tais regras de construção textual começaram a ser quebradas no ano de 1956, 

após a publicação de uma reportagem-perfil do ator Marlon Brando, intitulada O duque 

em seu domínio (The duke in his domain), e de autoria de Truman Capote. A partir daí, a 

produção jornalística norte-americana foi tomada por textos que combinavam a 

apuração dos fatos tal como a de uma reportagem convencional com a narrativa 

descritiva, emocional e um cuidado especial na construção de cada personagem, 

características típicas da literatura. 
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Em 1962, foi a vez de Joe Louis: o rei como homem de meia idade (Joe Louis: 

the king as a middle-aged man), no qual Gay Talese relatou a vida do boxeador norte-

americano investindo em diálogos e descrições bastante detalhadas. Quatro anos depois, 

Talese escreveu o bem-humorado Frank Sinatra está resfriado (Frank Sinatra has a 

cold), texto também publicado na revista Esquire. 

No entanto, nenhuma obra marcou tanto o novo gênero narrativo que surgia 

como A Sangue Frio, trabalho que garantiu a Capote a posição de expoente máximo do 

chamado Novo Jornalismo, também conhecido como Jornalismo Literário (apesar do 

próprio preferir o termo “romance de não-ficção”). 

Sobre o novo modelo jornalístico, Eduardo Belo (2006, apud Fontana, 2003) 

escreveu: “Quando, em 1965, Truman Capote denominou o seu A Sangue Frio de 

“romance de não-ficção” acabou sem querer estabelecendo uma distinção importante. 

Nem toda não-ficção é jornalismo, mas todo o jornalismo tem de ser, por princípio, não-

ficcional”. 

Já Tom Wolfe, outro grande nome do Novo Jornalismo, chegou a declarar que 

“a ideia era dar a descrição objetiva completa, e um algo mais que os leitores sempre 

tiveram de buscar nos romances e contos, ou seja, a vida subjetiva ou emocional dos 

personagens”. 

Atraído por uma curta nota publicada no The New York Times em novembro de 

1959, o jornalista se encaminhou, acompanhado da amiga Harper Lee (de O sol é para 

todos), à cidade de Holcomb onde ocorrera o assassinato brutal de quatro membros da 

família Clutter. Na ocasião, a fazenda River Valley, de propriedade de Herbert William 

Clutter, fora invadida por ladrões, que amarraram, amordaçaram e mataram Herbert, sua 

esposa e os dois filhos. 

Uma vez na cidade, o escritor se aproximou de amigos da família e de todos 

aqueles que podiam contribuir de alguma forma com a construção de sua história, mas 

sua atenção se voltou mesmo para Perry Edward Smith, assassino confesso das vítimas, 

que, confiando no jornalista, lhe deu material suficiente para a criação daquela que viria 

a ser a obra-prima do Novo Jornalismo. 

Lançado em livro em 1966, após ter seus capítulos publicados na revista The 

New Yorker no ano anterior, A Sangue Frio é hoje lembrada como referência do bom 

jornalismo, tendo dado a seu autor o prestígio e a fama que ele tanto sonhava. Willy 

Lewin (1966) traz um breve comentário do escritor sobre sua criação: 
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Projetei escrever o que vocês costumam chamar um roman-verité, e nesse 

particular temos um postulado artístico. Sou romancista, mas há dez anos 

pratico o jornalismo, ou seja, a reportagem. Julguei que se conseguisse compor 

um livro em que se harmonizassem as técnicas do jornalismo – trabalho preciso 

e acurado em todos os detalhes – e as técnicas da criação puramente romanesca, 

o resultado poderia ser fascinante: narrativa de um acontecimento real, porém, 

beneficiando-se do trabalho em maior profundidade do ficcionista, e por 

conseguinte, do vigor da obra de imaginação. (LEWIN, 1966 apud SILVA, 

2010) 

 

A narrativa jornalístico-literária de A Sangue Frio 

 

 Uma nota de apenas duas linhas em uma edição The New York Times de 1959 foi 

suficiente para, nas mãos de um escritor criativo e ávido por uma nova história, originar 

um dos livros policiais mais comentados e inovadores do jornalismo que se conhecia à 

sua época. 

Nas primeiras linhas dos agradecimentos, um alerta: “Todo o material contido 

neste livro que não provém da minha própria observação ou foi retirado dos registros 

oficiais ou resulta de conversas com as pessoas diretamente envolvidas, entrevistas em 

geral realizadas ao longo de um extenso período” (CAPOTE, 1965, p. 17). 

As palavras iniciais de Truman Capote não poderiam ser mais pertinentes. Em 

uma trama organizada em quatro longos capítulos, o leitor tem a sensação de que está 

diante de uma história fictícia, tamanho o detalhamento dado em suas palavras. A 

responsabilidade de Capote com a verdade dos fatos chegou, inclusive, a ser 

questionada por suas fontes, que declararam que o jornalista “floreou” os 

acontecimentos. 

No posfácio “Nem tudo é verdade, apesar de verdadeiro”, Matinas Suzuki Jr. 

(2003) conta a suposta introdução no livro de pensamentos próprios do autor como se 

fossem de personagens retratados na trama. 

 

Vários personagens citados em A Sangue Frio questionaram a falta de precisão 

nas transcrições dos depoimentos e na descrição do envolvimento deles nos 

fatos. Um autor, Philip K. Tompkins, dedicou-se a pesquisar discrepâncias entre 

passagens do livro e o que ele diz ter apurado como fatos reais. No seu artigo 

“In cold fact” (“A fato frio”), ele conclui que Capote pôs suas próprias 

observações na boca e na cabeça dos personagens e, para piorar, criou um 

retrato irreal e romântico do assassino Perry Smith. (SUZUKI Jr, 2003, p. 431) 

 

 A tal relação afetuosa entre o escritor e Perry Edward Smith, condenado à morte 

juntamente com seu comparsa Richard Eugene “Dick” Hickock pelo assassinato da 
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família Clutter em 1959, pode ser percebida com atenção nas páginas de A Sangue Frio. 

As vidas e personalidades da dupla de homicidas são abordadas profundamente, através 

de projeções ao passado nas quais conhecemos as famílias e as histórias mais íntimas da 

infância e da adolescência daqueles que um dia provocariam uma das chacinas mais 

lembradas dos Estados Unidos. 

 No caso de Perry, a abordagem é bem peculiar. Apresentado como um jovem 

que simplesmente não teve chance de se dar bem na vida, ele chega até a ser visto como 

um rapaz “de bom coração”, que apenas estava sendo influenciado por Dick, o grande 

mentor do crime. Durante o depoimento de Perry acerca dos acontecimentos da fatídica 

noite, a narrativa procura mostrar seu lado “sensível”. 

 

Pouco antes de eu fechar sua boca com a fita, o senhor Clutter me perguntou – e 

foram as últimas palavras dele – queria saber como estava a mulher, se ela 

estava bem, e eu disse que sim, que ela estava indo dormir, e que de manhã 

alguém ia encontrar todos eles, e então aquilo tudo, eu, Dick e o resto, ia 

parecer um sonho. E eu não estava querendo enganá-lo. Eu não queria fazer mal 

àquele homem. Achei que era um senhor simpático. Que falava manso. E era 

assim que eu pensava até a hora em que cortei o pescoço dele. (CAPOTE, 1965, 

p. 305) 

 

 Apesar do foco preferencial da narrativa ser na vida dos criminosos, Capote 

inicia o livro, em “Os últimos a vê-los com vida”, descrevendo minuciosamente cada 

um dos quatro membros da família Clutter que seria assassinado posteriormente.  

Herbert William Clutter, mais conhecido como Herb, tinha 48 anos e era um 

sujeito “boa praça”. Dono da fazenda River Valley, Herb tinha uma condição financeira 

que não deixava a desejar – apesar de nunca gostar de andar com muito dinheiro no 

bolso -, sendo ainda bastante respeitado pela cidade de Holcomb, onde era presidente da 

Conferência das Organizações Agrícolas do Kansas. Sua esposa, Boonie, tinha a saúde 

frágil, ficando boa parte do tempo trancada em seu quarto. 

Já Nancy, uma das filhas do casal, era a queridinha da cidade, sempre disposta a 

ajudar as amigas e namorada de Bobby Rupp, enquanto o caçula, Kenyon, preferia 

passar seu tempo no porão de casa envolto em suas “invenções” (uma delas foi uma 

fritadeira elétrica) ou com o amigo Bob Jones. Os Clutter também tinham outras duas 

filhas, Eveanna e Beverly, que já não moravam com os pais. 
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Figura 1: A família Clutter. No canto superior esquerdo, Herb Clutter, ao lado da esposa, Boonie. 

Abaixo, os filhos Nancy e Kenyon. 

 

A vida dos Clutter é descrita como a mais adorável e calma possível. A cidade 

de Holcomb, onde moravam, ficava a 110 quilômetros da divisa do Kansas com o 

Colorado. Seus habitantes já estavam acostumados com a vida tranquila do município, 

contentando-se com o trabalho, a escola, a caça e a igreja, e até sendo pouco lembrados 

pelo resto do país (“Até uma certa manhã de meados de novembro de 1959, poucos 

amercianos – e bem poucos habitantes do Kansas, na verdade – jamais tinham ouvido 

falar de Holcomb”). 

Alternando a narrativa com foco nos habitantes de Holcomb com passagens de 

Perry e Dick se dirigindo à cidade, Capote vai, aos poucos, delineando aqueles que 

seriam os últimos dias das vítimas. Nesse momento, o escritor optou por não detalhar a 

cena do assassinato, revelando apenas, neste primeiro capítulo, a fuga dos criminosos e 

a reação dos habitantes da cidade quanto à atrocidade cometida na River Valley naquele 

15 de novembro. 

 Em “Pessoas desconhecidas”, o leitor tem a oportunidade de mergulhar de 

cabeça no cotidiano de Holcomb, já completamente modificado pelo que acontecera aos 

Clutter. Em todo o capítulo, Capote nos apresenta a novos personagens e a suas 
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angústias ao verem uma cidade tão calma e segura estampar as páginas policiais dos 

principais jornais do país. 

 É nesse mesmo capítulo que o investigador Al Dewey começa a traçar suas 

primeiras hipóteses a respeito do responsável pelas quatro mortes. O cuidado aparente 

que o assassino (ou um dos assassinos) tivera com o conforto das vítimas e o sumiço de 

um rádio de Kenyon intrigam o detetive, que segue suas investigações tendo que lidar 

com inúmeras sugestões e suposições da população aflita. 

 A trajetória de Perry e Dick continua sendo abordada. Os personagens ganham 

espaço de verdadeiros protagonistas na trama. Perry, vindo de um lar totalmente 

desestruturado, perdeu a mãe, Flo Buckskin, para o álcool, enquanto dois irmãos – Fern 

e Jimmy – cometeram suicídio. Apenas a mais nova, Barbara, levava uma vida 

considerada “normal”. O pai, Tex. J. Smith, já não falava com o filho há anos após um 

desentendimento. 

Já Dick, filho de Eugene e Walter Hickock, era pai de três crianças, fruto de seu 

primeiro casamento. Antes do assassinato dos Clutter, Dick já havia sido preso por 

pequenos roubos e uso de cheques fraudulentos. 

A narrativa segue e começa a, finalmente, se desenhar em direção à conclusão 

do caso em “Resposta”, a terceira e mais envolvente parte da obra. Capote dá início ao 

capítulo com o depoimento de Floyd Wells, presidiário que dividira cela com Hickock 

e, assim, sabia de seu plano de roubar e assassinar os Clutter (“Disse que ele e Perry iam 

lá roubar tudo, e que depois iam matar todas as testemunhas – os Clutter e mais 

qualquer pessoa que estivesse por lá”). 

A partir daí, começa uma caçada frenética aos assassinos, busca essa que acaba 

em Las Vegas de forma até cômica – devido à ingenuidade dos fugitivos – após Perry 

buscar, sem saber, as provas do crime em uma agência dos Correios. Ao longo das 

páginas seguintes, o leitor confere a confissão de cada um dos acusados, cada um com 

versões diferentes do caso. 

 
Church fechou o cerco. “Vou lhe dizer o que vai acontecer com você, Hickock”, 

disse ele. “Você vai ser levado de volta para o Kansas. E vai ser acusado de 

quatro homicídios em primeiro grau.” (...) E Hickock disse: “Foi Perry Smith 

que matou a família Clutter”. Ergueu a cabeça, e endireitou lentamente o corpo 

na cadeira, como um lutador nocauteado que se esforça para reerguer-se. “Foi 

Perry. Não consegui fazer ele parar. Ele matou todo mundo”. (CAPOTE, 1965, 

p. 287) 
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 O último capítulo de A Sangue Frio, “O Canto”, é talvez o mais enfadonho de 

todos. Ao longo de suas mais de 100 páginas, o jornalista descreve cada passo do 

processo de Perry e Dick pelo assassinato dos Clutter. O julgamento, os muitos 

adiamentos da data da execução e a relação com outros prisioneiros do corredor da 

morte, até que, no dia 14 de abril de 1965, os dois vão então para a forca. 

 

 
Figura 2: Dick Hickock e Perry Smith são condenados à morte pelo assassinato da família Clutter. 

 

 Entender o processo de coleta de informações e produção de sua obra-prima nos 

ajuda a melhor avaliar a postura de Capote nas últimas páginas do livro. A ansiedade 

que toma conta do leitor em ver o desfecho da história de Perry Smith e Dick Hickock 

faz com que nos incomodemos com o excesso de descrições da narrativa, em outro 

momento até admirado pelos fãs da linguagem literária. 

 Após conseguir o que precisava, o jornalista praticamente desfaz os laços tão 

próximos que tinha com Perry, chegando a se frustrar – conforme aborda o filme 

Capote (2005) – com a demora da execução dos presos. Depois de seis anos de 

pesquisa, em abril daquele ano, o escritor finalmente conseguiu conteúdo para as 

últimas páginas de seu romance não-ficcional, detalhando o caminhar de seus dois 

personagens centrais para a morte. 

 Detentor do título de maior expoente do Jornalismo Literário mundial, Capote 

não poupava elogios a si próprio. Como bem frisou Ivan Lessa (2003) no prefácio que 

introduz as edições mais recentes da trama (“Sangue quente no chicote”), “Capote era 

uma das poucas pessoas no mundo capazes de ‘virar-se’ e dizer uma coisa: ‘Tudo isso 
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que vocês estão dizendo pode ser muito interessante, mas a verdade é que eu escrevi 

uma obra-prima, e vocês não’” (LESSA, 2003, p. 7). 

 E, de fato, não é para menos. Com seis anos de intenso estudo (algo 

praticamente impensável na rotina acelerada das redações) e cerca de 8 mil páginas de 

observações, aquele escritor franzino e, no mínimo, excêntrico, conseguiu aliar 

brilhantemente a investigação jornalística à linguagem literária, criando um estilo 

copiado por tantos e admirado por todo aquele que se dispõe a fazer um jornalismo 

diferenciado. 

 

“Truman apaixonado por Truman” 

 

 Há quem diga que por trás de toda grande obra sempre existe um grande homem, 

e com A Sangue Frio e seu criador, o jornalista Truman Capote, a história não poderia 

ser diferente. Nascido Truman Streckfus Persons, no ano de 1924, o escritor passou boa 

parte de sua infância na cidade de Monroeville, no Alabama, tendo se mudado para 

Nova Iorque em 1933 com a mãe Lillie Mae Faulk e o padrasto Joseph Capote, de quem 

ele adotou o famoso sobrenome. 

 Aos 17 anos, Truman deu início à sua carreira jornalística trabalhando na revista 

The New Yorker e, após a publicação de uma série de contos e do romance Other voices, 

other rooms (1948), ele finalmente escreve seu primeiro grande sucesso, Breakfast at 

Tiffany’s, de 1958, conhecido no Brasil como Bonequinha de Luxo. A obra seria 

posteriormente adaptada para o cinema, trazendo a atriz Audrey Hepburn no papel 

principal. 

 Mas foi só em 1965 que foi publicado, na The New Yorker, o primeiro capítulo 

daquele que seria seu trabalho de mais importante. A Sangue Frio foi publicado na 

íntegra no ano seguinte, tornando-se não só um marco do jornalismo mundial como uma 

fonte rica de informações acerca de um dos crimes mais chocantes da história dos 

Estados Unidos. 

 Ao morrer, em Los Angeles, no ano de 1984, o escritor deixou por terminar o 

livro Súplicas atendidas, no qual narrava as três semanas que passou em um cruzeiro no 

Mar Mediterrâneo, contando histórias e segredos de ícones da alta sociedade da época. 

 De personalidade e visual excêntricos, certamente a genialidade do famoso 

escritor não era o único elemento que lhe tornara tão comentado. Homossexual 

assumido, Truman era conhecido por seu gosto por estar sempre em meio à alta 
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sociedade norte-americana em festas onde imperavam o consumo de bebida alcoólica e 

a ostentação. 

Como jornalista, não gostava de intimidar seus entrevistados com gravadores, 

afirmando recordar-se do relato de cada fonte em detalhes. Durante o processo de 

produção de A Sangue Frio, no entanto, sua ética profissional foi posta em dúvida, ao 

claramente “usar” o acusado Perry, passando-se por seu amigo para obter declarações 

das mais secretas (muitos até acreditam que os dois tiveram um relacionamento 

amoroso). 

Controverso, egocêntrico e ambicioso, não há dúvidas de que, para ele, não 

havia limites éticos para se obter a informação mais apurada, mais detalhada de cada 

acontecimento, nem muito menos para conquistar o tão sonhado prestígio entre os 

grandes da época. Como bem comenta a personagem Harper Lee em Capote (2005) - 

filme que relata o período de apuração e produção do livro -, é “Truman apaixonado por 

Truman”. E por mais ninguém. 
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