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“Lendo sonhos. Foi por causa disso que ela começou a 

caminhar pela estrada. A cada dia ela ia um pouco mais 

longe: uma milha, e voltava pra casa. Duas milhas, e 

retornava pra casa. Um dia ela seguiu em frente.”  

(Truman Capote, em Bonequinha de Luxo, 1988) 
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RESUMO: 

A presente pesquisa tem como foco o New Journalism   na adaptação cinematográfica 

de Blake Edwards Bonequinha de Luxo, no livro de Truman Capote Bonequinha de 

Luxo e no livro Quinta Avenida: 5 horas da manhã de Sam Wasson. São abordados 

diferentes conceitos do gênero, a fim de introduzir à temática e responder a seguinte 

questão: quais traços do New Journalism estão presentes nas obras? Os objetivos são 

descobrir as peculiaridades deste gênero presentes nas obras escolhidas. A análise de 

conteúdo e a pesquisa bibliográfica foram os métodos de pesquisa utilizados. O intuito 

das análises realizadas se refere às mudanças e as várias faces da personagem Holly 

Golightly interpretada pela atriz Audrey Hepburn, relacionando-as ao New Journalism, 

e a perda desta forma de escrita durante o processo de roteirização. 

Palavras-chave: análise de conteúdo; jornalismo literário; cinema e literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research focuses on the New Journalism on the Blake Edwards' film 

adaptation of Breakfast at Tiffany's, on the homonymous book by Truman Capote and in 

the book Fifth Avenue: 5 A.M., by Sam Wasson. Different concepts of the genre are 

approached in order to introduce the subject and answer the following question: what 

features of the New Journalism are present in these works? The objectives are to 

discover the peculiarities of this genre present in the chosen works. Content analysis 

and bibliographic research were the research methods used. The purpose of the analysis 

is the changes and faces of the character Holly Golightly played by the actress Audrey 

Hepburn, relating them to the New Journalism, and the loss of this form of writing 

during the process of scripting. 

Keywords: content analysis; new jornalism; cinema and literature 
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1. INTRODUÇÃO 

        

A ideia desta pesquisa surgiu através da disciplina de Cinema I do curso de 

Jornalismo, a qual foram abordados inúmeros filmes, diretores e os principais marcos 

do cinema, como o filme Bonequinha de Luxo, que é uma adaptação do livro 

Bonequinha de Luxo escrito por Truman Capote – autor a ser estudado, e participante 

da corrente conhecida como New Journalism, foco do presente estudo. 

De acordo com o autor Edvaldo Pereira (1993), o New Journalism agrega 

técnicas da literatura, como observação e redação, ao jornalismo, e tem um texto muito 

particular, com vários detalhes, descrições, trazendo o imaginário de cada jornalista à 

tona. 

Truman Capote está entre estes jornalistas-escritores que criaram este novo 

gênero jornalístico, com uma narrativa que não segue nenhuma técnica, como o lead ou 

a pirâmide invertida, e sim, tornando as pessoas como personagens e narrando suas 

histórias, através de uma escrita com inúmeros detalhes, descrevendo cena a cena 

através de um vocabulário franco e direto. 

No entanto, o New Journalism e suas obras vêm deixando de ser pauta na área da 

comunicação. Bonequinha de Luxo é uma das principais obras de Truman Capote, tem 

sua fama reconhecida, mas, relacionada estritamente à área da moda. O estudo irá tentar 

resolver estas questões e colocar em voga a obra que foi um marco na carreira de 

Capote. 

A pesquisa se prepõe a delimitar os traços do jornalismo literário encontrados no 

livro Bonequinha de Luxo de Truman Capote. A partir disso, quais destes traços podem 

ser identificados no filme de mesmo nome. Para o desenvolvimento da pesquisa, serão 

analisados três objetos de estudos: O livro original Bonequinha de Luxo, o livro 5
a
 

Avenida, 5 horas da manhã e a adaptação cinematográfica Bonequinha de Luxo. 

O objetivo geral é identificar as diferentes construções da personagem Holly 

Golightly que possui diferentes narrativas na obra de Capote, no livro Quinta Avenida e 

no filme Bonequinha de Luxo. Já os específicos são comentar os trechos que não foram 

transpostos para o filme, focando na personagem principal Holly Golightly, perceber o 

modo de escrita e as peculiaridades do autor nas duas obras literárias citadas, além de 

investigar o livro de Truman Capote com o intuito de identificar como ele aplicou o 

New Journalism na obra. 12 
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Ao justificar a escolha do tema pretendido, em um primeiro momento, o que nos 

havia chamado atenção foi o filme Bonequinha de Luxo. Após as pesquisas iniciais, o 

foco passou a ser o autor Truman Capote. Desde então, o primeiro motivo a definir o 

tema, foi a partir da importância da obra literária Bonequinha de Luxo, por marcar uma 

nova vertente do jornalismo, o literário. 

Outro motivo que nos influenciou também, foi quando ao buscar outros 

trabalhos para embasamento teórico, percebemos que não havia muitas pesquisas sobre 

o New Journalism, em especial relacionadas ao filme Bonequinha de Luxo. 

A partir de então, decidimos pelo tema com o intuito de tentar trazer algo novo 

relacionado ao New Journalism e à Bonequinha de Luxo, que é comum ser ligado 

apenas à moda, por conta da atriz Audrey Hepburn e seus figurinos assinados por 

Givenchy
1
. 

Acreditamos que a pesquisa se tornará relevante aos estudiosos do cinema e do 

New Journalism, porque Bonequinha de Luxo é considerado um marco da década de 60, 

por trazer mudanças em relação a vida das mulheres desta época, como independência e 

liberdade. 

Nos últimos cinco anos, em relação ao tema de pesquisa, não há muitos projetos 

recentes envolvendo o New Journalism, mas mesmo assim, o que se tem são bem 

completos. A palavra-chave: Audrey Hepburn, aparece em projetos que envolvam moda 

e consumo, raramente não está relacionada a estas áreas, pois é considerada um ícone da 

moda, entretanto, a sua personagem mais famosa, Holly Golightly, é bastante citada e 

estudada, como símbolo de representatividade da mulher no cenário cinematográfico. 

        Um dos trabalhos que se aproximam do tema pretendido, é o “Holly Golightly: 

Uma análise de personagens femininos” desenvolvido por Letícia da Silva Vitória, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque faz uma comparação entre a 

adaptação para o cinema e o livro Bonequinha de Luxo, sobretudo as diferenças e 

semelhanças que são mostradas da personagem Holly, perpassa por alguns trechos que 

ajudarão no desenvolvimento do trabalho em questão. 

Percebe-se que o estado da arte nos últimos anos é relacionado à influência de 

Audrey na moda, pouco se fala da relação dela com o New Journalism. A partir disso, 

alguns artigos como “Moda e Cinema: A Parceria entre Audrey Hepburn e Givenchy”, 

                                                
1
 Hubert De Givenchy, estilista francês, hoje com 90 anos. Seu nome está lado a lado à sofisticação, 

elegância e luxo. Famoso pelo clássico vestido preto de Holly Golightly.  
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de Adriana Regen do Senac, podem servir como base, traz trechos de como Audrey 

Hepburn se tornou um ícone, e então ser utilizado para inúmeros trabalhos de pesquisa. 

Mas, no ano de 2015, as autoras Deusélia Gonçalves de Souza Passos, Elaine 

Stimer Dalla Vechia e Jane Adriane Gandra escreveram o artigo “As reviravoltas de um 

feminino transgressor no clássico filme Bonequinha de Luxo”, da Universidade Estadual 

de Goiás, com o intuito de analisar a personagem Holly Golightly, na adaptação 

cinematográfica e mostrar como algumas ações e características que foram modificadas 

influenciam na compreensão de tal personagem. Este é um trabalho com conceitos e 

propósitos similares aos nossos. 

O trabalho “Gonzo – O filho bastardo do New Journalism” escrito por André 

Felipe Pontes Czarnobai realizado em 2003 na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, também auxiliou a pesquisa em evidência, apesar de focar no jornalismo Gonzo, 

traz os principais conceitos de New Journalism. 

        O New Journalism é considerado um gênero que une duas áreas – literatura e 

jornalismo –,  que estão em voga e ainda assim o conteúdo de pesquisa para se ter um 

embasamento teórico não é dos maiores e dos mais atuais. Existem algumas pesquisas e 

trabalhos, mas poucos, e isso acaba tornando os fundamentos teóricos limitados e 

muitos se tornam parecidos e até repetitivos à medida que se busca algo novo, pois é um 

campo restrito na atualidade. 
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2.               REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1. NEW JOURNALISM 

 

O New Journalism surgiu na década de 60, nos Estados Unidos e tem como 

principais pioneiros Truman Capote, Tom Wolfe e Gay Talese.   

Segundo André Felipe Pontes Czarnobai (2003), o jornalismo literário é um 

termo que engloba todas as vertentes jornalístico-literárias, enquanto o New Journalism 

representa apenas uma fase, de escritores e jornalistas norte-americanos dos anos 60. 

É uma modalidade que agrupa jornalismo e literatura, resultando em um texto 

rico em detalhes e criatividade: 

  

O novo Jornalismo, embora possa ser lido como ficção, não é ficção. É, ou 

deveria ser, tão verídico, como a mais exata das reportagens, buscando 

embora uma verdade mais ampla que a possível através da mera compilação 

de fatos comprováveis, o uso de citações, a adesão ao rígido estilo mais 

antigo. O novo jornalismo permite, na verdade exige, uma abordagem mais 

imaginativa da reportagem e consente que o escritor se intrometa na narrativa 

se o desejar, conforme acontece com frequência, ou que assuma o papel de 

observador imparcial, como fazem outros, eu inclusive. (TALESE apud 

UNGARETTI, 2001, s. p.). 

  

A definição feita por Talese ajuda a esclarecer as diferenças entre o New 

Journalism e o Jornalismo tradicional. Características como detalhar as cenas, diálogos, 

manias dos personagens, comportamento, narrador, são essenciais para que se tenha 

uma aproximação da realidade e, assim, demarcar o estilo literário. 

O autor Sérgio Vilas Boas (2001) também define as peculiaridades do gênero 

literário a partir do trecho extraído de seu artigo “Jornalismo Literário e o Texto em 

Revista”: 

  

Inseriam diálogos - sim, com travessões e tudo. Faziam descrições 

minuciosas - de lugares, feições, objetos etc. Alternavam o foco narrativo: o 

narrador podia ser observador onipresente, testemunha e/ou participante dos 

acontecimentos. Além disso, podiam penetrar na mente dos seus personagens 

reais, reconstituir seus pensamentos, sentimentos e emoções com base em 

pesquisas e entrevistas verdadeiramente interativas. (VILAS BOAS apud 

CZARNOBAI, 2002, p.23) 

  

Já o autor Felipe Pena (2006) diz que foi nos séculos XVIII e XIX, que os 

grandes escritores começaram a entrar nas redações de jornais e descobriram a força do 

novo espaço público e como poderiam usufruí-lo. 

Mas é importante ressaltar que o New Journalism e o Jornalismo Literário 

possuem diferenças. O Literário é uma evolução da literatura, que foi unida ao 
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jornalismo por utilizar-se de técnicas de redação e edição. O New Journalism é uma 

vertente mais radical do Jornalismo Literário, pois o jornalista/escritor se coloca no 

interior da narrativa na maioria dos casos. 

Não se sabe ao certo qual foi o precursor deste novo gênero, alguns escritores 

dizem que foi William Thomas Stead em 1887, que deu voz ao termo New Journalism. 

Ele era um repórter britânico que começou nessa submersão a entrevistas em 

profundidade, mas, em um destes trabalhos deixou sua ética de lado, para comprovar a 

prostituição infantil, quando acabou “comprando” (Pena, 2006) uma menina para 

explicar suas teorias, e então foi sendo chamado de “Novo Jornalista”, o que na época 

não soava como um elogio. 

Mas, há também quem diga que Daniel Defoe, em 1725, foi o primeiro jornalista 

literário. Em uma série de reportagens policiais, ele conseguiu unir literatura e 

jornalismo, através de seus romances escritos, aplicando técnicas que elevaram seu 

nome a um dos principais precursores do gênero. 

Entretanto, em 1956, Truman Capote publicou uma reportagem-perfil do ator 

Marlon Brando, na revista New Yorker, intitulada “O duque em seus domínios”, a qual 

ele descreve desde o ambiente onde a entrevista foi feita, até as características do ator, 

como sua calvície. Foi então que o New Journalism realmente ganhou seu merecido 

espaço. O jornalista passa a ser mais que um mero observador e contador de histórias e 

sim, um personagem das narrativas que iria contar. 

Para Mendes (2000) apud Allan de Abreu, o New Journalism testemunhou a 

presença, na mídia, de expressões como o idealismo racional e a exacerbação poética. 

Na época, intervindo no discurso das narrativas, tanto social quanto politicamente. 

O problema começou a partir das redações, que eram divididas em dois tipos de 

repórteres, os que conseguiam informações em primeira mão e os que só faziam 

reportagens.  Sobre este detalhe, Wolfe declara em seu livro El Nuevo Periodismo que: 

  

O que lhes conferia um traço em comum era o fato de todos considerarem o 

jornal como um motel onde se passa a noite em sua jornada a caminho do 

triunfo final. O objetivo era conseguir emprego em um jornal, permanecer 

íntegro, pagar o aluguel, conhecer "o mundo", acumular "experiência", talvez 

polir alguma imperfeição do seu estilo... logo, em um momento, deixar o 

emprego sem vacilar, dizer adeus ao jornalismo, mudar-se para uma casinha 

em qualquer lugar, trabalhar dia e noite durante seis meses e iluminar o céu 

com o triunfo final. O triunfo final só poderia se chamar O Romance. (Wolfe, 

1976, p.12-13)
2
 

  

                                                
2
 Tradução livre da autora. 
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Isso desencadeou um movimento literário, no início dos anos 60, que por sua vez 

não tinha tantos objetivos, mas ao fim, teve ótimos resultados e aceitação, além de ser 

bem recebido por escritores e jornalistas. Entretanto, Wolfe nunca considerou o New 

Journalism como um movimento, pois não havia líderes, eram trabalhos que precisavam 

ser reconhecidos. Segundo Pena (2006), o “movimento” surgiu através da insatisfação 

dos inúmeros jornalistas de estarem presos às regras, ao lead, a uma prisão narrativa, 

onde não podiam se expressar do jeito que esperavam.  O autor Gay Talese explica o 

novo gênero: 

  

New journalism (ou narrative writing, que seja) quer dizer apenas escrever 

bem. É um texto literário que não é inventado, não é ficção, mas que é 

narrado como um conto, como uma sequência de filme. É como um enredo 

dramático digno de ser levado aos palcos e não apenas um amontoado de 

fatos, fácil de ser digerido. (TALESE apud CZARNOBAI, 2003, p.23) 

  

Para Wolfe (2005), o topo desta “cadeia hierárquica”, era se tornar um 

romancista, no entanto, o jornalista era o ponto mais baixo. Então, ele decidiu colocar 

no papel o pensamento das pessoas, ao utilizar pontos de exclamação, vírgulas e 

diferentes formas de pontuação, para mostrar que a mente da população era muito mais 

complexa de como estava sendo retratada, e por fim, tendo um resultado de várias lições 

para o jornalismo. “A minha intenção, minha esperança, sempre foi a de penetrar dentro 

destas pessoas, dentro dos seus sistemas nervosos centrais, e depois apresentar a 

experiência deles na imprensa, vista de dentro para fora.” (WOLFE apud MEWBORN, 

1988, p. 7-8). 

O New Journalism para Wolfe, possui estratégias, como descrever todos os 

detalhes, usar de diálogos e um ponto de vista para prender o leitor e dar vida a história, 

um toque de literatura ao jornalismo: 

  

Se os Beatles colocaram uma colher de LSD na música, Tom Wolfe pôs um 

pote no jornalismo. Queria todas as cores na página. Achava que o jornalismo 

americano estava dominado pela cor bege e pálida, salpicada no papel por um 

narrador chato conhecido como “o jornalista”, um sujeito de cabeça prosaica, 

espírito fleumático, personalidade apagada – a quem evidentemente ninguém 

estava interessado em acompanhar. Tom procurava um tipo de jornalismo 

que deixasse o romance americano para trás, humilhado em sua arrogância, e 

se transformasse na vanguarda literária nos anos 60. Acima de tudo se dizia 

movido pela necessidade primeira e única de qualquer jornalista. Manter o 

leitor acordado. (SANTOS, 2005, p. 239-240). 

  

Este gênero utiliza-se de figuras de linguagens, interjeições, pontuações e toda 

técnica que proporcione ao leitor uma aproximação e profundidade para com a obra 
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lida. Abaixo um trecho do livro Bonequinha de Luxo de Truman Capote, outro ícone 

que representa esse novo gênero: 

  

Era um cômodo apenas, apinhado de móveis velhos, com um sofá e poltronas 

gorduchas, forrados com certo veludo vermelho e pinicante que combina bem 

com dias quentes num vagão de trem. As paredes eram de estuque, cor de 

tabaco mascado. Em toda parte, inclusive no banheiro, havia gravuras de 

ruínas romanas, sarapintadas de marrom pelo tempo. Mesmo assim, meu 

ânimo melhorava sempre que eu apalpava a chave do apartamento no bolso; 

por soturno que fosse, era o meu canto, o primeiro, e lá estavam meus livros e 

potes cheios de lápis a serem apontados; tudo de que precisava - pelo menos 

era o que eu pensava - para me tornar o escritor que eu desejava ser. 

(CAPOTE, 1988, p. 4) 

 

  

De acordo com Sam Wasson (2011), os autores passavam dias, meses, até anos 

envolvidos nas produções. Entrevistavam seus personagens e suas histórias, 

mergulhavam a fundo nas narrativas, observavam o jeito de falar e o silêncio das 

pessoas, as quais estavam escrevendo, até absorver tudo que poderia ser utilizado. 

Imersão é a palavra certa para definir o trabalho de um jornalista do New Journalism. 

Vale ressaltar que Wasson ainda afirma que as cenas eram descritas nos mínimos 

detalhes e junto aos diálogos, davam aos escritores maior credibilidade e transportavam 

o leitor ao lugar citado, fazendo com que isso levasse a se pensar o quão profundo foi 

escrever a história e pesquisá-la, para que o resultado fosse como esperado. Além da 

linguagem do New Journalism trazer uma profundidade que aproxima o escritor de 

quem está lendo, contando uma história para o leitor, com opiniões próprias e uma 

leitura harmoniosa. Para Czarnobai: 

 

A influência que a literatura de ficção europeia do século XIX exerce sobre o 

New Journalism é verificada especialmente na forma com que o material é 

coletado. A escola do realismo social caracterizou-se pelas longas e 

detalhadas pesquisas de campo que os escritores faziam antes de escrever. 

(CZARNOBAI, 2003, p. 24). 

  

Outro ponto relevante levantado por Wasson, é que os autores insistem em trazer 

personagens empáticos, aos quais os leitores queiram estar na cena junto a eles, se 

identificando em algum aspecto, seja na roupa, na aparência ou no lugar favorito. 

Mas, há também, quem não considere o New Journalism como um gênero do 

jornalismo e sim da literatura. Para Piza (2000), ocorrem muitas técnicas literárias, 

expandindo os limites da literatura no jornalismo, utilizando-se em maior parte, só de 

elementos estéticos, deixando de lado o caráter jornalístico que muitos textos deveriam 

ter. 
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Lima conceitua o jornalismo literário: 

O jornalismo absorve elementos do fazer literário, mas, camaleão, 

transforma-os, dá-lhes um aproveitamento direcionado a outro fim. A 

literatura está, até então, basicamente interessada na escrita. [...] E é esta 

tarefa, a de sair do real para coletar dados para retratá-los, a missão que o 

jornalismo exige das formas de expressão que passa a importar da literatura, 

adaptando-as, transformando-a. ( LIMA, 1993, s.p) 

 

            Sobre o tema, Carta explica que: 

  

O novo jornalismo é uma tentativa de busca da realidade, sem deixar de lado 

as impressões de quem escreve. O escriba, nesse contexto, pode optar pela 

imparcialidade – e pode, quando julgar apropriado, opinar sobre um 

determinado assunto. Ou seja, escrever na primeira pessoa não é (ou não 

deveria ser) um ato de vaidade: é, muitas vezes, a única maneira de escrever 

para escapar das garras do jornalismo que não toma partido e, talvez ainda 

mais importante, o melhor atalho para se soltar. (CARTA, 2003, p. 13) 

  

          Após o auge do New Journalism, abriram-se muitas portas para uma expansão do 

novo gênero. Escritores como Mark Kramer
3
, Susan Orlean

4
 e Adrian Nicole LeBlanc

5
 

foram os próximos a levarem o literário a outros patamares nos Estados Unidos. 

           A seguir, um pouco mais sobre Capote, objeto de nossa pesquisa.  

 

 

2.2 TRUMAN CAPOTE 

  

O autor Sam Wasson (2011) traz os bastidores da vida de Truman Streckfus 

Persons, conhecido como Truman Capote. Ele nasceu em 30 de setembro de 1924 na 

cidade de New Orleans, no estado de Louisiana, e faleceu em Los Angeles no dia 25 de 

agosto de 1984. Foi escritor, jornalista, roteirista e dramaturgo norte-americano, autor 

de vários contos, romances e peças teatrais, reconhecidas como clássicos literários 

norte-americanos. 

Wasson faz uma biografia de Capote até sua famosa obra, Bonequinha de Luxo. 

Filho de Arch Persons e Lillie Mae, desde pequeno já sofria com a relação conturbada 

da família. Com os pais divorciados, ele foi mandando para Monroeville, no Alabama, 

aos cinco anos, onde foi morar com sua tia. Lá conheceu a sua amiga e escritora Harper 

Lee, futuramente conhecida por “To kill a Mockingbird”. 

                                                
3
 Escritor e professor de Jornalismo na Universidade de Boston de 1991 a 2001. 

4
 Jornalista e autora americana. Ela escreve para o The New Yorker desde 1992 e contribuiu com artigos 

para muitas revistas, incluindo Vogue, Rolling Stone, Esquire e Outside. 
5
 Jornalista americana, onde seu foco de trabalho se concentra nos membros marginalizados da sociedade: 

adolescentes que vivem na pobreza, prostitutas, mulheres na prisão, e muitos outros.  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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Explica Wasson (2011) que a mãe de Truman, Lillie Mae, desejava ser uma 

socialite rica e desimpedida, mas nunca conseguiu, pois seus inúmeros amantes sempre 

a deixavam. Era um ciclo vicioso, Lillie Mae sempre abandonara Truman Capote 

quando mais uma aventura amorosa acontecia. E, apesar de tudo, ela era a maior 

inspiração dele. 

Vazio e carente, ele nunca conseguiu preencher o espaço que a mãe havia 

deixado, talvez, mais tarde, um terço iria ser ocupado pela fama e caracterizado por Sam 

Wasson o “aroma eau d’Holly” – perfume de Holly  –  que seriam as boas impressões 

que a personagem de Bonequinha de Luxo traria,  soando como uma mudança na 

carreira de Capote. 

Para o autor Ivan Lessa (2003), quando Lillie Mae se casou com Joseph Garcia 

Capote, eles partem para Nova York, mas ela chega ao seu limite, pois estava em um 

nível alto de alcoolismo e em frente a um comportamento inadequado, e foi quando o 

padrasto de Capote o adotou e partir de então, passou a usar o seu sobrenome. 

Aos 17 anos ele começa a trabalhar na revista The New Yorker Magazine como 

office-boy na editoria de arte. Aos 21 já havia ganhado o prêmio “O. Henry
6
” pelo 

conto “Miriam”. O prêmio deu maior visibilidade ao escritor que a diante, em 1948, 

escreveu Outras vozes, outros lugares aos 23 anos, seu primeiro livro que ficou por 

nove semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. 

Foi então que, ele começou a ficar conhecido não somente como escritor, mas 

passa a frequentar e a participar de rodas da alta sociedade. Ele passava sua vida entre 

festas, álcool à vontade, e sempre ao lado do escritor Jack Dunphy, seu companheiro na 

época. 

Capote também foi à Europa, onde escreveu o famoso perfil do ator Marlon 

Brando, O Duque em seus domínios, que nem o próprio artista conseguiu negar o texto 

do autor. 

  

Era minha opinião que a reportagem poderia ser uma arte tão elevada e 

requintada quanto qualquer outra forma de prosa – o ensaio, o conto, a novela 

– uma teoria ainda não tão arraigada em 1956, o ano em que o trabalho foi 

publicado, quanto é hoje, quando a sua aceitação tornou-se talvez um tanto 

exagerada. Minha ideia foi a seguinte: qual o nível mais superficial da arte 

jornalística, tão difícil de transformar como fazer de uma orelha de porco 

uma bolsa de seda? A “entrevista” com astros do cinema, no gênero Silver 

Screen: por certo nada seria mais difícil de enobrecer! Depois de escolher 

Brando como o espécime da experiência, passei em revista o meu 

                                                
6
 É um prêmio anual atribuído a histórias curtas de mérito excepcional. Com o intuito de fortalecer a arte 

das short stories – ficção em prosa. 
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equipamento (cujo principal ingrediente é o talento para registrar 

mentalmente longas conversações... pois estou firmemente convencido de 

que o ato de tomar anotações – para não falar do uso de um gravador de fita – 

cria um clima artificial, e distorce, ou mesmo destrói, qualquer naturalidade 

que possa existir entre o observador e o observado, entre o nervoso beija-flor 

e o seu pretenso captor)... O que mais aprendi em tudo isso foi como 

controlar a escrita “estática”, como revelar caracteres e sustentar uma 

atmosfera sem o auxílio de uma linha narrativa – sendo esta, para o escritor, o 

que são a corda e a picareta para o alpinista (CAPOTE apud S/A BRASIL, 

2003, p. 18) 

  

Quando voltou à América, ele escreveu Bonequinha de Luxo em 1958 e A 

Sangue Frio em 1966. 

Enquanto Harper Lee recebia o Pulitzer por O Sol é para todos, uma história que 

continha personagens ficcionalizados dela e de Truman Capote, ele não recebeu nada 

com A Sangue Frio, também não havia dado o devido crédito à Harper, que desde o 

início se junto a ele, até a edição rigorosa antes da publicação. 

Apesar de não ter sido reconhecido com prêmios, A Sangue Frio foi o que 

cimentou a fama de Capote. Uma obra jornalística sobre o assassinato de uma família 

camponesa do Kansas na sua própria casa, o qual classificou como um romance de não-

ficção. 

Capote demorou cerca de seis anos para concluir A Sangue Frio, que começou 

após um mês do crime ter acontecido, quando ele e Harper Lee chegaram a Holcomb no 

Texas, a fim de escrever uma reportagem sobre o assassinato, mas obteve tantas 

informações, que decidiu escrever um livro. Ele dizia que obtinha 95% de memória 

sobre todas as palavras e entrevistas já feitas. Quanto à entrevista, Suzuki expõe que: 

 

Capote entrevistou por longo tempo um grande número de pessoas sem fazer 

anotações ou gravá-las. Segundo ele, a anotação e a gravação prejudicam o 

tempo dedicado à observação dos personagens e do ambiente, e intimidam os 

entrevistados, que perdem a naturalidade e deixam de fazer revelações 

importantes. (SUZUKI JR, 2003, p. 428). 

  

O filme Capote, dirigido por Bennett Miller, lançado em 2006, mostra o 

processo de produção e imersão em que Truman Capote havia mergulhado. Incontáveis 

conversas com os familiares e com os criminosos Dick Hickock e Perry Smith, o autor 

se conectou a eles, observando desde o início do caso até o dia da sentença de morte dos 

réus, por enforcamento, em 14 de abril de 1965. Obteve grande parte de seu 

reconhecimento devido a A Sangue Frio e a obra Bonequinha de Luxo. 
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  O biógrafo Gerald Clarke explica, em uma entrevista ao Correio Braziliense, que 

sem Capote o jornalismo não era levado a sério: 

  

O jornalismo não era encarado como uma expressão artística, como a 

literatura é. Capote sempre argumentou ter inventado uma nova forma de 

escrita: “o romance de não ficção”. O ele quis dizer, na verdade, foi ter 

trazido técnicas literárias para escrever histórias reais, dramatizando fatos de 

uma forma muito comum aos novelistas, mas rara entre os escritores de não-

ficção. Daniel Defoe, por exemplo, já fazia isso há séculos. Então, Truman 

estava errado, mas, ao mesmo tempo, certo. Ele não foi pioneiro, mas foi o 

primeiro na era moderna a jogar luz sobre essas técnicas”. ( CLARKE, 2015, 

s.p) 

  

Wasson (2011) diz que para Truman Capote começar a escrever era sempre mais 

difícil, mas quando iniciava ele ia longe. Por horas e horas, sentado em meio a xícaras 

de café, martínis e cigarros, ele escrevia com tanta riqueza de detalhes e veracidade que 

seu legado vive até hoje. E, para complementar isto, Victor (2009, p.13) salienta que 

“Capote começou a pensar em escrever sobre fatos reais e foi no dia 16 de novembro de 

1959 que ele encontrou no jornal New York Times o argumento para o seu livro: o 

assassinato frio e brutal de uma família do Kansas”. 

Ele preferiu continuar na sua rotina badalada de álcool e holofotes até sua morte 

em 1987, em decorrência da bebida, aos 59 anos em Los Angeles, na casa de Joanna 

Carson ex-esposa de Johnny Carson
7
. 

O autor Greg Neri
8
 lançou um livro em 2016, intitulado Tru & Nelle, no gênero 

infanto-juvenil, contando a história da infância destes dois amigos. Sua pesquisa o levou 

a descobrir que quando eram crianças, Capote e Harper ganharam um livro do pai da 

futura escritora. Sua dedicatória dizia o seguinte: “O poder das palavras pode causar 

guerras ou trazer a paz. Use-as com sabedoria”. 

 

2.3 CINEMA: BONEQUINHA DE LUXO 

  

A obra literária Bonequinha de Luxo, novela escrita em 1958, teve sua adaptação 

cinematográfica dirigida por Blake Edwards e lançada em 1961. 

A história mostra a vida de Holly Golightly, uma menina de 18 anos, narrada por 

alguém não mencionado. Ela é uma suposta acompanhante de luxo que tem o sonho de 

                                                
7
 Foi um comediante e apresentador de televisão estadunidense, conhecido pelo seu trabalho de 30 anos 

no programa de entrevistas The Tonight Show Starring Johnny Carson. 
8
 Autor americano, conhecido por seu trabalho em ficção jovem-adulta. 
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se casar com um homem rico e tornar-se atriz, motivo pelo qual se mudou para a cidade 

de Nova York. 

De acordo com Wasson (2011), Capote iniciou a obra em 1957, quando ele, o 

então companheiro Jack Dunphy e o designer de teatro Oliver Smith decidiram viajar, 

para uma temporada em Bridgehampton, Nova York. Lá ele escreveu Bonequinha de 

Luxo, mas diferente de seu estilo até então, preferiu por deixar as “literatices” (Piza, 

2000) de lado e focar em técnicas mais diretas. 

Para o livro ser lançado, houve vários problemas para publicação. A revista 

Harper’s Bazaar tinha como sua editora- chefe Carmel Snow, que iria realizar a 

publicação, entretanto quando chegou na época de finalização do livro, ela havia sido 

demitida e em seu lugar puseram Nancy White. 

Wasson (2011) explica que a então editora fez inúmeras rejeições à linguagem 

de Capote, mas ao fim chegaram a um acordo. No dia da publicação, a revista decidiu 

não a fazer. Logo a revista Esquire contatou o escritor oferecendo uma proposta a 

Harper’s Bazaar, para comprar a obra e ainda acrescentar mil dólares à oferta. Ao voltar 

da viagem, o autor e a editora Random House, em 1958, publicaram Bonequinha de 

Luxo e em paralelo, a revista Esquire estava publicando em série, o romance. 

Bonequinha de Luxo lançou Capote à fama. O filme que foi protagonizado por 

Audrey Hepburn, se popularizou e ganhou espaço na indústria cinematográfica tanto 

pela atriz, que deixou sua marca através da personagem, quanto por seu enredo. 

           É importante ressaltar que de acordo com Wasson (2011) o livro teve os direitos 

autorais vendidos para a produtora Paramount Pictures e, inicialmente iria ser produzido 

e dirigido por John Frankenheimer e a atriz Marilyn Monroe seria a personagem 

principal. Mas, ela recusou o papel porque o diretor Lee Strasberg a aconselhou que 

interpretar uma garota de programa seria ruim para sua imagem. Capote ficou 

decepcionado, acusando a produtora de passá-lo para trás, lançando a carreira de 

Audrey Hepburn, ao declarar: “Paramount me passou para trás de todas as maneiras 

para lançar Audrey.” (CAPOTE apud PARIS, 2001) 

A atriz Audrey Hepburn foi cotada para o papel desde então. Mas, para aceitar 

interpretar Holly, o roteirista George Axerold e o produtor Martin Jurow tiveram de 

viajar até o sul da França para convencê-la. Além disso, Audrey estava grávida na época 

e muito receosa pois já havia tido um aborto, e queria se dedicar apenas à sua família. 

Segundo Wasson, Axerold e Jurow sabiam que não sairiam da conversa com a 

atriz sem ao menos acatar algum pedido de Audrey para que ela mudasse de ideia, e 
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assim o fizeram. Ela pediu que algumas alterações fossem feitas para que Holly tivesse 

uma imagem cativante nas telas, trocando algumas expressões e cenas. 

Frings, agente de Audrey, a ouvia incansavelmente desabafar sobre o quão 

difícil seria interpretar Holly, uma mulher tão diferente dela. E ele apenas a incentivava. 

Ao iniciar as filmagens com a direção de John Frankenheimer, a atriz e seu 

agente pediram que houvesse substituição do mesmo, pois não conheciam o seu 

trabalho e mandaram uma lista de possíveis diretores. Mas nenhum estava disponível. 

Assim, Blake Edwards foi chamado para a adaptação por Shepherd, um dos produtores. 

O longa ficou conhecido não somente por Audrey, o enredo de Capote ou outros 

elementos relacionados aos envolvidos, mas sim, também, ao figurino, assinado por 

Givenchy: 

Givenchy escolheu todos os acessórios da personagem, até mesmo a piteira 

longa, tudo para mostrar que Holly era uma mulher de porte, elegância, 

confiante em si mesma, com uma sensualidade urbana. A partir deste 

momento, o vestido preto de Givenchy seria eternamente citado como um dos 

mais icônicos do século XX. (PROVO, 2013 s.p). 

  

A produção gastou em média dois milhões e meio de dólares, e teve um dos 

maiores cachês pagos para uma atriz de Hollywood, em torno de $ 750 mil dólares: 

  

No mundo da moda, poucas parcerias foram mais bem sucedidas que as do 

estilista Hubert de Givenchy e da atriz Audrey Hepburn. A dupla se 

encontrou  

pela primeira vez em 1952, poucos meses depois da inauguração do ateliê de 

Givenchy. Quando a secretária anunciou a visita de uma grande atriz 

hollywoodiana, o estilista imaginou que veria entrar no seu escritório 

Katharine Hepburn, atriz fetiche do designer desde que assistiu a “Uma 

Aventura na África”. Mas ficou extremamente decepcionado quando 

descobriu que a senhorita Hepburn era na verdade Audrey Hepburn, e não 

Katherine, como pensava (LIMA, 2015, p.6). 

 

 

A amizade entre a atriz e o estilista se estendeu até a morte de Audrey em 20 de 

janeiro de 1993, devido a um câncer de cólon: 

  

Audrey Hepburn fala de Givenchy: “Há poucas pessoas que eu amo mais. Ele 

é a pessoa mais íntegra que eu conheço”. 

Givenchy fala de Audrey Hepburn: “Em toda coleção uma parte do meu 

coração, do meu lápis e do meu desenho vai para Audrey. Ela agora partiu, 

mas eu ainda comungo com ela”. (MOHRT, Françoise, p. 86-87). 

  

Mas a adaptação teve diversos detalhes modificados e omitidos em relação ao livro, 

questões que serão abordadas no decorrer da presente pesquisa. 
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2.3.1 HOLLY GOLIGHTLY 

  

O romance tem como personagem principal, Holly Golightly, uma 

acompanhante de luxo que pretende se casar com um homem rico e tornar-se atriz. Ela 

se casou muito nova e fugiu de casa na tentativa de esquecer seu passado. Quando se 

mudou para New York, Holly passa a ser mantida financeiramente por Sally Tomato, 

um mafioso que está preso em Sing-Sing - local de encontro dos dois todas as quintas-

feiras. Wasson (2011, p.87) salienta que “Ele (Capote) escreveu sobre um narrador sem 

nome e uma garota de dezoito anos magra e sincera chamada Holly Golightly. E, como 

diz seu nome, ela realmente vai (Go) – de homem em homem, de lugar em lugar – com 

leveza (Lightly).”  

A história é narrada por alguém não mencionado, mas que foi apelidado por 

Holly de Fred, nome de seu irmão. Sobre o comportamento da personagem, Kaminski 

destaca que: 

  

O comportamento descompromissado e inocente de Holly é justificado 

através de uma foto que registra a imagem de uma família interiorana 

formada pela protagonista, um homem de idade mais avançada – seu marido 

–, quatro crianças – filhas dele – e um rapaz – seu irmão. LulaMae Barners é 

o nome verdadeiro de Holly que, ao fugir de casa aos quatorze anos, resolveu 

acumular dinheiro para futuramente comprar uma casa e ali morar com seu 

irmão (KAMINSKI, 2009, p.95) 

  

Em New York, Holly conhece o vizinho e escritor Paul Varjak, e cria uma 

amizade com ele. No adentrar da história, ela se vê apaixonada, mas reluta em se 

entregar ao amor, pois seu objetivo é ser rica e manter sua liberdade intacta. 

Para Capote, Holly era uma mulher que se destacava, tanto na personalidade 

quanto na aparência. Era decidida e dizia o que pensava. O autor Sam Wasson a definiu 

como uma “gueixa americana”, onde o amor a prendia e era do que ela mais fugia.  

  

A razão principal para eu escrever sobre Holly, fora o fato de que gostava 

muito dela, era que ela fosse um símbolo de todas essas moças que chegam a 

Nova York, voejam ao sol por um momento como siriris e depois 

desaparecem. Eu queria resgatar uma garota desse anonimato e preservá-la 

para a posteridade. (Capote apud Wasson, 2011, p.89) 

  

Em relação ao produto cinematográfico, Kaminski (2009) diz que Holly – 

interpretada por Audrey Hepburn – passa ao longo do filme transmitindo um conflito 

consigo mesma. Ela busca não estabelecer ligação a nada, nem a seu gato deu um nome, 
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e só se sentirá plena quando encontrar um lugar que transmita uma sensação de proteção 

como a Tiffany’s lhe transmite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETOS DE ESTUDO 

3.1 FILME BONEQUINHA DE LUXO (1961) 

O primeiro objeto a ser estudado é a adaptação cinematográfica da obra de 

Truman Capote, lançada em 13 de novembro de 1961, com direção de Blake Edwards e 

roteiro adaptado por George Axerold. O filme ganhou o Oscar de melhor canção em 

1962, aborda a história de uma menina do interior que vai à cidade grande para tentar 

um casamento com um homem rico e ter sua fama conquistada. 

Com nome original de Breakfast At Tiffany’s, a adaptação se tornou um clássico 

do cinema, tanto por apresentar como estrela a atriz Audrey Hepburn - que se eternizou 

no papel de Holly Golightly - quanto pelo figurino assinado por Givenchy. 

3.2 LIVRO BONEQUINHA DE LUXO (1988) 

 O segundo objeto é o livro original Bonequinha de Luxo, escrito por Truman 

Capote em 1958. A edição da obra estudada na presente pesquisa é de 1988, publicado 

pela editora L&PM. O livro, além de trazer o conto de Holly, traz outros dois, mas que 

não serão explorados, pois o foco se dá apenas na personagem. Portanto o ponto de 

encerramento se dará na página 104, onde se encontra o final da história de Holly. 
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3.3 LIVRO 5ª AVENIDA: CINCO HORAS DA MANHÃ (2011) 

 O livro escrito por Sam Wasson, traz os bastidores não só da adaptação 

cinematográfica, mas também das reações e atitudes de todos os envolvidos na 

produção. Perpassa pela história de vida de Capote, conta desde o início da carreira de 

Audrey Hepburn - e não só da sua vida profissional -,  entra na produção do filme até os 

últimos momentos de cada um. Traz pontos questionados quando se assiste a adaptação 

e poderão ser respondidos ao ler esta obra. O autor também apresenta os motivos pelos 

quais o longa influenciou na moda, na liberdade das mulheres e na indústria 

cinematográfica. 

3.4 CATEGORIAS 

 Foram definidas quatro categorias a fim de organizar para melhor compreensão 

da pesquisa:  

1
a 
Holly X Holly 

2
a 
Holly X Fred 

3
a 
Holly X Outros 

4
a 
Cenas excluídas 

 

A primeira se dá nos diálogos da personagem Holly Golightly com o pretexto de 

analisar seu comportamento e a forma como foi sendo construída sua personalidade, 

suas reações e suas respostas perante a inúmeras situações encontradas nos trechos 

selecionados para tal categoria. 

A segunda foca na sua relação com o personagem de Fred, que seria 

supostamente apaixonado por ela e como ele constrói sua visão de Holly. Os trechos 

são, em suma, descrições dele sobre a moça e também diálogos entre eles, os quais se 

possam encontrar mensagens subjetivas. 

A terceira categoria trata de como Holly é vista por outros personagens da trama. 

Os trechos são descrições destes para com ela e, assim, para que possamos estender o 

entendimento e compreensão de seu perfil. 

Por fim, a quarta, são listadas as principais cenas excluídas da adaptação e que 

em geral, poderiam contribuir positivamente para o longa, na nossa opinião. 
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4.               PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 A presente pesquisa terá caráter qualitativo, que propõe estabelecer etapas, 

começando pela observação dos objetos de estudo em questão, após, analisar os traços 

do New Journalism presentes nas obras, a fim de mapear como são utilizados e, além 

disso, perceber as variadas representações da personagem Holly Golightly. Ao processo 

metodológico da pesquisa qualitativa, Minayo esclarece: 

 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, trabalha com o universo de significados, motivo, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

 

 

 A respeito da categorização, Minayo (2002) explica que as categorias são 

empregadas para se estabelecer classificações, agrupar ideias em torno de um conceito 

que possa abrangê-las. Elas também podem ser estabelecidas na fase exploratória ou a 

partir da coleta dos dados.  

  

4.2 MÉTODO DE PESQUISA  
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 As técnicas de pesquisa utilizadas serão a bibliográfica e a análise de conteúdo. 

O método da análise de conteúdo será utilizado para ajudar no estudo dos diferentes 

objetos. A definição feita pelos autores a seguir, esclarece o processo: 

 

Atualmente, pode ser definida como um conjunto de instrumentos 

metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar 

diferentes fontes de conteúdos (verbais ou não-verbais). Quanto a 

interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que 

exige do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se 

necessário também, certo grau de intuição, imaginação e criatividade, 

sobretudo na definição das categorias de análise. Jamais esquecendo, do rigor 

e da ética, que são fatores essenciais. (FREITAS, CUNHA, & 

MOSCAROLA, 1997). 

 

 Já de acordo com Bardin (2000), este método aparece como um conjunto de 

instrumentos metodológicos e técnicas em análises das comunicações que se aplicam à 

diversidade dos discursos. E para que se organize a análise, é preciso, de acordo com a 

autora, seguir uma lógica que parte da divisão de diferentes fases que se encontram em 

três pólos cronológicos, que são a pré-análise, a chamada fase de organização, onde o 

principal objetivo é sistematizar as ideias iniciais para que este movimento possa nortear 

o desenvolvimento do plano de análises. A exploração do material, é a etapa de longa 

duração que consiste na descrição analítica quanto a exploração do material coletado e 

por fim o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, onde os resultados são 

tratados de forma que venham ser significativos e validados. Isso, é claro, de acordo 

com a análise crítica e reflexiva realizada. 

  Ainda para Bardin (1977, p.44),  “A análise de conteúdo procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. A linguística é um 

estudo da língua, a análise de conteúdo é uma busca por outras realidades através das 

mensagens.”  

 Quanto à pesquisa bibliográfica, do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

para Gil (2002), é aquela baseada na análise da literatura já publicada em forma de 

livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e até eletronicamente, 

disponibilizada na Internet, e que será imposta nas obras literárias. 

Esse método auxiliará na obtenção das informações sobre a situação atual do 

tema a ser pesquisado, para conhecer outras publicações existentes sobre o mesmo e 

ainda verificar as opiniões a respeito do assunto em questão. Pontos positivos de se 

utilizar a pesquisa bibliográfica são citados abaixo: 
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A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 

particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 

muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um pesquisador 

percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre população ou 

renda per capita; todavia, se tem a sua disposição uma bibliografia adequada, 

não terá maiores obstáculos para contar com as informações requeridas. A 

pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em 

muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não 

com base em dados bibliográficos. (GIL, 2002, p.45). 

 

O universo desta pesquisa se dará em torno de três objetos de estudo, os quais 

são: O filme Bonequinha de Luxo dirigido por Blake Edwards de 1961, o livro 

Bonequinha de Luxo escrito por Truman Capote na edição de 1988 e o livro 5
a
 Avenida: 

5 horas da manhã escrito por Sam Wasson na edição de 2011. 

 

 

 

 

 

5.  LEITURA ANALÍTICO DESCRITIVA 

Para o início da leitura analítico descritiva, explicaremos as convenções que serão 

utilizadas para melhor compreensão.  

Quando for citado o nome de Paul estará se tratando da adaptação 

cinematográfica. 

Quando for citado o nome de Fred  tratará da obra literária. 

Utilizar como base os quatro pilares de Wolfe (2005):        

1. Reconstruir a história cena a cena  

2. Registrar diálogos completos 

3.  Apresentar as cenas pelos pontos de vista de diferentes personagens  

4. Registrar hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas do 

personagem. 

Os trechos analisados se encontram no anexo 1, ao final deste capítulo. 

 

5.1  HOLLY X HOLLY: 
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No primeiro trecho, a cena inicial da adaptação cinematográfica é Holly indo 

tomar café da manhã na Tiffany’s, mas diferente do livro, leva um croissant e não um 

donut. No filme é citado o nome de Fred, chamado de Paul Varjak – escritor que se 

torna vizinho de Holly – questão que no livro nunca foi mencionada sua verdadeira 

identidade.  

 

 

Figura 1: Cena inicial do filme Bonequinha de Luxo, Holly vai até a Tiffany’s para tomar seu café da 

manhã (01’50”) . Fonte: Bonequinha de Luxo (1961). 

 

 A história é de Holly Golightly, uma garota ingênua e sonhadora, que queria ser 

rica e ter sua liberdade acima de tudo. Não se apegava a ninguém, ou achava que não. 

Mas, há algumas mudanças quanto ao comportamento da personagem até o final do 

filme que serão exploradas ao longo destas análises. 

Holly conta alguns de seus segredos a Paul, relacionados a Sally Tomato e Sing 

Sing logo nos primeiros minutos do filme, quando o escritor se muda para o mesmo 

prédio dela.  

 Já na cena em que ela vai ao apartamento de Paul pela janela, ela vê 2E – 

pronuncia-se two-e, palavra em inglês, que é a mulher que o sustenta –, e espera ela ir 

embora. Após isto, ela entra e eles apenas conversam sobre a vida, ele não conta suas 

histórias a ela como no livro, onde ela explana sobre o que as histórias dele seriam. As 

cores das roupas e detalhes da personagem também não são exatamente os mesmos em 

relação à obra literária. 
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Figura 2: Holly sobe pela escada de incêndio até a janela de Paul, onde vê 2E se despedindo dele 

(16’40”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961). 

 

 Eles abordam vários assuntos, mas superficialmente. Então ela deitou-se com 

Paul e começou a falar enquanto dormia, parecendo ser sonâmbula, ele então a acordou 

e ela ficou brava dizendo que detestava abelhudos e foi embora. 

 

 

Figura 3: Holly deita junto a Paul, mas, mais tarde, ela é acordada por ele e vai embora (23’31”). Fonte: 

Bonequinha de Luxo (1961). 
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Foi um dos primeiros contatos mais longos de Holly com Fred no livro. Ela se 

encontra à procura de uma distração para passar o tempo, até o homem que está em seu 

apartamento ir embora e decide entrar pela janela no apartamento de Fred, que foi 

apelidado carinhosamente por ela de Fred, pois ele lembra seu irmão que está no 

exército.  

Ela tem um comportamento frágil, de adolescente que não sabe o que fazer em 

relação aos seus problemas. Holly se mostra expansiva em suas falas, sem medir o que 

deve ou não falar. O francês também está presente em seu vocabulário, uma 

característica que transparece ao leitor que ela pode ser uma pessoa com requintes.  

É uma menina que não tem medo do que possa acontecer em relação a suas 

atitudes e com quem se relaciona, principalmente quando se trata do mafioso Sally 

Tomato, que ela visita todas as quintas-feiras de manhã para levar a “previsão do 

tempo”. 

  O narrador é onisciente, e não tem nome, mas, em partes, subentende-se que 

seria Fred, pois aparecem diálogos e conversas que ocorreram apenas entre os dois. O 

trecho 1, é um exemplo, pois o narrador está em primeira pessoa, o que se leva a pensar 

que quem está contando a história seja Fred. 

No livro, quando Holly entra no apartamento de Fred não há nenhuma 2E - a 

personagem foi apenas incorporada à adaptação cinematográfica –. Holly indagava Fred 

sobre suas histórias, e o fez ler uma para ela. Ela compreendeu que era sobre um casal 

de mulheres, mas parecia estar entediada e, então, declarou que estava à procura de 

lésbicas para dividir o apartamento, pois segundo Holly, “sapatonas são maravilhosas 

donas de casa”.  

 Mas não apenas conversaram sobre suas vidas. Nesta cena também, ela contou 

sobre Sally Tomato, e como começou a visitá-lo, enquanto recebia dinheiro por isso. Ao 

final, acaba como no filme, Holly é acordada por Fred e vai embora. 

O processo de produção do autor era em meio a cafés e martínis, na praia. Ele 

foi objetivo em grande parte do livro, mas não deixava de ser e de usar o viés literário, 

ao contrário, ele conseguiu com que as pessoas projetassem uma Holly livre e 

independente de qualquer obstáculo imposto, sendo fiel à personalidade que ele propôs 

à personagem.  

 A primeira Holly da vida de Truman Capote foi sua mãe, que o abandonava 

inúmeras vezes, fatores que, com um desejo de liberdade, somado a ansiedade do 

próprio autor, fomentaram o início de Holly. Uma mistura de inúmeras figuras que 
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passaram pela vida de Capote, as chamadas “cisnes”, suas divas de Manhattan. São elas 

Oona O’Neil Chaplin
9
, Gloria Vanderbilt

10
, Carol Marcus

11
 e Gloria Guiness

12
.  

Mas Carol Marcus se tornou uma grande amiga de Truman Capote, saíam todas 

as noites em Nova York, e em uma delas, ele contou-lhes que havia conhecido uma 

moça, quase prostituta, e havia gostado dela, mas queria escrever, criá-la como se fosse 

Carol, aos traços da amiga. Pelas manhãs, assim como no livro original, Truman Capote 

e Carol Marcus iam até a Quinta Avenida, compravam donuts e caminhavam até a 

Tiffany’s. Daí o nome Breakfast At Tiffany’s – Café da manhã na Tiffany’s –. 

Entretanto, a “rainha Cisne” de Capote, era Babe Paley
13

, sua obra prima. Ele amava o 

jeito como ela andava, sentava e se comportava, para ele, ela era a mulher mais linda do 

mundo, e de fato, ela foi eleita uma das mulheres mais bem vestidas dos Estados Unidos 

catorze vezes.  

Nunca se soube de fato se houve uma Holly verdadeira, pois Truman Capote não 

falava ao certo, apenas dizia que sim, mas cada vez que ele contava a história dizia algo 

diferente. O que pode-se comprovar é que se Holly Golightly existiu, é a junção das 

muitas personalidades que passaram pela vida do autor, inclusive ele próprio. 

 Segundo Wolfe apud Pena (2006), o principal ideal do New Journalism é evitar 

os textos quadrados, seguido de padrões e regras do tradicional, e sim o inverso, trazer 

subjetividade, dar ao texto um valor estético, usando inúmeras formas de linguagem, 

pontuação, interjeições, adjetivos, para conseguir transmitir a real pretensão deste novo 

gênero, que é a descrição, levar o leitor ao mundo da história que ele está lendo.  

 O que se nota neste trecho 1, é o uso de expressões de linguagem, interjeições e 

pontuação, tudo a contribuir para moldar a personagem e suas características principais. 

Faz com que o leitor não se esqueça como era a história. 

Há também diálogos, longos e completos, o uso de adjetivos e a descrição de 

suas reações são fatos encontrados que se encaixam nos pilares do New Journalism de 

acordo com Wolfe, na obra literária. 

                                                
9
 Foi uma atriz britânica, filha do ganhador dos prêmios Nobel e Pulitzer, Eugene O'Neil e da escritora 

Agnes Boulton. Foi a quarta esposa do ator, diretor e produtor britânico Charles Chaplin. 
10

 É uma autora, atriz, estilista, herdeira e socialite americana Tornou-se conhecida por possuir uma linha 

de moda, perfumes e artigos domésticos com seu nome. 
11

 Foi uma atriz e autora americana. Era a inspiração para a personagem Holly Golightly de Truman 

Capote.  
12

 Foi um ícone de moda, socialite, além de editora para a Harper's Bazaar de 1963 a 1971. 
13

 Era uma socialite americana, um ícone de estilo. O seu segundo marido era o fundador da CBS, 

William S. Paley.  



35 
 

 A cena do filme em que Holly fala da sua atacação para Paul, corresponde ao 

trecho 2, e é junto à cena em que ele se muda para o mesmo prédio dela, e não na festa 

que ela promove, como é no livro.  

 

Figura 4: Paul se muda para o mesmo prédio de Holly, mas está sem suas chaves, então, toca no 

apartamento dela para pedir ajuda (07’02”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961). 

 

Além disso, há apenas um diálogo superficial sobre Rusty Trawler
14

 – 

personagem que aparece em ambos os objetos de estudos – estar na lista dos homens 

mais ricos com menos de cinquenta anos, iniciado por Holly é claro, que deseja se casar 

com alguém rico. 

Neste fragmento 2, na obra literária, Fred está em uma festa no apartamento de 

Holly, e percebe em sua prateleira revistas e colagens de um jornal, como se ela 

estivesse a ponto de se casar com Rusty Trawler – a quem ele detesta – e parte da sua 

personalidade se revela. Holly procura alguém rico, o que Rusty seria, mas e o amor? 

Ela afirma que é possível aprender a amar uma pessoa.   

 Holly Golightly sempre está com seus óculos escuros, talvez um sinal de 

elegância, mas também por esconder seus olhos estrábicos. Quando perguntada sobre 

seu cartão de visita encontrado ao lado da campainha do seu apartamento, que continha 

a frase “Viajando” ela demonstra ainda mais ser fã da liberdade, respondendo: “Como 

vou saber onde estarei morando amanhã?”. 

                                                
14

 Personagem que aparece em ambos objetos, interpretado por Stanley Adams. É um amigo de Holly que 

a ajuda na suposta carreira de atriz que ela sonhava. 
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Um outro ponto em que se pode compreender sua personalidade e seus gostos 

pessoais é quando ela fala que ama a sensação de estar na joalheria Tiffany’s, e vai 

todas as manhãs tomar seu café da manhã em frente à loja, com um donut. 

Holly Golightly foi sendo desconstruída em um processo lento e deixando sua 

imagem de mulher livre à uma mulher romântica, estilo princesa e inocente que apesar 

dos seus desejos, se rende ao amor. O que vai em contradição à adaptação 

cinematográfica, que para vender optou-se por fazer um filme adequado para a época – 

entre 50 e 60 – pois seria uma afronta ao que era vivido como por exemplo, uma mulher 

solteira, morando sozinha e não estar à procura de um marido. 

Capote queria Marilyn Monroe para o papel de Holly, mas sua produtora Paula 

Strassberg, a fez recusar o papel por ser uma prostituta de luxo, o que deixou o autor 

furioso, pois apesar dela de ter sido um símbolo sexual da época, ele a considerava 

muito parecida com sua Holly, sensual e ingênua, mas com nada concreto em sua vida. 

Partindo do pressuposto de Wolfe (2005) sobre o ideal do New Journalism, a 

obra literária ganha em riquezas literárias diante da adaptação cinematográfica, pois 

conseguimos projetar a imagem a partir da nossa imaginação, devido aos incontáveis 

detalhes que Capote nos oferece e não apenas consumir a imagem pronta e sem a 

fidelidade original da obra.  

Wolfe apud Pena (2006) aponta quatro pilares do novo gênero: reconstruir a 

história cena a cena, registrar diálogos completos, apresentar as cenas pelos pontos de 

vista de diferentes personagens e registrar hábitos, roupas, gestos e outras características 

simbólicas do personagem. Assim, o livro compreende essas quatro regras, evidenciadas 

nos trechos selecionados.  

No que diz respeito ao trecho 3, a principal contribuição nesta cena, foi a atriz, 

Audrey Hepburn, considerada uma figura que provocava o sentimento de liberdade mas 

ao mesmo tempo transmitia a inocência de adolescente, o que tornava a personagem 

menos polêmica e conseguindo o patamar de ícone para as mulheres da época que se 

encontravam em uma realidade onde independência não existia à elas.  

Este trecho está fiel ao livro original, e não foi excluído nem modificado. Mas, 

Holly e Paul decidiram sair porque ele havia vendido uma história, e recebido por ela, 

assim Holly o convidou para saírem e fazerem coisas que nunca haviam feito.  
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Figura 5: Paul vai contar à Holly que vendeu uma de suas histórias, e eles saem para comemorar 

(01h05’26”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961). 

 

Ela o levou à Tiffany’s, ele a levou a Biblioteca Municipal, e por fim foram 

parar em uma loja para roubar máscaras. A cena tem um ar cômico, pelas várias 

tentativas de roubar inúmeros itens da loja, até optarem pelas máscaras. Quando voltam 

para o prédio, se beijam. Assim dando início a romantização da personagem. 

 

Figura 6: Holly e Paul roubando as máscaras (01h18’20”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  
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Figura 7: Holly e Paul se beijam ao chegarem no prédio (01h19’34”). Fonte: Bonequinha de Luxo 

(1961).  

 

Na adaptação uma cena extra é inserida, nela Holly e Paul tentam mandar gravar 

um anel que veio de brinde em um doce que haviam comprado, na Tiffany’s. 

 

 

Figura 8: Holly e Paul vão à Tiffany’s para tentar gravar um anel que eles ganharam de brinde em um 

doce (01h12’17”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  
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No livro, Holly incentiva Fred a roubar algum objeto. Eles roubam as máscaras, 

mas nada acontece após. O texto é leve, e não considerado algo polêmico. Capote 

consegue transformar todas as qualidades e principalmente os defeitos de Holly em algo 

desejável, que as mulheres gostariam de ser como ela ou tê-la como alguém inspiradora.  

O ápice da fama do livro foi quando começaram a surgir as Hollys da vida real. 

Moças que até processaram Capote por alegarem que ele estaria escrevendo sobre elas. 

Bonnie Golightly foi uma delas, cantora amadora que tinha inúmeros fatos em comum 

com a Holly de Capote. Ela o processou em 800 mil dólares, mas não foi até o fim. 

Nunca se soube ao certo quem seria a verdadeira Holly.  

Para Wolfe (2005) o ápice, o topo, da trajetória de um jornalista nos anos 50 e 

60, era se tornar um romancista, assim Capote o fez, mas ao contrário do que se 

esperava, ele nunca usou o termo do Novo Jornalismo ou usou do Jornalismo para 

categorizar a obra. Para intitular um novo gênero – criado por ele – os chamados 

romances de não-ficção, ele usou de A Sangue Frio para ser o precursor disso, porém, 

só acarretou mais olhares e popularizou o New Journalism, que se encaixava 

perfeitamente na situação. 

Ao colocar no pilares de Wolfe (2005), também se tem diálogos completos, e 

perguntas entre os personagens que respondem curiosidades dos leitores e os 

introduzem à história, como neste trecho em relação ao cartão de visita de Holly.  

  

No trecho 4, a adaptação para o cinema não representou o personagem chamado 

Joe Bell, também não há um bar onde Paul e Holly se encontram com frequência. Holly 

afirma que o casamento foi anulado, entrando em contradição ao livro. Vale ressaltar 

que Wasson (2011) explica que esta afirmação da anulação do casamento de Holly 

deveria estar explícita no longa para não haver polêmicas relacionadas à conduta da 

personagem e a venda comercial do filme.  

O trecho 4, que mostra ela e Paul levando Doc – seu (ex) marido – para a 

rodoviária, não foi modificado, mas, diferente do livro Holly diz a Doc o seu erro, de 

amar bichos do mato, e não a Joe Bell.  

 

— Nunca se apaixone por um bicho-do-mato, sr. Bell — aconselhou-o Holly. 

— Foi esse o erro de Doc. Ele sempre trazia bichos-do-mato para casa. 

Trouxe um gavião de asa partida. Uma vez chegou a trazer um gato-do-mato 

adulto com a pata quebrada. Mas não se pode dar o coração a um bicho-do-

mato. Quanto mais amor se dá, mais fortes eles ficam. Até que estão 

suficientemente fortes para voltar para o mato. Ou para voar até uma árvore. 

Depois uma árvore mais alta. E então o céu. É assim que a gente acaba sr. 
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Bell. Se a gente cai na asneira de se apaixonar por um bicho-do-mato. A 

gente acaba olhando para o céu. (CAPOTE, 1988, p. 70) 

 

 

O nome verdadeiro de Holly é Lula Mae Barnes, mas ela começa a refletir 

negando ser a antiga Lula Mae, mas por fim confessa que ainda é e isso se manteve fiel 

à literatura. Também na obra literária, Holly, após passar a noite na rodoviária, vai ao 

bar de Joe Bell com Fred, e conversam sobre o casamento. Ela diz que não teria como 

ser legal – no sentido jurídico da palavra – pois tinha apenas catorze anos. Ela conta a 

Joe Bell tudo que aconteceu, sobre ser Lula Mae, e acaba por refletir sobre sua vida, e 

diz que ainda não mudou. 

 

 

Figura 9: Holly e Paul levam Doc à rodoviária (53’46”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

O filme obteve algumas críticas e, em consequência disso, a Paramount teve de 

tomar medidas que não ameaçassem a carreira de Audrey. Uma delas é que a atriz 

recebeu o título de Kook, um jogo de palavras inspirado em Hooker – vagabunda em 

inglês – que significava excêntrica, pois o objetivo era desconectar a Holly Golightly da 

atriz. 

Este New Journalism não foi muito bem recebido pela comunidade literária da 

época. Wolfe (2005) diz que os literatos estavam acostumados a uma estrutura que não 

mudaria nunca. Não era um movimento, era uma nova forma de fazer jornalismo que, 
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para o autor interessava o uso da sua criatividade e como conseguiria e faria o leitor se 

sentir emocionado, utilizando desses recursos literários. 

Quando Paul vai visitar Holly, no filme – ele não mora mais no mesmo prédio, e 

ela já estava em um relacionamento com José – e a convida para jantar, já que ela tentou 

fazer comida, mas não deu certo. A panela explodiu.  

 

Figura 10: Quando Paul vai visitar Holly, ela pretendia mostrar seus dotes culinários que estava 

aprendendo, mas não deu certo (01h37’01”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

Ela está diferente, faz tricô, aprendeu a cozinhar e tenta aprender Português para 

quando for ao Brasil. Ela se tornou uma dona de casa, deixou seu lado de glamour, 

usava roupas simples, e acrescentou ao seu guarda roupa uma paleta de cores claras. 
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Figura 11: Holly e seus novos hobbies, como tricotar (01h33’59”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

No livro, Fred não muda de prédio, apenas seus horários de emprego não batem 

com os de Holly, então ele vai visitá-la, e conversam sobre José, com quem ela já está 

em um relacionamento. Ela diz que se pudesse escolher não escolheria José, e sim 

Garbo
15

, pois as pessoas deveriam poder se juntar com quem quisessem. Usava 

palavrões, apesar de ter um vocabulário extenso e bilíngue, fato que no filme não possui 

estas falas. Ela estava grávida do brasileiro, fato que também foi omitido na adaptação. 

Ao citar Garbo, assim como Wasson (2011) fala que Fred no livro seria 

homossexual, Holly Golightly pode ser bissexual. O que está implícito no longa, é 

explícito no livro. 

A atriz Audrey Hepburn foi um símbolo de força às mulheres da época, 

justamente escolhida por não ser o biotipo atraente à la Marilyn Monroe – que era 

cotada para a personagem. Ele conseguiu fazer de Holly uma mulher desejada, 

independente e fora dos padrões da época, sem polêmicas. 

Wolfe explica que as novidades do gênero eram os detalhes e descrições que 

eram tão importantes nessa nova fase, mas, era algo que nunca teria sido exigido no 

jornalismo. Pontos onde não eram esperados, travessões e adjetivos, tudo para criar um 

ambiente novo para o chamado jornalismo literário. 

                                                
15

 Foi uma atriz sueca, eleita pelo Instituto Americano de Cinema como a quinta maior lenda da história 

da sétima arte. Apesar de sua carreira magnífica, Garbo era misteriosa e solitária, só concedendo quatorze 

entrevistas durante toda a vida. 
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Não existe o trecho 6 no filme, apenas Paul guarda a carta de José, que foi 

entregue por um primo dele, até a manhã seguinte quando foi buscar Holly na prisão. 

Enquanto no livro podemos imaginar com mais detalhes o que aconteceu. 

 

Figura 12: Paul vai buscar Holly na prisão (01h44’26”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

Já no livro, Fred vai visitar Holly no hospital, alguns dias depois, porque ela 

havia desmaiado ao levar um tapa de uma policial. Holly havia perdido o bebê e Fred a 

descreve com uma tristeza como nunca esteve antes. 

Ela faz uma metáfora da morte com uma mulher gorda, que quase a levou. Até a 

morte de seu irmão ela não sabia da tal mulher que apareceria em sua frente, mas 

quando a viu em seu quarto, enlouqueceu, ao saber da morte de seu irmão, por carta, 

enviada pelo Doc. 
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Figura 13: Holly entrou em um surto após saber da morte de seu irmão (01h33’02”). Fonte: Bonequinha 

de Luxo (1961).  

 

Capote consegue transformar a morte em algo subjetivo, não sabendo o que 

esperar, apenas a estranha sensação de ir embora, ou perder alguém querido. 

A cena representa Holly perdendo seu bebê – fato que não existe no filme –  e 

foi retirada da adaptação cinematográfica junto a várias outras porque fariam a história 

ser polemizada e assim não comercial. 

Audrey Hepburn foi a escolha certa para o papel de Holly, apesar de não ter sido 

a escolhida de Capote, porque trouxe a inocência e a inspiração para as mulheres da 

época, que não tinham essa liberdade e o atrevimento de viver como desejavam. 

Como um daqueles acidentes que não são realmente acidentes, a escolha da 

“boazinha” Audrey para o papel da “não tão boazinha” garota de programa Holly 

Golightly mudou o rumo das mulheres no cinema, dando voz ao que até então era uma 

mudança não expressa no gênero nos anos 50. Sempre houve sexo em Hollywood, mas, 

antes de Bonequinha de luxo, só as garotas más é que faziam sexo.  Wasson (2011) 

pauta que: 

 
Com poucas exceções, garotas boazinhas no cinema tinham de casar antes de 

ganhar seu primeiro fade out o tempo todo e com todo tipo de homem em 

praticamente todas as posições (sociais). Nem é preciso dizer, no fim elas 

pagavam o preço pela diversão. As meninas más sofriam/se arrependiam, 

amavam/casavam, ou sofriam/se arrependiam/casavam/morriam; mas a ideia 

geral era basicamente a mesma: senhoras, não tentem fazer isso em casa. Só 

que em Bonequinha de Luxo, de repente – porque era Audrey que fazia o 

papel -, morar sozinha, sair, andar linda e ficar um pouco bêbada não era 
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mais tão ruim. Ser solteira, na verdade, não parecia motivo de vergonha. 

Parecia divertido. (WASSON, 2011, p. 21).  

 

 

A atriz, de acordo com Wasson (2011), conseguiu se tornar um ícone possível, 

as suas atitudes e ações pareciam inspirar mulheres que não podiam viver sozinhas, e 

sim à sombra de um marido, sem personalidade e independência, seja financeira ou 

pessoal. 

 O trecho 7 não existe na adaptação cinematográfica. Holly não vai para um 

hospital, pelo fato de no longa não estar grávida, mas José escreve uma carta sim, 

entretanto, Paul a entrega quando busca Holly que pernoitou na prisão. E ela pede que 

ele leia, mas primeiro, pega o batom na sua bolsa, e após ouvir, chora, porém decide 

seguir para o aeroporto onde iria embarcar para o Brasil. 

 

 

Figura 14: Holly já no táxi, ouvindo Paul ler a carta de José para ela (01h46’19”). Fonte: Bonequinha de 

Luxo (1961).  

 

No livro, durante a visita de Fred à Holly no hospital, ela perguntou de José, e 

ele lhe mostrou a carta. Ela pediu para que ele lhe alcançasse sua bolsa que estava no 

criado mudo, dali, o batom, perfume e sombras se tornaram uma espécie de armadura 

para ela, que era tão independente, e agora estava ali sem nada. 

Holly estava tão frágil que Fred nunca a tinha visto daquele jeito. Ela realmente 

amava José. E ali tragava seu cigarro Picayunes enquanto era consolada por Fred que 

tentava ser maduro ao falar com ela. 
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Audrey, tanto quanto Holly usava uma “máscara”. A atriz sempre preferiu 

recusar papéis para priorizar sua vida pessoal, família e casamento e Holly sua 

liberdade. Em função disso, Wasson (2001) fala que a carreira de Audrey deslanchou 

devido à Colette
16

 que insistiu muito para que ela fosse sua Gigi
17

. 

O trecho 7 mostra a força de Holly que perante a sua situação, abandonada e 

hospitalizada, ainda consegue parecer linda, com seus adereços e maquiagem. Era a 

autoestima que as mulheres da época desejavam.  

Quanto ao nome, Bonequinha de Luxo, pode ser apenas um estereótipo para 

amenizar do que realmente o livro trataria: 

 

O título do filme Bonequinha de Luxo remete-nos a uma reflexão primeira 

sobre o motivo do emprego do termo bonequinha. Se pensarmos na ocupação 

e artimanhas de Holly, ela não tem nada de bonequinha, no sentido de 

fragilidade e inocência. Assim, o título é uma amenização da questão da 

prostituição em um momento de muito conservadorismo nos Estados Unidos. 

Também podemos pensar que a palavra bonequinha representa o fato de ela 

ser um brinquedo nas mãos dos amantes, com o único propósito de satisfazê-

los sexualmente, sem desenvolver vínculos afetivos. Já o adjetivo “de Luxo” 

relaciona-se a um mundo de ostentação, luxúria e futilidades. (PASSOS, 

DALLA VECHIA e GANDRA, 2015, p. 3,4) 
 

Holly ama este mundo de luxúria e glamour, mas isso se deve ao seu trabalho, 

como prostituta de luxo e que teve de ser subjetivo pelos motivos comerciais de venda 

da adaptação cinematográfica. 

 No trecho 8, Holly segue para o aeroporto mas já quando estão no táxi, logo 

após ela sair da prisão. Paul leva todas as suas coisas, até o gato, e pretendia hospedá-la 

em um hotel com um nome falso para fugir dos paparazzis. Mas apesar do que o 

mafioso Sally Tomato fez, ela não queria denunciá-lo. Ela queria ir embora. 

 

                                                

16
 Foi uma escritora francesa, possuía uma enorme coleção de objetos de Art Nouveau, e mantinha um 

salão literário. 

17
 Peça teatral escrita por Colette que teve Audrey Hepburn estrelando em 1952. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
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Figura 15: Paul leva toda a bagagem de Holly junto no táxi, até o gato (01h44’56”). Fonte: Bonequinha 

de Luxo (1961).  

 

Entretanto no livro, Fred tenta convencê-la a não viajar, mas ela decide alguns 

dias depois que irá viajar para o Brasil e pede para que Fred ache uma lista com os 

cinquenta homens mais ricos do Brasil e que vá a seu apartamento e procure pela 

medalha de São Cristóvão que ganhou dele. 

Para o papel de Paul, Blake Edwards não cogitava George Peppard no seu 

elenco, tentou ao máximo colocar e sugerir outros atores, mas Mel Ferrer, o então 

marido de Audrey Hepburn na época, sempre dava contra, pois não queria sua mulher 

contracenando com determinados homens.  

Ninguém gostava de Peppard no set. Mas, para o papel do brasileiro José, o ator 

era José Luiz Cabeza de Vaca de Vilallonga, que aceitou o pedido de Audrey, que já o 

conhecia e o adorava. 

Nota-se não apenas neste trecho, mas em vários dos selecionados para a então 

análise, que os diálogos estão na íntegra, fazendo com que o New Journalism apareça 

muito mais na obra escrita, do que no filme. Os diálogos são cortados muitas vezes, e 

ainda não se utilizam das mesmas palavras que estão no livro.  

Ao chegar ao trecho 9, sobre o filme, Holly começou a se trocar dentro do carro, 

e teve um surto, pois Paul tentava convencê-la a não ir para o aeroporto. Até que ela 

pediu que o carro parasse, e ela soltou o gato em meio a jornais e caixotes sujos pela 

rua, numa chuva forte.  
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Figura 16: Holly abandonando o gato na chuva (01h49’44”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

Paul ficou perturbado, e logo pediu para parar adiante, e desceu do carro. Eles 

brigaram, e Paul disse a ela que de tanto desejar não estar em uma jaula, ela mesma 

construiu a sua própria. 

 

Figura 17: Paul ao discutir com Holly, desce do carro e a deixa (01h51’02”). Fonte: Bonequinha de Luxo 

(1961).  

  

Já na obra literária, Holly estava com roupas de montaria, e começou a trocá-las, 

estava agitada, olhando pela janela, até que pediu para parar. Perguntou ao gato se 
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aquele lugar servia para ele, sujo, cheio de ratos, e o largou. Fred brigou com ela, que 

entrou em estado de choque. O carro havia parado no semáforo e ela desceu a rua, e ele 

foi atrás dela. Mas o gato já não estava lá. E aí Holly percebeu que o gato e ela se 

pertenciam. Fred prometeu achá-lo. Ela voltou para o carro e foi embora. 

Segundo Wasson, Blake Edwards não sabia como terminar o filme e gravou dois 

finais para a adaptação. Discute-se se a Paramount ainda tem a gravação não escolhida, 

mas é pouco provável. 

 

Figura 18: Holly e Paul ficam juntos ao final (01h54’25”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

 

5.2  HOLLY X FRED: 

 

 A cena do trecho 10, há uma descrição de Holly que não está presente no filme 

na íntegra, mas o perfil é parecido com a Holly das telas. 

Fred a descreve como uma menina sofisticada, que usava preto, pérolas e os 

famosos óculos escuros, eram sua marca. Mas o figurino que conquistou sua fama, foi o 

clássico vestido preto do estilista Hubert De Givenchy. 

Disso decorre o fato de que Audrey Hepburn mantinha uma cláusula em seu 

contrato desde 1957, quando atuou em Cinderela em Paris, para que Givenchy 

desenhasse seus figurinos. Enquanto Edith Head
18

 que ficou em segundo plano, pois era 

                                                
18

 Foi uma estilista estadunidense, ganhadora de 8 Oscars de melhor figurino e com 35 indicações. 
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a estilista contratada para o filme, se questionava porque um estilista parisiense faria o 

figurino de Nova York?.  

 Por fim, as peças mais simples ficaram por conta de Edith, mas as principais 

peças seriam de Givenchy e foi o que ajudou Audrey a se tornar um símbolo de 

elegância e um ícone de moda com um figurino anos à frente da sua época, que iniciou 

com o New Look de Dior
19

 e Edith Head logo aderiu. 

No trecho 11, na maioria das cenas da película, Holly usa seus óculos escuros, 

não há uma em específico. 

Holly é uma prostituta de luxo que, implicitamente no filme, está a se 

compreender, enquanto que no livro está explícito. Anda sempre com seus óculos 

escuros, porque gosta, mas também para esconder seu estrabismo, que no filme ela não 

possui.  

 O filme incita a criação de um laço entre o público para com a Holly, ao somar a 

escolha da atriz à empatia que a personagem possui por ser uma mulher forte, mesmo 

sendo imperfeita, cometendo erros que para a época seriam condenados. A produtora 

Paramount a apoiou, mesmo tendo uma conduta não muito bem vista pelos costumes 

dos anos 50 e 60, assim ela não precisava necessariamente ser condenada. 

Ao citar o gato, no trecho 12, percebe-se que ele não tem nome nem na 

adaptação cinematográfica nem na obra literária, pois Holly não acha que tem o direito 

de lhe por um, apenas se encontraram à margem de um rio, o que não significava que 

eram um do outro, pois isso remete também ao seu desejo de não pertencer a ninguém, 

ser livre. 

 O gato, ou melhor, os gatos, também tiveram testes. Foram 25 gatos para ser 

escolhido apenas um. O felino ator pesava seis quilos e era como Capote apud Wasson 

(2011), o descrevia, com “olhos amarelos de pirata”. 

O símbolo do gato na vida de Holly possui um grande significado implícito, pois 

como ela mesma o define, sem vínculos e paradeiro, ela se encontra na mesma situação: 

 

[...] pobre velho gato, pobre palerma, pobre palerma sem nome, do jeito 

como eu penso não tenho direito de lhe dar um nome, não pertencemos um 

ao outro, só nos encontramos um dia lá no rio, nem quero mesmo ter nada até 

que eu possa encontrar um lugar para mim em que tudo fique bem [...]é como 

a Tiffany´s. (EDWARDS, BONEQUINHA DE LUXO, Holly, 1961, aos 8’). 
 

                                                
19

 Referenciando a estética de 1860, a primeira coleção de Christian Dior tinha peças com cintura 

marcada, busto natural, saias rodadas e ombros arredondados. Carmel Snow – editora de moda, exclama 

ao ver a coleção: “This is a new look!”, assim o New Look ficou conhecido. 
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Apesar de priorizar sua liberdade, ela parece viver apenas das aparências e desde 

o início estar associada a sua independência precisa defender isso até o fim, mesmo 

mostrando apego ao gato, no final tanto do livro quanto do filme. 

Em relação ao trecho 13, há uma cena no longa que Holly canta Moon River
20

, 

na janela do seu apartamento, quando Paul a ouve, e vai até a janela dele, onde a 

enxerga cantando e tocando seu violão. 

 No livro, Holly canta várias músicas que a transformam em uma incógnita aos 

olhos dos que estão ao seu redor, pois não imaginam onde ela poderia ter aprendido tais 

canções, que falam de pradarias e campos, entrando em contraponto à sua vida de 

glamour, uma característica da personagem. 

A música da adaptação cinematográfica, Moon River, foi criada especialmente 

para a voz de Audrey Hepburn foi feita por Henry Mancini junto ao letrista Johnny 

Mercer. A voz da atriz alcançava uma oitava e um tom, o que foi algo difícil para 

Mancini, que demorou um tempo para conseguir encaixar o tom de Audrey em algo 

criado por ele.  

Em função disso, Passos, Dalla Vechia e Gandra (2015) ressaltam que elementos 

pequenos como a música, podem inferir na formação dessa personagem, em questão, 

Holly Goligthly. A cena do trecho 13 mostra Holly sentada na janela, cantando Moon 

River, e assim quem está assistindo consegue compreender os sentimentos dela, tecendo 

uma empatia com a então figura, triste e solitária que ela parece. 

 

Figura 19: Holly cantando na janela a canção Moon River (42’57”). Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

                                                
20

 Música composta por Henry Mancini com letra de Johnny Mercer em 1961. Foi interpretada no filme 

por Audrey Hepburn. A música ganhou o Óscar de Melhor Canção Original daquele ano por Mercer e 

Mancini. O seu sucesso foi responsável pela re-estreia da carreira de Mercer como compositor. 
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No trecho 14, Paul chega ao prédio de Holly, onde irá morar, e não tinha as 

chaves para entrar, então tocou a campainha no apartamento dela, ela abriu e ele pediu-

lhe para usar o telefone e começou a observar seu apartamento, que não tinha muitos 

móveis, um banheira que seria o sofá, uma estante com livros, uma vitrola e o gato. Ela 

escondia o telefone dentro de uma mala para que o som ficasse abafado. O aspecto de 

lugar temporário foi introduzido à fala, quando Paul pergunta se havia pouco tempo que 

ela havia se mudado. 

 A descrição do apartamento de Holly Golightly na obra literária possui mais 

detalhes. Pode-se compreender muito da personalidade dela através deste trecho, 

apartamento sem muitos móveis, sem muita pretensão de ficar ali para sempre. Sua 

liberdade a persegue até nestes detalhes. 

 

 

Figura 20: Visão do apartamento de Holly, sendo caracterizado com um aspecto temporário (07’07”). 

Fonte: Bonequinha de Luxo (1961).  

 

Wolfe (2005) afirma que Balzac
21

 – escritor do realismo francês do século XIX 

– teve influência nesta época, pois como no trecho acima, a descrição dos lugares, faz 

com que os leitores acabassem por entrar na história. Antes de introduzir os 

personagens, Capote utiliza destes recursos, para tanto ambientar o leitor, quanto para 

                                                
21

 Foi um escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É considerado o fundador 

do Realismo na literatura moderna. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
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que as características dos mesmos se sobressaiam, assim, consegue-se entender melhor 

como é e como vive tal figura.  

Ao introduzir a imagem do quarto de Holly, não corresponde à descrição feita na 

obra literária, do trecho 15. Ela possui em seu quarto uma cama de solteiro com 

cabeceira aparentemente de ferro, não há nada de cetim, apenas um aspecto bagunçado, 

temporário. Mas, Holly nunca teve grandes diálogos com Mag Wildwood
22

, que apenas 

na obra literária, é uma personagem recorrente, e seria uma amiga não muito próxima 

dela, a qual já tiveram inúmeros desentendimentos. Na adaptação Mag aparece em 

pouquíssimas cenas e Holly parece não gostar dela. 

O quarto de Holly na literatura é diferente do mostrado no filme. Este possui 

cama de casal, cabeceira de cetim, com o mesmo ar de ambiente temporário, mas ao 

contrário da adaptação ela e Mag tinham conversas longas e postas na íntegra, assim, 

apenas lendo o livro pode-se entender a real relação entre Holly e Mag Wildwood. 

Esta cena foi excluída da adaptação cinematográfica, quando Paul não acha que 

Holly iria se casar com Rusty Trawler, mas ele se vê apaixonado em alguma hora por 

ela. 

 No livro, Fred acha que Holly pode vir a se casar com Rusty Trawler – 

milionário, porém detestável – e assim admite estar apaixonado por ela, mas o que está 

a se compreender, de acordo com Wasson é que  Fred seria homossexual e um álter 

ego de Capote, o que no longa nada disso é incitado.  

Segundo Wasson (2011), inúmeras cenas foram excluídas. O que peca para a 

compreensão de alguns personagens como, por exemplo, de Fred, pois partindo do 

pressuposto que ele seria homossexual, Holly era única mulher por quem ele se 

apaixonou ou até mesmo um outro tipo de amor, como o descrito no trecho 16. 

A cena do trecho 17 não foi excluída da adaptação e Holly demonstra uma 

mudança muito clara quanto ao seu comportamento após a morte de seu irmão. Ela e 

Paul se viam menos e ela se tornou uma dona de casa que cozinhava e fazia tricô. Não 

se descuidou, apenas seu figurino já não tinha tanto preto, era uma paleta de cores em 

cinzas.  E diferente da obra literária, José não se mudou para morar com ela. 

Ela adquiriu hábitos que nunca pensava em ter, cozinhava, tricotava, seus gostos 

eram outros que os da Holly sedenta por liberdade. Na obra literária, José foi morar em 

seu apartamento, pois iriam se casar. Holly engordou, o cabelo não estava mais com 

                                                
22

 Suposta amiga de Holly Golightly, interpretada por Dorothy Whitney.  
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suas mechas reluzentes, mas ao contrário do que se pensa no início deste trecho, ela 

estava se descobrindo e nunca perdeu sua felicidade.  

 No trecho 18, o personagem de Joe Bell foi cortado da adaptação. A cena em 

que Holly sai da prisão e precisa de suas coisas existe, mas não neste contexto. Paul a 

encontra na saída da prisão e leva suas coisas para o táxi que os esperava, inclusive o 

gato estava lá, no meio das malas dela. 

Já no livro, em uma quarta-feira Holly insistia em querer ir à sua casa após sair 

do hospital, mas Fred disse que seria imprudência da parte dela, pois o prédio estaria 

sendo vigiado por inúmeros jornalistas. Assim, quando foi liberada no sábado, ela foi 

para o bar de Joe Bell. Lá pediu para Joe avisar Fred para pegar suas coisas e encontrá-

la para que pudesse ir embora. Existem essas pequenas diferenças, mas, percebe-se que 

alguns detalhes podem interferir no modo como é moldada Holly. 

Não existe a cena do trecho 19 na adaptação, por Holly não ter ido embora. A 

adaptação modificou e acabou por romantizar o final do longa e assim ela não foi para o 

Brasil. Já o livro manteve-se fiel ao desejo e personalidade de Holly Golightly. Até o 

final ela teve sua liberdade ao seu lado, não se prendendo a ninguém e viajando o 

mundo todo. Ela foi embora e deixou Fred.  

Como é visto, a adaptação cinematográfica de Bonequinha de Luxo teve 

inúmeras cenas excluídas e diálogos incompletos, tendo em vista que é adaptação, não 

se deve necessariamente seguir o roteiro original. No entanto, a obra literária é rica em 

detalhes e leva ao topo o jornalismo literário, com suas descrições e falas na íntegra. O 

público leitor consegue se aproximar mais da Holly de Capote, do que da Holly de 

Blake Edwards. Sobre a escolha, Wasson (2011) avalia que: 

 
[...] tinham uma protagonista altamente inflamável nas mãos [...] e não 

faziam a menor idéia de como pegar um romance sem segundo ato, com um 

protagonista gay sem nome, um drama sem motivação, um final infeliz e 

transformá-lo num filme de Hollywood. (WASSON, 2011, pg. 19). 

 

Para Wasson (2011) os motivos comerciais neste caso, falaram mais alto, pois 

tendo o livro como base para o roteiro, o qual se trata de assuntos que nos anos 50 

seriam polêmicos e condenados, a adaptação preferiu fazer o típico filme que venderia. 

Hoje é um clássico, mas não fiel à sua origem.  

 

É importante ressaltar que uma obra literária assim como uma obra 

cinematográfica é feita e produzida por pessoas (autores, diretores, editoras, 

ou a indústria cinematográfica) com o propósito de atingir um grande número 
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de leitores e/ou espectadores. A obra, seja ela literária ou cinematográfica, é 

feita a partir da manipulação de sentido. (LAZZARIS, 2007, p. 46). 
 

 

 O trecho 19 é a última página do livro, ao qual é fiel à Holly até o fim, pois não 

houve romantização como no filme, onde Paul e Holly ficam juntos no final. Holly 

ansiava pela liberdade e foi o que aconteceu, ela partiu para ser livre e não se prender 

em alguém nem em algum lugar.  

 

5.3 HOLLY X OUTROS 

 

Ao analisar o trecho 20, tem-se uma pequena descrição de Holly, feita por Joe 

Bell - ele está inserido apenas na obra literária - , assim esta cena não está no filme. Mas 

esta descrição é a que vemos no longa. Audrey Hepburn o faz com igualdade seja no 

porte físico magro ou seja andando rápido como podemos ver na cena inicial, quando 

ela vai tomar seu café da manhã com croissant em frente a joalheria Tiffany’s. 

No trecho 21, O.J Berman está conversando com Fred sobre Holly, e sua fala na 

adaptação, segue idêntica a do livro. Esta cena não foi modificada. Pode-se 

compreender que ela não é alguém de fácil entendimento, impulsiva por sua liberdade e 

não é uma pessoa má, quer seguir seus instintos de não ser colocada em uma gaiola. 

Wasson (2011) traz a análise de que apesar de Holly não ter dinheiro algum ou 

vir de de uma família rica, e ela conseguia parecer luxuosa mesmo assim: 

 

O estilo de Grace Kelly era seguro, o de Doris Day não era desejável e o de 

Elizabeth Taylor - a menos que você tivesse aquele corpo - inacessível, mas, 

em Bonequinha de Luxo, o de Audrey era democrático. (WASSON, 2011, 

p.18). 

 

Holly possuía um estilo acessível, com peças que podem ser achadas com 

facilidade, cores neutras e isso mostrava que qualquer um pode conseguir chegar onde 

ela chegou. Era um sonho que se tornava alcançável, principalmente às mulheres da 

época. Wasson (2011, p.20) afirma que isso “levou o público americano a ver que a 

garota má era na realidade uma garota boa”. 

 

5.4 CENAS EXCLUÍDAS: 
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De acordo com Wasson (2011), George Axerold - roteirista da adaptação 

cinematográfica - eliminou inúmeros trechos do longa. Excluíu a objetividade de Capote 

por um enfoque mais leve, as brigas e os diálogos complexos entre Mag Wildwood e 

Holly, a gravidez e o aborto. Foi eliminado também o trecho onde Holly e Fred saem a 

cavalo e ela o salva, sua ida ao Brasil e seu desaparecimento pela África: 

 

Vemos que eles formaram um elo conspiratório crucial para a tradução de 

Bonequinha de Luxo de um tipo de história para outro - de estudo de 

personagem para comédia romântica, de homossexual para heterossexual, de 

platônica para erótica. ( WASSON, 2011, p.115). 

 

Vale ressaltar que Wasson (2011) ainda complementa que tudo que Capote 

trouxe para Holly foi ficando fora de sintonia com as novas características que foram 

dadas à personagem.  Entretanto, uma cena foi adicionada ao longa, a qual Holly e Paul 

vão à Tiffany’s tentar gravar um anel que veio de brinde em um doce que eles haviam 

comprado.  

Detalhes como o casamento de Holly com Doc estar devidamente explícito que 

foi anulado no longa, as cenas em que ela se despe estarem sendo conduzidas de 

maneira que não se tornem polêmicas, e outros detalhes que foram tomados para que o 

filme conseguisse alcançar um valor comercial considerável. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O trabalho em questão têm sido desenvolvido desde o segundo semestre de 

2016. Iniciou-se na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, 

com um tema totalmente diferente do que está hoje. O foco se deu na disciplina de 

cinema I, do respectivo orientador desta pesquisa, que seria para abordar Audrey 

Hepburn e a sua relação com a moda. Ao buscar este tema, levamos em consideração o 

grande número de pesquisas relacionadas ao assunto e junto ao meu orientador, fomos 

aprofundando e assim o New Journalism se tornou o protagonista, deixando de lado o 

viés da moda. 

Foi um longo percurso para se chegar ao resultado final. Muitas dúvidas e 

obstáculos surgiram pelo caminho. Insegurança e ansiedade estiveram presentes desde o 

início, mas com incentivo do meu orientador conseguimos concluir com êxito. 

A pesquisa perpassa por três objetos de estudo, quais sejam duas obras literárias 

e uma adaptação cinematográfica, ricos do ponto de vista da literatura e do jornalismo. 

A metodologia usada foi análise de conteúdo para o filme e pesquisa bibliográfica para 

os livros, o que possibilitou a análise fluir e obter os resultados finais conforme 

esperado. 

A história de Holly Golightly, uma menina do interior que vai para a cidade 

grande com o desejo de ser rica, que ama sua liberdade, se tornou um clássico da 

indústria cinematográfica, marcando uma época a qual a sociedade possuía conceitos 

considerados retrógrados, sobretudo os  relacionados às mulheres. Os quais hoje apesar 

das inúmeras conquistas que obtiveram-se, ainda tem direitos e crenças à serem 

desmistificadas em relação à nós mulheres. 

Capote conseguiu contar o romance de não-ficção de Holly através do 

Jornalismo Literário, que prende o leitor e o traz para dentro da história, criando uma 

conexão com os personagens e com os lugares ambientados. Isso faz com que esse tipo 

de escrita seja tão utilizado nos livros, sejam eles de ficção ou não. 

O New Journalism está presente muito mais claro e concreto na obra literária 

original, do que na sua adaptação, pois os diálogos são completos e complexos. A 

personagem em questão, Holly Golightly, é compreendida com muitos detalhes, além 
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do que o cinema mostra. Seus sentimentos, hobbies, comportamentos, perante a 

inúmeras situações são fruto de um processo de escrita que agrega principalmente 

literatura ao jornalismo e isso possibilita a melhor interpretação do público leitor em 

relação aos personagens e fatos que estão sendo narrados. 

O leitor consegue se identificar mais com a Holly, de Truman Capote, pois cria-

se uma empatia com ela e o autor consegue ser fiel à sua personagem, pois não houve 

romantização. Ela seguiu livre até o final, isso representa um passo grande em relação à 

época em que se situava a história, pois as mulheres deveriam casar, se tornarem donas 

de casa e independência era uma palavra que não existia no seu vocabulário. E, ao 

contrário destes preceitos, Holly seguiu  percorrendo o mundo, solteira e independente. 

Já a Holly de Blake Edwards, interpretada por Audrey Hepburn, apesar de ter 

tido a repercussão que teve na área cinematográfica e no mundo da moda, com seus 

vestidos pretos e o figurino de Givenchy, não conseguiu ser fiel ao seu desejo de 

liberdade e se tornou a típica mocinha romântica dos filmes clássicos. Além disso, 

podemos perceber que no longa ela se torna um estereótipo de aparências. Estar sempre 

luxuosa para ela é sinal de ascensão e justamente era isso que procurava nos homens, a 

riqueza. Entretanto, no livro, ela também possui este desejo, mas não a ponto de colocar 

sua liberdade em troca de dinheiro ou homens. 

Capote tem seu processo de escrita baseado em sua vida, o que traz veracidade e 

se encaixa no gênero de não-ficção, lugar que Bonequinha de Luxo se encontra. Ele 

buscou suas inspirações em suas amigas, socialites, sua mãe e em si mesmo, criando 

Holly com autenticidade e personalidade. A personagem pode ser comparada à Vivian, 

interpretada por Julia Roberts, no filme Uma Linda Mulher, lançado em 27 de julho de 

1990, no qual ela também é uma prostituta de luxo e ao final acaba se apaixonando por 

seu cliente e assim ficam juntos. 

A respeito do New Journalism presente nas obras, Capote aderiu ao gênero que 

fez sua fama, para contar a história de Holly e, assim, ele utiliza inúmeros recursos 

gramaticais, como o uso de palavras de outros idiomas, expressões e jargões, tudo para 

moldar a personalidade da menina interiorana que queria ser rica. Além disso, os 

diálogos complexos e longos, as opiniões de outros personagens em relação à ela, e as 

descrições que aparecem em quase todas as páginas, seja de um lugar, de alguém ou até 

mesmo de um mínimo detalhe, acabam por caracterizar e reforçar ainda mais o modo 

literário de escrita na obra, com adjetivações e diálogos completos. 
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Acredito que este trabalho reúne e mostra como o New Journalism se encontra, 

seja em um livro ou em um filme. A escrita consegue ser mais aparente referente ao uso 

da literatura, pois o filme, tem um curto tempo para representar mais de cem páginas. 

Vale ressaltar que, a adaptação é um recorte do todo e não conseguiu ser fiel. Mas, o 

objetivo foi realizado, ao mostrar o quanto a adaptação se absteve em riqueza dos 

detalhes em relação à obra literária. Por outro lado nos mostrou como o jornalismo 

literário pode ser explorado e encontrado de várias formas para além dos livros. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

Trechos de análise utilizados na leitura analítico descritiva: 

 

HOLLY X HOLLY 

TRECHO 1: 

“De repente, uma batida abrupta na janela, um lampejo cinzento, fantasmagórico: 

derramei meu uísque. Levei algum tempo antes de levantar para abrir a janela e 

perguntar à srta. Golightly o que é que ela queria. 

— Há um homem assustador lá embaixo — disse ela, descendo do patamar da escada de 

incêndio para dentro de meu quarto. — Quer dizer, ele é um doce quando não está 

bêbado, mas basta começar a tragar o vino, oh, meu Deus, quel besta! Se há uma coisa 

que eu abomino é mordida de homem. 

Ela afastou o robe de flanela cinzenta do ombro me mostrar a evidência do que ocorre 

quando um homem morde. O robe era tudo que ela estava usando. 

— Sinto muito se o assustei. Mas quando aquela besta ficou tão cansativa, decidi sair 

pela janela. Acho que ele pensa que estou no banheiro, não que eu me importe com o 

que ele pense, que vá para o inferno, vai se cansar, dormir, meu Deus, bem que podia já 

estar dormindo, tomou oito martínis antes do jantar e vinho bastante para dar banho 

num elefante. Escute, você pode me expulsar se quiser. Foi muito atrevimento meu 

entrar aqui desse jeito. Mas aquela escada de incêndio estava gelada demais. E você 

parecia muito confortável. Como meu irmão Fred. Nós costumávamos dormir os quatro 

na mesma cama e ele era o único que se deixava abraçar nas noites frias. Por falar nisso, 

você se importa se eu lhe chamar de Fred? 

Agora ela tinha entrado completamente no quarto e ficou parada ali, me olhando. Eu 

nunca a tinha visto antes sem usar óculos escuros e era óbvio agora que eram lentes de 

grau, pois sem elas seus olhos eram estrábicos, como os de um joalheiro examinando a 

mercadoria. Eram olhos grandes, um pouco azuis, um pouco verdes, salpicados de 

pontinhos castanhos: olhos multicores, como seu cabelo; e, como o cabelo, cintilavam 
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com uma luz vivamente cálida. 

— Imagino que você me ache muito assanhada. Ou très fou. Ou qualquer coisa assim. 

— Nem um pouco. 

Ela pareceu desapontada. 

— Acha, sim. Todo mundo acha. Eu nem me importo. É útil. 

Ela sentou-se numa das poltronas vacilantes de veludo vermelho, dobrou as pernas por 

baixo do corpo e relanceou os olhos pelo quarto, contraindo-os de maneira ainda mais 

pronunciada: 

— Como você pode agüentar isso? É, uma câmara de horrores! 

— Ora, a gente se acostuma com tudo — disse eu, aborrecido comigo mesmo, já que de 

fato tinha orgulho do lugar. 

— Pois eu não. Nunca me acostumo com nada. Quem se acostuma com tudo é como se 

já estivesse meio morto — seus olhos desaprovadores percorreram o quarto de novo. 

— O que você faz aqui o dia todo? 

Fiz um gesto na direção de uma mesa cheia de pilhas de livros e de papel. 

— Escrevo coisas. — Eu pensava que os escritores fossem bem velhos. Claro que 

Saroyan não é velho. Eu o encontrei numa festa e realmente ele não é nem um 

pouquinho velho. Na verdade — ela considerou —, se ele fizesse a barba com um 

pouco mais de cuidado... por falar nisso, Hemingway é velho? 

— Acho que deve andar pelos quarenta. 

— Não está mau. Não consigo ficar excitada por um homem enquanto ele não chega aos 

quarenta e dois. Conheço uma garota idiota que passa o tempo todo me dizendo que eu 

devia ir a um desses médicos de cabeça: ela diz que eu tenho um complexo paterno, o 

que é uma tremenda merde. Eu simplesmente me treinei para gostar de homens mais 

velhos e foi a coisa mais inteligente que já fiz. Que idade tem W. Somerset Maugham? 

— Não tenho certeza. Sessenta e poucos. 

— Não está mau. Nunca fui para a cama com um escritor. Não, espere: você conhece 

Benny Shacklett? — Ela franziu a testa quando eu sacudi a cabeça. — Engraçado. Ele 

escreveu um monte de coisas para o rádio. Mas quel rato. Me diga uma coisa, você é um 

escritor mesmo, de verdade? 

— Depende do que você quer dizer com verdade. 

— Bem, querido, alguém compra o que você escreve? 

— Ainda não. 
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— Vou ajudar você — disse ela. — E posso mesmo. Pense em todas as pessoas que 

conheço, que conhecem outras pessoas. Vou ajudá-lo porque você se parece com meu 

irmão Fred. Só é menor. Não o vejo desde que eu tinha quatorze anos de idade, que foi 

quando saí de casa, e ele já tinha quase um metro e noventa. Meus outros irmãos eram 

mais do seu tamanho, uns nanicos. Foi a manteiga de amendoim que deixou Fred tão 

alto. Todo mundo achava que ele era maluco, do jeito que se enchia de manteiga de 

amendoim. Ele não gostava de nada mais no mundo, exceto cavalos e manteiga de 

amendoim. Mas não era maluco, apenas suave, confuso e terrivelmente lento; quando 

fugi ele já estava na oitava série há três anos. Pobre do Fred. Será que o Exército é 

generoso em matéria de manteiga de amendoim? Aliás, estou faminta. 

Apontei para uma tigela com maçãs e ao mesmo tempo perguntei a ela como e porque 

tinha saído de casa tão cedo. Ela me olhou inexpressivamente e esfregou o nariz como 

se estivesse comichando: um gesto, muitas vezes repetido, que aprendi a reconhecer 

como um sinal de que estava me intrometendo. Como muitas pessoas que adoram dar 

informações íntimas voluntariamente, qualquer coisa que sugerisse uma questão direta, 

uma obrigação, a colocava em guarda. Deu uma mordida na maçã e disse: 

— Me conte alguma coisa que você escreveu. A parte da história. 

— Esse é um dos problemas. Não são o tipo de histórias que se possa contar. 

— Muito sujas? 

— Talvez eu deixe você ler alguma um dia desses. 

— Uísque combina com maçãs. Me prepare um drinque, querido. Depois você mesmo 

pode me ler uma história. 

Muito poucos autores, especialmente os inéditos, podem resistir a um convite de leitura 

em voz alta. Preparei drinques para nós dois e, sentando na cadeira em frente à dela, 

comecei a ler, minha voz um pouco trêmula pelo nervosismo e o entusiasmo: era uma 

história nova, eu a terminara no dia anterior, e aquela impressão inevitável de 

deficiência ainda não tivera tempo de se desenvolver. Era sobre duas mulheres que 

moravam numa casa, duas professoras, e uma delas, quando a outra fica noiva, provoca 

um escândalo com bilhetes anônimos, o que impede o casamento. Eu lia, mas cada 

olhadela que dava em Holly fazia o meu coração se apertar. Ela estava inquieta. 

Remexia nos tocos do cinzeiro, olhava para as unhas, como se desejasse ardentemente 

ter uma lixa; pior ainda, quando eu parecia atrair sua atenção, havia de fato um gelo 

característico nos seus olhos, como se ela estivesse imaginando se devia ou não comprar 

um par de sapatos que vira numa vitrina qualquer. 
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— Acaba aí? — ela perguntou como se estivesse acordando. Fez um esforço para 

encontrar alguma coisa para dizer. — É claro que pessoalmente eu gosto dos sapatões. 

Não me assustam nem um pouco. Mas essas histórias sobre sapatões me enchem o saco. 

Simplesmente não consigo me colocar no lugar delas. Bem, realmente, querido — disse 

ela, pois eu estava claramente confuso —, se a história não é sobre casal de velhas 

machonas, então é sobre o quê? 

— Por falar nisso — disse ela — , por acaso você conhece algumas lésbicas legais? 

Estou procurando uma companheira de quarto. Ora, não ria. Sou muito desorganizada e 

simplesmente não posso pagar uma empregada; falando sério, as sapatonas são 

maravilhosas donas-de-casa, adoram fazer todo o trabalho e a gente nunca precisa se 

preocupar com vassouras, descongelar a geladeira ou mandar a roupa suja para a 

lavanderia. Tive uma companheira de quarto quando morava em Hollywod, ela 

trabalhava em faroestões e eles a chamavam de Cavaleira Solitária; mas uma coisa 

posso dizer em favor dela, era melhor do que ter um homem em casa . É claro que as 

pessoas não podiam deixar de pensar que eu também fosse meio sapatona. E é claro que 

sou. Todo mundo é, pelo menos um pouquinho. E daí? Que eu saiba, isso nunca 

desencorajou um homem, até parece que os deixa mais excitados. A Cavaleira Solitária 

casou duas vezes. Geralmente sapatões só se casam uma vez, para poderem usar o 

sobrenome do marido. Parece que isso aumenta a cotação delas depois, poderem ser 

chamadas de Senhora Isto ou Aquilo. Não é verdade! — ela estava olhando o 

despertador sobre a mesa. — Não pode ser quatro e meia! 

A janela estava ficando azulada. A brisa do amanhecer começava a mover as cortinas.  

— Que dia é hoje? 

— Quinta-feira. 

— Quinta- feira! — ela se levantou. — Meu Deus! — ela disse e sentou-se de novo, 

com um gemido. — Mas é horrível demais! 

Eu estava cansado demais para ficar curioso. Deitei-me na cama e fechei os olhos. 

Mesmo assim, era impossível resistir: — Que há de tão horrível numa quinta-feira? 

— Nada. Só que eu nunca me lembro quando está chegando. Veja, nas quintas-feiras 

tenho de pegar o trem das oito e quarenta e cinco. Eles são muito exigentes com os 

horários de visita, e se a gente chega lá pelas dez horas, isso dá mais ou menos uma hora 

antes que o pobre homem receba o almoço. Imagine só, almoçar às onze horas!... Claro 

que a gente pode chegar às duas e bem que eu preferia, mas ele gosta que eu vá de 

manhã, diz que fica mais à vontade durante o resto do dia. Eu preciso ficar acordada — 
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disse ela, beliscando o rosto até ficar rosada — , não há tempo para dormir, vou parecer 

tuberculosa, torta como um telhado de favela e isto não é justo: uma garota não pode ir a 

Sing Sing com a cara verde . 

— É, suponho que não. 

A raiva que sentira dela por causa de minha história estava se dissipando: a garota me 

absorvia de novo. 

— Todos os visitantes fazem um esforço enorme para mostrar a sua melhor aparência e 

isto é muito terno; é infernalmente delicada a maneira como as mulheres vestem suas 

roupas mais bonitas. Estou falando das velhas e das bem pobres também, elas fazem o 

maior esforço para parecerem bonitas e para cheirarem bem, e eu as adoro por isso. 

Adoro as crianças também, especialmente os pretinhos. Isto é, as crianças que as 

casadas trazem. Deveria ser triste ver as crianças lá, mas não é, vão com fitas no cabelo 

e os sapatos brilhando, até parece que saíram para comprar sorvete. E algumas vezes 

parece urna sala de visitas, ou uma festa. De qualquer maneira, não é como no cinema: 

você sabe, aqueles murmúrios horrorosos através de uma grade. Não há grade nenhuma, 

só um balcão largo entre você e eles e as crianças sobem no balcão para serem 

abraçadas; se a gente quer se beijar, basta se inclinar sobre o balcão. O que eu mais 

gosto é a felicidade que eles têm de se verem uns aos outros, parece que guardaram 

tantas coisas para conversar. Não há lugar para constrangimento, eles passam rindo e 

agarrando as mãos uns dos outros. Depois é diferente — disse ela. — Eu as vejo no 

trem de volta. Ficam bem quietinhas olhando o rio passar — ela puxou uma madeixa do 

cabelo até o canto da boca e mastigou-a pensativamente: — Estou mantendo você 

acordado. Vá dormir. 

— Por favor. Estou interessado. 

— Sei que está. É por isso que quero que vá dormir. Porque, se eu continuar, vou lhe 

contar a respeito de Sally e não tenho bem certeza se isso vai ser legal. — Ela mastigou 

o cabelo em silêncio. — Eles nunca me disseram para não contar a ninguém. Não assim 

diretamente, palavra por palavra. E é engraçado. Talvez você possa colocar isso numa 

história com nomes diferentes, etc. Escute, Fred — disse ela estendendo a mão para 

pegar outra maçã. — Se você fizer o sinal-da-cruz e beijar o cotovelo... 

Talvez um contorcionista possa beijar o cotovelo; ela teve de aceitar uma aproximação. 

— Bem — disse ela, com a boca cheia de maçã —, talvez você tenha lido a respeito 

dele nos jornais. Seu nome é Sally Tomato e eu falo iídiche melhor do que ele fala 

inglês. Mas ele é um velhinho muito querido, tremendamente religioso. Não fossem os 
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dentes de ouro, podia parecer um monge; ele diz que reza por mim todas as noites. É 

claro que nunca foi meu amante: para falar a verdade, nunca tinha ouvido falar sobre ele 

antes que fosse para a cadeia. Mas agora eu o adoro, afinal de contas, fazem sete meses 

que vou visitá-lo todas as quintas-feiras e acho que iria mesmo que ele não me pagasse 

mais. Esta está estragada — disse ela, e jogou o resto da maçã pela janela. — Por falar 

nisso, eu já conhecia Sally antes, mas só de vista. Ele costumava freqüentar o bar de Joe 

aquele da esquina: nunca falava com ninguém, só ficava lá calado, o tipo de homem que 

mora em quartos de hotel. Mas é engraçado lembrar e perceber que ele deve ter estado 

me observando o tempo todo, pois logo depois que o mandaram para lá ( Joe Bell me 

mostrou o retrato dele no jornal. Mão Negra. Máfia. Essa complicação toda: mas lhe 

deram cinco anos), chegou esse telegrama de um advogado. Dizia para eu entrar em 

contato com ele imediatamente para tratar de um assunto do meu interesse. 

— Você pensou que alguém lhe deixara um milhão? 

— Nada disso. Achei que a Bergdorf estava tentando me cobrar as prestações atrasadas. 

Mas resolvi ir ver o que era e dei um pulo até o advogado (se é que ele era um advogado 

mesmo, o que eu duvido, pois acho que nem tem escritório, só um serviço de 

atendimento pelo telefone, e sempre queria me encontrar na Hamburg Heaven — isso 

porque ele é tão gordo que consegue comer dez hambúrgueres, duas tigelas de molho e 

urna torta de limão com merengue inteirinha!). Ele me perguntou se eu estava disposta a 

alegrar um velho solitário e ao mesmo tempo ganhar cem por semana. Eu disse a ele, 

olha, queridão, você pegou a srta. Golightly errada, não sou dessas enfermeirinhas que 

fazem truques especiais por uns trocados. Os honorários não me impressionavam nem 

um pouco; você pode tirar isso indo ao banheiro: qualquer cavalheiro que seja elegante 

me dá cinqüenta dólares para pagar a encarregada e sempre peço dinheiro, para o táxi 

também, o que dá outros cinqüenta. Mas foi aí que ele me disse que seu cliente era Sally 

Tomato. Contou que o velhinho querido, o Sally, sempre me admirara à la distance e 

que seria uma boa ação se eu o visitasse uma vez por semana. Bem, aí não pude mais 

dizer que não: era tão romântico. 

— Olhe, não sei. Não me soa bem. 

Ela sorriu: 

— Você acha que eu estou mentindo? 

— Para começo de conversa, eles simplesmente não podem deixar que qualquer pessoa 

visite um prisioneiro. — Ah, não deixam mesmo. Na verdade eles armam uma confusão 

dos diabos. Mas pensam que sou sobrinha dele. 
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— E é tão simples assim? Por uma hora de conversa ele lhe dá cem dólares? 

— Ele não, o advogado é quem dá. O sr. O'Shaughnessy me manda pelo correio, assim 

que eu entrego a previsão do tempo... 

— Acho que você pode arranjar uma encrenca daquelas — disse eu e desliguei uma 

lâmpada; já não havia necessidade dela, a manhã entrara no quarto e os pombos 

arrulhavam no patamar da escada de incêndio. 

— Como? — perguntou ela seriamente. 

— Deve haver alguma coisa no código penal contra falsa identidade. Afinal de contas, 

você não é sobrinha dele. E que história é essa de previsão do tempo? 

Ela controlou um bocejo. — Mas não é nada. Só mensagens que eu deixo com o serviço 

de atendimento telefônico do sr. O'Shaughnessy, para ele ter certeza de que estive lá. 

Sally me conta o que eu devo dizer, coisas como, deixa ver, "há um furacão em Cuba" 

ou "está nevando em Palermo". Não se preocupe, querido — disse ela, chegando perto 

da cama. — Eu tenho cuidado de mim mesma há muito tempo. 

A luz da manhã parecia refratar através dela. Quando puxou os cobertores até meu 

queixo, brilhava como uma criança transparente; então, deitou-se a meu lado. 

— Você se importa? Só quero descansar um pouco. Não vamos dizer mais nada. Vá 

dormir. Fingi que dormia, tornei minha respiração pesada e regular. Os sinos da torre da 

igreja ao lado tocaram a meia hora, depois a hora. Já eram seis quando ela colocou a 

mão em meu  

braço, um toque frágil e cuidadoso para não me acordar. 

— Pobre Fred — ela murmurou, e parecia que estava falando comigo mas não estava. 

— Onde andará você, Fred? Está tão frio. O vento já traz a neve. 

Encostou o rosto em meu ombro, um peso cálido e úmido. 

— Por que está chorando? 

Ela pulou e sentou-se. 

— Oh, pelo amor de Deus! — disse ela, correndo para a janela e dali para a saída de 

incêndio. — Detesto abelhudos.” Páginas 23, 24, 25, 26, 27¬, 28 e 29. 

 

TRECHO 2: 

“ Enfiados no meio das páginas, havia artigos dominicais, junto com recortes das 

colunas de mexericos ainda trazendo as marcas da tesoura. Por exemplo: Rusty Trawler 

e Holly Golightly juntinhos na pré- estréia de "Um Toque de Vênus". Holly chegou por 
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trás e me apanhou lendo: Miss Holiday Golightly, da Família Golightly de Boston, torna 

cada dia um 

feriado para os 24 quilates de Rusty Trawler. 

— Está admirando minha publicidade ou você é mesmo fã de beisebol? — disse ela, 

ajeitando os óculos escuros e olhando por sobre meu ombro. 

Eu disse: 

— Qual foi a previsão de tempo dessa semana? Ela me piscou um olho, mas sem 

humor: uma piscadela que era mais um aviso: — Gosto muito de cavalos, mas abomino 

beisebol — disse ela, e a mensagem de sua voz dizia que ela preferia que eu esquecesse 

que mencionara Sally Tomato alguma vez. 

— Detesto ouvir uma partida pelo rádio, mas tenho de escutar, faz parte de minha 

pesquisa. Os homens sabem falar sobre tão poucas coisas! Se um homem não gosta de 

beisebol, então é porque gosta de cavalos, e se não gosta de nenhum dos dois, então não 

me adianta nada mesmo: não gosta de garotas. E como você está se dando com O. J.? 

— Nós nos separamos por consenso mútuo. 

— Ele é uma oportunidade, pode acreditar em mim. 

— Eu acredito em você. Mas o que tenho a oferecer que possa parecer uma 

oportunidade para ele? 

Ela persistiu: 

— Vá até lá e faça com que pense que ele não tem um jeito estranho. Ele realmente 

pode  

judá-lo, Fred. 

— Pelo que entendi, você não o aprecia muito. 

Ela pareceu confusa, até que eu disse: 

— A História do Dr. Wassell. 

— Ele ainda está batendo nessa tecla? — disse ela, e lançou um olhar afetuoso para 

Berman. — Mas ele tem razão, eu deveria estar com remorsos. Não porque eles fossem 

me dar o papel nem porque eu fosse interpretá-lo bem: nem eles iam dar nem eu ia 

representar direito. Se devo sentir remorsos, acho que é porque deixei que ele sonhasse, 

enquanto eu  não estava sonhando nem um pouco. Estava só flertando por passatempo, 

até aperfeiçoar algumas coisinhas em mim mesma. Sabia muito bem que nunca ia ser 

estrela de cinema. É muito difícil: e se você é inteligente então, é bastante embaraçoso. 

Meus complexos não são inferiores o bastante. Para ser estrela de cinema, dizem que a 

gente precisa ter um ego do tamanho de um bonde. Mas não é assim: o essencial é não 
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ter ego nenhum. Não quero dizer que não gostaria de ser rica e famosa. Este é 

exatamente meu plano e algum dia tentarei concretizá-lo. Mas se isso acontecer, quero 

ter o meu ego bem juntinho de mim. Quero ainda ser eu mesma, quando me acordar 

uma bela manhã para tomar meu café da manhã no Tiffany's. Mas você precisa de um 

copo! — disse ela, notando minhas mãos vazias. — Rusty! Pode trazer um drinque para 

o meu amigo? 

Ela ainda estava abraçando o gato. 

— Pobre nojentinho — disse ela, coçando-lhe a cabeça. 

— Pobre nojentinho sem nome. É um pouco inconveniente não ter nome. Mas eu não 

tenho o direito de lhe dar um: terá de esperar até que pertença a alguém. Nós só nos 

juntamos um dia à margem do rio, não nos pertencemos: ele é independente e eu 

também sou. Não quero possuir coisa alguma até que saiba que encontrei o lugar onde 

eu e as coisas pertencemos. Ainda não tenho certeza de onde fica esse lugar. Mas sei 

como ele é. 

Ela sorriu e deixou o gato pular para o chão. 

— É como no Tiffany's — disse ela. — Não que eu me importe com jóias. Diamantes, 

sim. Mas é cafona usar diamantes antes dos quarenta: e mesmo nessa idade a gente 

corre um risco. Eles só ficam bem de verdade nas garotas bem velhas. Maria 

Ouspenskaya, por exemplo.  Rugas e ossos,  cabelos brancos e diamantes: ai, nem posso 

esperar!... Mas não é por isso que eu sou louca pelo Tiffany's. Escute: sabe aqueles dias 

em que a gente se sente realmente atacado? 

— Urna espécie de melancolia? 

— Não — disse ela lentamente.— Não, a melancolia surge se a gente está ficando gorda 

ou se choveu durante muito tempo. Você fica triste e é tudo. Mas esta atacação é 

horrível. Você fica com medo e sua como se estivesse no inferno e o tempo todo não faz 

idéia do que é que tem medo. Salvo que há um pressentimento de que alguma  coisa 

ruim vai acontecer, só que você não tem idéia do que é. Já sentiu alguma coisa assim? 

— Com freqüência. Algumas pessoas chamam de angst. 

— Tudo bem. Angst. Mas que é que se faz quando dá? 

— Bem, beber ajuda. 

— Já tentei. Já tentei aspirina também. Rusty acha que eu devia fumar maconha e já 

tentei umas vezes, mas só me deixa com vontade de rir. O que eu descobri que me deixa 

melhor é entrar num táxi e ir até o Tiffany’s. Me acalma na hora, a tranquilidade, o ar de 

orgulho que a loja tem; nada de muito pode acontecer pra gente, não com esses homens 
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gentis de terno e aquele cheiro lindo de prata e carteiras de couro de crocodilo. Se 

pudesse encontrar um lugar na vida real que me fizesse sentir do mesmo jeito que me 

sinto no Tiffany's, então compraria alguns móveis e daria um nome ao gato. Pensei que 

talvez depois da guerra, Fred e eu... 

Ela empurrou os óculos para a testa e seus olhos, as diferentes cores deles, os cinzas e 

os traços de azul e de verde, adquiriram uma intensidade que parecia transpor as 

distâncias. 

— Certa vez fui ao México. É um país maravilhoso para se criar cavalos. Vi um lugar 

perto do mar. Fred tem muito jeito com cavalos. 

Rusty Trawler chegou trazendo um martíni; entregou-o sem olhar para mim. 

— Estou com fome — anunciou, e sua voz, retardada como o resto dele, produzia um 

som enervante como o de uma criança mal-educada que parecia estar culpando Holly. 

São sete e meia e estou com fome. Você sabe o que o doutor me disse . 

— Sim, Rusty. Eu sei o que o doutor disse. — Bem, então vamos acabar com isso. 

Vamos logo. 

— Rusty, quero que você se comporte. 

Ela falava baixinho, mas havia uma ameaça de castigo, como na voz de uma 

governanta, o que lhe provocou um estranho rubor de prazer, uma gratidão que deixou o 

rosto dele rosado. 

— Você não me ama — queixou-se, como se os dois estivessem sozinhos. 

— Ninguém gosta de desobediência. 

Ela obviamente tinha dito o que ele queria ouvir — parecia que ao mesmo tempo o 

excitava e tranqüilizava. E mesmo assim ele prosseguiu, como se fosse um ritual: 

— Você me ama? 

Ela lhe deu uns tapinhas nos ombros. 

— Vá cumprir suas tarefas, Rusty. E quando eu estiver pronta vamos comer onde você 

quiser. 

— Em Chinatown? 

— Desde que não peça costeletas de porco com molho agridoce... Você sabe o que o 

médico disse. 

Quando ele voltou às suas obrigações com um gingado satisfeito, não pude resistir e 

lembrei-a que não tinha respondido à sua pergunta: 

— Você o ama? 
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— Já lhe disse: fazendo uma forcinha, a gente pode amar qualquer um. Além disso, ele 

teve uma infância insuportável. 

— Se foi tão insuportável, por que ele se apega tanto a ela 

— Use a cabeça. Será que não percebe que Rusty se sente muito mais seguro usando 

fraldas do que se estivesse de saia? E a escolha é exatamente esta, só que ele detesta 

falar sobre isso. Uma vez ele tentou me cravar a faca do pão só porque lhe disse que ele 

devia crescer e enfrentar a coisa, assumir e brincar de casinha com um chofer de 

caminhão bem paternal e gentil. Enquanto não chegar a essa conclusão, ele fica em 

minhas mãos; mas não tem problema, ele não faz mal a ninguém — acho que pensa que 

garotas são bonecas... literalmente. 

— Graças a Deus 

— Bem, se isso fosse verdade com relação maioria dos homens, eu dificilmente estaria 

dando graças a Deus. 

— Eu disse graças a Deus porque você não parece estar pretendendo se casar com o sr. 

Trawler. 

Ela ergueu uma sobrancelha. 

— A propósito, não estou fingindo que não sei que ele é rico. Terra vale alguma coisa, 

mesmo no México. Agora — disse ela, empurrando-me para a frente — vamos pegar O. 

J. 

Finquei pé enquanto minha mente procurava um pretexto para adiar o encontro. Então 

me lembrei: 

— Por que Viajando? 

— No meu cartão? — perguntou ela, desconcertada. — Você acha engraçado? 

— Engraçado, não. Só provocador. 

Ela deu de ombros. 

— Afinal de contas, como vou saber onde estarei morando amanhã? Assim, falei para 

eles imprimirem Viajando. De qualquer modo, foi um desperdício de dinheiro imprimir 

esses cartões. Foi só porque achei que devia alguma coisa a eles e tinha de comprar 

qualquer coisinha. São do_Tiffany's. 

Ela estendeu a mão para o martíni que eu ainda nem tocara. Esvaziou o copo em dois 

goles e segurou minha mão. 

— Chega de enrolar. Você vai fazer amizade com O.J. “ Páginas 38, 39, 40, 41, 42 e 43. 

 

TRECHO 3: 
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“Logo depois, passando por uma das lojas Woolworth's, ela agarrou meu braço: 

— Vamos roubar alguma coisa! disse ela, me puxando para dentro da loja, onde logo 

senti a pressão de mil olhos, como se já estivéssemos sob suspeita. 

— Vamos logo. Não seja covarde! 

Ela inspecionou um balcão cheio de pilhas de abóboras de papel e máscaras para a festa 

do Dia das Bruxas. A vendedora estava ocupada com um grupo de freiras que 

experimentavam as máscaras. Holly agarrou uma delas e colocou-a no a rosto; escolheu 

outra e colocou no meu; então segurou-me  a mão e caímos fora. Foi simples assim. Lá 

fora, corremos por alguns quarteirões, acho que para tornar a coisa mais dramática, mas 

também porque, como descobri então, um roubo bem-sucedido nos deixa inebriados. 

Perguntei se ela tinha roubado muito. 

— Antes eu costumava — disse ela. — Quer dizer, quando precisava. Se queria alguma 

coisa. Mas ainda faço de vez em quando, só para manter a prática. 

Usamos as máscaras durante todo o caminho até em casa.” Página 54. 

 

TRECHO 4: 

“— Divorciar- me dele? É claro que nunca me divorciei. Só tinha quatorze anos, pelo 

amor de Deus! Não pode ter sido legal! — Holly bateu no balcão com um copo de 

martíni vazio. — Mais dois, meu querido sr. Bell. 

Joe Bell, em cujo bar estávamos sentados, aceitou o pedido com relutância. - Você está 

se embebedando cedo demais — queixou-se ele, mascando um chiclete. Pelo relógio de 

mogno escuro atrás do bar, ainda não era meio-dia e ele já nos servira três doses. 

— Mas é domingo, sr. Bell. Os relógios andam mais devagar nos domingos. Além 

disso, ainda não fui para a cama — disse-lhe ela e me segredou: — Pelo menos, não 

para dormir. — Ela corou e desviou o olhar corno se estivesse se sentindo culpada. Pela 

primeira vez desde que a conheci, ela pareceu ter necessidade de se justificar: — Ora, 

eu tinha que fazer. Doc realmente me ama, você sabe. E eu o amo. Ele pode parecer 

velho e maltrapilho para você. Mas você não conhece a doçura dele, a confiança que ele 

transmite aos pássaros, aos filhotes e a outras coisas frágeis assim. Qualquer um que dê 

confiança deixa você numa tremenda dívida. Sempre lembrei de Doc nas minhas 

orações. Pelo amor de Deus, pare de debochar! — ela exigiu, quase me apunhalando 

com cigarro. — Eu realmente faço minhas orações. 

— Não estou debochando. Só estou sorrindo. Você é mesmo uma pessoa surpreendente. 

— Suponho que seja — ela concordou, e seu rosto, pálido, que parecia amassado à luz 
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da manhã, iluminou-se. Ela ajeitou o cabelo desalinhado com a mão e as cores variadas 

brilharam como num anúncio de xampu. — Devo estar horrível. Mas quem não estaria? 

Passamos o resto da noite andando para cima e para baixo numa estação de ônibus. Até 

o último minuto Doc pensava que eu iria com ele. Mesmo que lhe tenha dito: mas, Doc, 

não tenho mais quatorze anos e não sou mais Lulamae. Mas a parte mais terrível (e 

percebi isso enquanto estávamos parados lá) é que ainda sou. Ainda estou roubando 

ovos de peru e correndo através de moitas de espinheiros. Só que agora chamo isso de 

atacação. 

Joe Bell colocou os novos martínis desdenhosamente à nossa frente. 

— Nunca se apaixone por um bicho-do-mato, sr. Bell — aconselhou-o Holly. — Foi 

esse o erro de Doc. Ele sempre trazia bichos-do-mato para casa. Trouxe um gavião de 

asa partida. Uma vez chegou a trazer um gato-do-mato adulto com a pata quebrada. Mas 

não se pode dar o coração a um bicho-do-mato. Quanto mais amor se dá, mais fortes 

eles ficam. Até que estão suficientemente fortes para voltar para o mato. Ou para voar 

até uma árvore. Depois uma árvore mais alta. E então o céu. É assim que a gente acaba 

sr. Bell. Se a gente cai na asneira de se apaixonar por um bicho-do-mato. A gente acaba 

olhando para o céu. 

— Ela está bêbada— Joe Bell me informou. 

— Moderadamente — confessou Holly. — mas Doc sabia o que eu queria dizer. 

Expliquei a ele com todo o cuidado e era algo que ele podia entender. Apertamos as 

mãos, nos abraçamos e ele me desejou boa sorte. — Ela olhou para o relógio. — Agora 

ele deve estar lá pelas Blue Mountains. 

— Sobre o que ela está falando? — perguntou Joe Bell. 

Holly ergueu seu martíni. 

— Vamos desejar boa sorte para o Doc também — disse ela, encostando seu copo no 

meu. — Boa sorte. E pode acreditar, querido Doc...é muito melhor ficar olhando para o 

céu do que morar lá. É um lugar tão vazio, tão vago. É apenas o lugar para onde vai o 

trovão e onde as coisas desaparecem.” Páginas 69, 70 e 71.  

 

TRECHO 5: 

“— José diz que a minha comida é melhor que a do Colony. Quem diria que eu tinha 

tamanho talento natural? Um mês atrás eu não sabia fazer nem ovos mexidos... 

E ainda não sabia , por falar nisso. Pratos comuns, como um assado ou uma salada 

simples, estavam além de suas forças. Em vez disso, alimentava José, e ocasionalmente 
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a mim, com sopas outré (como tartaruga do brejo em molho de cereja preta servida em 

cascas de abacate), ou com novidades que fariam boa figura na mesa de Nero (faisão 

assado estufado com romãs e caquis) e outras inovações duvidosas (galinha e arroz com 

açafrão servida ao molho de chocolate — "um prato típico das Índias Orientais, meu 

querido"). Já quanto a doces, o racionamento de guerra do açúcar e do creme limitava 

sua imaginação. Mesmo assim, uma vez ela conseguiu preparar uma coisa chamada 

Tapioca de Tabaco: melhor não descrevê-la. 

Nem descrever suas tentativas de aprender português, uma tortura tão tediosa para mim 

como para ela, pois cada vez que a visitava, havia um álbum de discos de linguafone 

rodando sem cessar. Agora ela raramente falava uma sentença que não começasse com 

"depois que nos casarmos" ou “quando nos mudarmos para o Rio". No entanto, que eu 

saiba, José jamais lhe sugeriu casamento. O que ela admitiu. 

— Mas, afinal de contas, ele sabe que estou barriguda. Bem, estou, querido. Há seis 

semanas. Não sei por que isso surpreenderia você. A mim não me espantou. Nem un 

peu. Estou radiante. Quero ter pelo menos nove. Tenho certeza que alguns deles vão ser 

bem moreninhos... José tem qualquer coisa de le nègre, você já notou? Por mim tudo 

bem. O que poderia ser mais bonito que um bebê bem moreninho com lindos olhos 

verdes e brilhantes? Eu gostaria, por favor, não ria — mas eu gostaria de ter sido virgem 

para ele, para José. Não que tenha acalentado multidões, como dizem por aí: não culpo 

os bastardos por dizerem isso, eu sempre permiti esse estilo extravagante. Mas, na 

verdade, fiz as contas outra noite e só tive onze amantes — claro que sem contar as 

bobagens que me aconteceram antes dos treze, que, afinal, não contam. Onze. Será que 

isso faz de mim uma prostituta? Veja a Mag Wildwood. Ou a Honey Tucker. Ou Rose 

Ellen Ward. Andaram com tantos homens que daria para encher um estádio. É claro que 

não tenho nada contra as putas. Exceto isto: algumas delas podem ter urna língua 

honesta, mas todas têm coração desonesto. Quer dizer, não se pode trepar com o cara, 

descontar os cheques dele e não tentar pelo menos acreditar que se ama o sujeito. Eu 

nunca pude. Nem com Benny Shacklett e todos aqueles roedores. Acho que me 

hipnotizava pensando que aqueles ratos tinham uma certa atração. Na realidade, 

excetuando Doc, se você puser Doc na conta, José é o meu primeiro romance em que o 

cara não é um perfeito rato. Claro que ele não é a minha idéia de amante perfeito. Diz 

umas mentirinhas, se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar e toma uns 

cinqüenta banhos por dia: os homens devem ter um pouco de cheiro. Ele é muito 

meticuloso, cauteloso demais para ser meu tipo ideal: sempre me vira as costas para 
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tirar a roupa, faz barulho demais quando come e eu não gosto de vê-lo correndo porque 

há alguma coisa estranha nele quando corre. Se eu pudesse escolher entre todos os 

homens que existem, só estalar os dedos e dizer "venha cá", não escolheria José. Quem 

está mais perto do ponto é Nehru. Ou Wendell Wilkie. Escolheria mesmo a Garbo. Por 

que não? Uma pessoa deveria poder se casar com homens ou mulheres ou... escute, se 

você chegasse e me dissesse que queria se juntar com uma mãe-d'água, eu respeitaria 

seus sentimentos. Não, estou falando sério. O amor deve ser respeitado. Sou 

inteiramente a favor da liberdade. Agora que tenho uma idéia bastante boa do que seja 

amor. Porque eu realmente amo José — pararia de fumar se ele pedisse. Ele é meu 

amigo, me faz rir quando estou atacada, só que agora não fico muito, só às vezes, e 

mesmo assim não fico tão horrível a ponto de ter que engolir um punhado de 

comprimidos de Seconal ou me arrastar até o Tiffany's. Levo o terno dele para o 

tintureiro ou preparo cogumelos estufados e me sinto bem. Outra coisa: joguei fora 

meus horóscopos. Acho que gastei um dólar em cada maldita estrela da constelação. É 

uma chateação, mas a resposta é que as coisas boas só lhe acontecem se você for boa. 

Boa? Quero dizer honesta. Não honesta perante a lei — se achasse que iria me divertir, 

seria capaz de assaltar um túmulo e roubar aquelas moedinhas que põem em cima dos 

olhos do defunto — , mas honesta comigo mesma. Ser qualquer coisa, menos covarde, 

pretensiosa, canalha ou puta: prefiro ter câncer que um coração desonesto. Não estou 

bancando a santinha. Só estou sendo prática. O câncer pode matar a gente, mas essas 

outras coisas é certo que vão. Ora, foda-se, meu bem — me alcance o violão quero 

cantar uma fada para você no mais perfeito português.” Páginas 76, 77, 78 e 79. 

 

TRECHO 6: 

“E cuidei: mesmo sem a mínima vontade. Mas não tive coragem de destruir a carta; nem 

força de vontade para conservá-la em meu bolso quando Holly, muito timidamente, 

perguntou se por acaso eu tinha alguma notícia de José. Foi duas manhãs depois: estava 

sentado ao lado de sua cama num quarto que fedia a iodo e urinóis, um quarto de 

hospital. Ela estava ali desde a noite de sua prisão. 

— Bem, querido — ela me saudou, enquanto eu andava na ponta dos pés até a cama, 

carregando um pacote com dez carteiras de cigarros Picayune e um buquezinho de 

violetas frescas de outono. — Perdi o herdeiro. — Ela parecia não ter nem  doze anos: o 

cabelo pálido cor de baunilha penteado para trás, os olhos, agora despojados dos óculos 

escuros, límpidos como água da chuva — não dava para acreditar que esteve tão mal. 



75 
 

Mas era verdade: 

—Cristo, quase morri. Sem brincadeira, a mulher gorda quase me pegou desta vez. 

Estava armando uma vasta tempestade para me carregar. Acho que nunca lhe contei 

sobre a mulher gorda. Mas só fui saber dela quando meu irmão faleceu. Logo depois 

que soube, fiquei imaginando para onde ele teria ido, o que realmente significava a 

morte de Fred. Foi então que a vi, estava no mesmo quarto que eu e tinha Fred nos 

braços, uma cadela mesquinha, corada e gorda se movendo para frente e para trás numa 

cadeira de balanço com Fred no colo e rindo como uma banda de música tocando bem 

alto. A zombaria que havia naquilo tudo! Mas é só isso que nos espera, meu amigo: esta 

comediante esperando para rir às gargalhadas quando chegar a nossa vez. Agora você 

percebe por que eu fiquei maluca e comecei a quebrar tudo o que via pela frente?” 

Páginas 91 e 92. 

 

TRECHO 7: 

“Com exceção do advogado que O. J. Berman contratara, fui o único visitante que lhe 

permitiram. Seu quarto era compartilhado por outras pacientes, um trio de senhoras que 

pareciam trigêmeas e que, me examinando com um interesse cordial, mas ao mesmo 

tempo total e sem reservas, especulavam em italiano murmurado. Holly me explicou: 

— Elas pensam que você foi a causa de minha perdição, querido. O camarada que me 

fez mal. E quando sugeri que ela contasse a verdade, replicou: 

— Não posso, querido. Elas não falam inglês. Além disso, nem sonharia em estragar o 

divertimento delas. 

Foi então que ela me perguntou a respeito de José. 

No instante em que viu a carta, estreitou os olhos e torceu os lábios num sorrisinho 

durão que lhe aumentou imensamente a idade. 

— Querido — ela me instruiu — , me faça o favor de estender a mão até a gaveta do 

criado-mudo e alcançar minha bolsa? Uma garota não pode ler este tipo de carta sem 

primeiro passar o batom. 

Guiada por um espelho compacto, ela se empoou e pintou cada vestígio dos doze anos 

de idade para longe de seu rosto. Deu forma aos lábios com o que havia em um tubo, 

coloriu as bochechas com o conteúdo de outro. Passou um pincel ao redor dos olhos, 

pintou as pálpebras de azul, borrifou o pescoço com Colônia 4711; colocou pérolas nas 

orelhas e pôs óculos escuros. Recoberta dessa armadura e depois de olhar as unhas com 

evidente desgosto diante da aparência descuidada delas, rasgou o envelope da carta e 
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deixou que seus olhos corressem por ela, enquanto o sorrisinho de pedra ficava cada vez 

menor e mais duro. Por fim me pediu um Picayune. Deu uma baforada: 

— Tem um gosto vagabundo. Mas divino — disse ela, e me atirou a carta. — Talvez 

isso lhe  

seja útil — caso algum dia queira escrever um romance sobre ratos. Não fique 

intimidado: leia em voz alta. Gostaria de escutar o que diz aí. 

Começava: "Minha queridíssima garotinha..." 

Holly interrompeu em seguida. Queria saber o que eu pensava da letra de José. Eu não 

pensava nada: era uma letra firme, altamente legível, sem a menor excentricidade. 

— Até o "t" é como ele. Abotoado até o pescoço e constipado — declarou ela. — 

Continue. 

— Minha queridíssima garotinha: amei você sabendo que não era como as outras. Mas 

conceba o meu desespero ao descobrir de uma forma tão brutal e pública a que ponto 

você era diferente do tipo de mulher que um homem de minha fé e de minha carreira 

poderia pretender transformar em sua esposa. Lastimo verdadeiramente a desgraça de 

suas circunstâncias presentes e não encontro forças em meu coração para adicionar a 

minha condenação à condenação que já a cerca. Assim, espero que também você não 

encontre forças em seu coração para me condenar. Tenho minha família a proteger meu 

nome — e sou um completo covarde quando estas instituições estão em jogo. Esqueça-

me, linda criança. Não estou mais aqui, voltei para meu país. Mas tomara que Deus 

esteja sempre com você e com a criança que está esperando. Espero que Deus não seja 

igual a — José. 

— Bem? — De certo modo parece inteiramente honesto. E até mesmo tocante... 

— Tocante? Esse patife careta? — Ora, afinal de contas, ele diz que é um covarde; e, do 

ponto de vista dele, você deve perceber... 

Holly, entretanto, não queria admitir o que percebeu. Embora seu rosto, apesar dos 

disfarces cosméticos, confessasse que sim. 

— Está certo, ele não deixa de ter alguma razão de ser um rato. Não é um rato tamanho 

família, um ratão tipo King-Kong, como o Rusty. Ou como Benny Shacklett. Mas 

minha nossa, raios, que droga — disse ela, enfiando os dedos do punho fechado na boca 

como um bebê chorão. — Eu realmente o amava. O rato. 

O trio italiano imaginou uma crise entre amantes e, colocando a culpa da choradeira de 

Holly onde elas acreditavam estar a sua origem, começaram a protestar contra mim. Eu 
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me senti lisonjeado: orgulhoso por alguém pensar que Holly gostasse de mim . Ela se 

acalmou quando lhe ofereci outro cigarro. Tragou e disse: 

— Deus o abençoe, companheiro. E que Deus o abençoe também por andar tão mal a 

cavalo. Se não tivesse feito o papel de Jane Calamity ainda estaria pensando em como 

descolar o rango numa dessas instituições para mamães-solteiras. Exercício pesado, esse 

é o truque. Mas assustei la merde do departamento policial declarando em alto e bom 

som que tinha perdido o nenê porque a velha srta. Sapatão tinha me batido. Sim, senhor, 

posso processá-los por uma série de razões, incluindo prisão sem motivo.” Páginas 92, 

93, 94 e 95. 

 

TRECHO 8: 

“ — Escute, Holly — disse eu, pensando: tenho de ser forte e maduro como se fosse o 

tio dela. — Agora, Holly, escute um momento. Nós não podemos tratar isso tudo como 

se fosse uma brincadeira. Temos de fazer planos. 

— Você é jovem demais para ser tão formal. Pequeno demais. Aliás, o que você tem a 

ver com essa confusão toda? 

— Nada. Exceto por você ser minha amiga e eu estar preocupado. Quero saber o que 

pretende fazer. 

Ela roçou o nariz e concentrou-se no teto. 

— Hoje é quarta-feira, não é? Portanto, suponho que vou dormir até sábado, tirar 

realmente uma boa schluffen. Sábado de manhã darei um pulinho no banco. Então vou 

passar no apartamento e apanhar uma camisola ou duas e minha mala Mainbocher. 

Logo a seguir, pretendo me dirigir ao aeroporto de Idlewild. Onde, como você está 

cansado de saber tenho uma reserva perfeitamente em ordem em um avião 

perfeitamente em ordem. E já que você é um amigo tão sincero, vou lhe dar permissão 

para me abanar quando o avião decolar. Por favor veja se para de sacudir a cabeça. 

. — Holly, Holly. Você não pode fazer isso. 

— Et pourquoi pas? Não estou correndo atrás do José, se é o que está pensando. De 

acordo com o meu recenseamento, ele é um cidadão definitivamente radicado em 

Limbópolis. O caso é o seguinte: por que vou desperdiçar uma passagem perfeitamente 

em ordem? Que já foi paga? Além disso, nunca fui ao Brasil. 

— Mas que tipo de comprimidos estão lhe dando por aqui? Você não pode entender que 

está sob acusação criminal? Se eles a pegarem fugindo depois de sair sob fiança, vão 
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prendê-la de novo e jogar a chave fora. E mesmo que você consiga escapar e pegar o 

avião, jamais poderá voltar para casa . 

— Bem, então a teta secou. De qualquer maneira, a casa da gente é onde a gente se 

sente em casa. Eu ainda estou procurando. 

— Não, Holly, isso é estúpido. Você é inocente. Tem de ficar esperando até ser 

absolvida. 

Ela disse: 

— Rã, tim, bum! — e soprou fumaça no meu rosto. Entretanto, ficara impressionada. 

Os olhos estavam dilatados em antevisões de infelicidade, do mesmo modo que os 

meus: quartos com paredes de ferro, corredores de aço onde as portas eram fechadas 

gradualmente. 

— Foda-se! — disse ela, e esmagou o cigarro no cinzeiro. 

— Tenho uma boa chance de que não consigam me pegar. Desde que você conserve sua 

bouche fermez. Olhe. Não me despreze, querido. — Ela pôs sua mão sobre a minha e 

apertou-a com uma imensa e súbita sinceridade. — Não tenho grande escolha. Já 

conversei muito com o advogado: é claro que não contei a ele nada com referência ao 

Rio — ele ia se abrir na hora com os tiras, para não perder os honorários, que dirá os 

níqueis que O. J. adiantou para a fiança. Deus abençoe o coração de O.J. Mas uma vez, 

lá na costa, eu o ajudei a ganhar muito mais do que dez mil em uma única rodada de 

pôquer: portanto, estamos quites. Não, o problema mesmo é este: tudo o que os tiras 

querem de mim é me dar uns apertões de graça e os meus serviços como testemunha da 

Promotoria contra Sally. Ninguém tem a menor intenção de me processar e de fato eles 

não têm sequer uma sombra de evidência contra mim. Bem, posso ser podre até o 

fundo, Raimundo, mas: testemunhar contra um amigo, isso eu não farei. Nem mesmo 

que consigam provar que ele botou a Irmã Kenny no vício. A maneira como julgo as 

pessoas varia conforme elas me trataram, e o velho Sally, tudo bem, não foi totalmente 

sincero comigo, digamos que tirou uma certa vantagem, mas, assim mesmo, Sally foi 

muito legal em outras coisas. Prefiro deixar a mulher gorda me agarrar do que ajudar 

esses caras da lei a prendê-lo. 

Girando o espelho de bolso em torno do rosto enquanto ajeitava o batom com a curva 

do dedo mindinho, ela disse: 

— E, para ser honesta, isto não é tudo. Certos tipos de refletor acabam com a pele de 

uma garota. Mesmo que os jurados me confiram a medalha Coração de Púrpura, esta 

vizinhança não tem mais futuro para mim: podem me ver afogando que não me jogam 
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uma corda desde o LaRue até o Bar e Churrascaria do Perona — pode acreditar, serei 

tão bem-vinda quanto um tarado. E se você vivesse dos meus talentos particulares, 

biscoitinho, entenderia perfeitamente que espécie de ruína estou descrevendo. Não 

mesmo, não tenho a menor vontade de enfrentar uma decadência progressiva e acabar 

dando com os costados lá no Roseland, tendo que me roçar em um monte de jecas. 

Enquanto a excelente madame Trawler requebra a bunda para dentro e para fora do 

Tiffany's. Não suportaria. Prefiro a mulher gorda em qualquer dia do ano. 

Uma enfermeira de passos leves entrou na sala, informando que a hora de visita tinha 

terminado. Holly começou a se queixar, mas foi interrompida por um termômetro 

enfiado em sua boca. No momento em que eu me despedia, ela se desarrolhou o tempo 

suficiente para dizer: 

— Faça-me um favor, querido. Telefone para o Times ou seja lá para onde for e me 

consiga uma lista dos cinqüenta homens mais ricos do Brasil. Não estou brincando. Os 

cinqüenta mais ricos: não importa de que raça ou cor. Outro favor — remexa meu 

apartamento até encontrar aquela medalha que você me deu. O São Cristóvão. Vou 

precisar dele na viagem.” Páginas 95, 96, 97 e 98. 

 

TRECHO 9: 

“Holly despiu suas roupas, o traje de montaria que ainda não pudera trocar e enfiou-se 

com dificuldade dentro de um vestidinho preto e justo. Nem falamos um com o outro. 

Qualquer conversa teria levado a uma discussão. Além disso, Holly parecia preocupada 

demais para conversar. Cantarolava, bebia brandy, inclinava-se constantemente para a 

frente para espiar pelas janelas, como se estivesse à procura de um endereço — ou, 

concluí eu, tendo a última visão de uma cena que queria recordar. Mas não era nenhuma 

destas coisas, e sim isto: 

— Pare aqui! — ela ordenou ao chofer e estacionamos na calçada de uma rua no 

Harlem espanhol. Era um bairro selvagem, espalhafatoso, melancólico, enfeitado de 

cartazes de estrelas de cinema e de Nossas Senhoras. A calçada estava suja de cascas de 

frutas e jornais despedaçados que o vento soprava para cá e para lá, pois o vento ainda 

rugia, embora a chuva tivesse se acalmado e houvesse manchas de azul no céu. Holly 

desceu do carro e levou o gato com ela. Abraçando-o, coçou-lhe a cabeça e perguntou: 

— O que você acha? Este deve ser o lugar certo para um cara machão como você. Latas 

de lixo. Ratos aos montes. Repleto de gatos vagabundos para você se enturmar. 

Portanto. se mande — disse ela, soltando-o no chão. — Quando ele não quis se mover, 
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ao contrário, ergueu a cara de bandido questionando-a com os olhos amarelados de 

pirata, ela bateu com o pezinho no chão: — Eu disse para dar o fora! 

Ele esfregou-se em sua perna. 

— Eu disse: vai se foder! — ela berrou e então saltou de volta para dentro do carro: — 

Vamos! — disse ao chofer. — Vamos. Vamos! 

Fiquei atônito. — Agora eu sei. Vocé é mesmo uma cadela. 

Tínhamos rodado um quarteirão antes que ela respondesse: 

— Já lhe disse antes. Nós nos encontramos à beira do rio um dia e isso foi tudo. 

Independentes, nós dois. Nunca fizemos nenhuma promessa um ao outro. Nós nunca... 

— disse ela, e sua voz entrou em colapso, com um tique nervoso e uma brancura de 

inválida permeando a face. O carro tinha parado, obedecendo a um semáforo. Então ela 

abriu a porta e correu rua abaixo; e eu corri atrás dela. 

Mas o gato não se encontrava mais na esquina em que tinha sido abandonado. Não 

havia ninguém e nada na rua, a não ser um bêbado urinando e duas freiras negras 

comandando uma fila de crianças que cantavam docemente. Outras crianças emergiram 

de portais e senhores se inclinaram nos peitoris de suas janelas para ver melhor 

enquanto Holly corria para cima e para baixo pela calçada, chamando como se entoasse 

uma ladainha: 

— Você. Gato. Onde você está? Aqui, gato. Ela continuou a entoar até que um menino 

com a pele toda esburacada avançou balançando um gatão velho pela pele do pescoço: 

— Quer um lindo gatinho, senhorita? Me dê um dólar. 

A limusine nos seguira. Agora Holly me deixou conduzi-la até ela. Na porta, hesitou. 

Olhou além de mim, além do menino que ainda oferecia seu gato. 

— Meio dólar. Vinte centavos, quem sabe? Vinte Centavos não é muito. 

Ela estremeceu e teve de segurar meu braço para conseguir permanecer em pé. 

— Oh, Jesus, meu Deus. Nós realmente pertencíamos um ao outro. Ele era meu. 

Então eu lhe fiz uma promessa. Disse que voltaria e encontraria seu gato. 

— Tomarei conta dele também. Prometo. 

Ela sorriu: aquele sorriso novo e sem alegria que mais parecia um beliscão.   

— Mas, e eu? — disse ela, murmurando e tremendo de novo. — Estou muito assustada, 

companheiro. Sim, finalmente. Porque isto pode durar para sempre. Não saber o que é 

da gente até que se tenha jogado fora. Os ataques não são nada. A mulher gorda não é 

nada. Isto, entretanto, isto sim... minha boca está muito seca. Não posso cuspir nem que 
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minha vida dependa disso. — Ela entrou no carro e se afundou no assento. — Sinto 

muito, chofer. Vamos embora.” Páginas 101, 102 e 103. 

 

 

 

HOLLY X FRED: 

TRECHO 10: 

“Ela ainda estava na escada, agora chegava ao patamar e as cores mechadas de seu 

cabelo de menino, madeixas castanho-claras e faixas de louro quase branco entremeadas 

de outras amarelas, recebiam a luz do corredor. Era uma noite quente, quase verão, e ela 

usava um vestido preto, fresco e leve, sandálias negras e uma gargantilha de pérolas. 

Apesar de sua fragilidade elegante, ela possuía um ar saudável de um anúncio de cereal, 

uma limpeza de limão se sabonete, as faces escurecidas por um rosado vigoroso. Sua 

boca era grande, o nariz arrebitado. Óculos escuros escondiam os óculos. Era um rosto 

além da infância e, no entanto, ainda não pertencia a uma mulher. Pensei que ela 

poderia ter qualquer coisa entre dezesseis e trinta; na verdade, faltavam dois meses para 

seu décimo nono aniversário.” Página 15,16. 

 

TRECHO 11: 

“Nunca andava sem os óculos escuros, sempre estava bem arrumada, havia um bom-

gosto altivo na simplicidade de suas roupas azuis, cinzas, sem brilho, que faziam com 

que ela própria reluzisse tanto. Parecia um modelo fotográfico, talvez uma atriz 

principiante, mas era óbvio que, a julgar por seus horários, não tinha tempo de ser 

nenhuma das duas coisas.” Página 17. 

 

TRECHO 12: 

“Além disso, ela tinha um gato e tocava violão. Nos dias em que o sol estava forte, ela 

lavava o cabelo e, junto com o gato, um macho listrado de laranja puxando a vermelho, 

parecido com um tigre, sentava-se no patamar da escada de incêndio, dedilhando um 

violão enquanto seu cabelo secava.” Página 19. 

 

TRECHO 13: 

“Ela tocava muito bem, e algumas vezes também cantava. Cantava naquela tonalidade 

rouca e compassada de voz de adolescente. Conhecia todas as músicas de sucesso, Cole 
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Porter e Kurt Weil; gostava especialmente das canções de Oklahoma!, que eram a 

novidade naquele verão em toda parte. Mas havia momentos em que ela tocava canções 

que faziam pensar onde ela poderia tê-las aprendido, de que lugar viera. Melodias 

errantes, duras e ternas, com palavras que lembravam pinheirais e pradarias. Uma delas 

era assim: “Não quero dormir, não quero morrer, só quero viajar pelas pastagens do 

céu”. E esta era a que parecia mais lhe agradar, pois muitas vezes permanecia cantando 

muito tempo depois do seu cabelo ter secado, depois que o sol se tinha posto e já havia 

janelas iluminadas no crepúsculo.” Página 19. 

 

TRECHO 14: 

“A sala em que estávamos (em pé, porque não havia nada para se sentar) parecia ter 

acabado de receber uma mudança; a gente quase sentia cheiro de tinta fresca. O único 

mobiliário eram malas e caixotes fechados. Alguns caixotes serviam como mesas. Um 

tinha ingredientes para o preparo de martínis; outro, uma lâmpada, um telefone, o gato 

avermelhado de Holly e um vaso com rosas amarelas. Uma estante de livros cobria uma 

parede inteira, ostentando apenas meia prateleira de literatura. A sala me agradou 

imediatamente, apreciei seu aspecto de coisa temporária.” Página 30. 

 

TRECHO 15: 

“Seu quarto era coerente com a sala de visitas: perpetuava a mesma atmosfera de 

acampamento. Caixotes e malas, tudo empacotado e pronto para viajar, como os 

pertences de um criminoso que sente a lei chegando perto. Na sala não havia mobiliário 

convencional, mas no quarto havia uma cama, por falar nisso, cama de casal, e bastante 

pretensiosa: madeira dourada com estofamento de cetim. Ela deixou a porta do banheiro 

aberta e falava de lá; entre os ruídos da descarga e do cabelo sendo escovado, a maior 

parte do que ela dizia era ininteligível, mas o tema geral era este: ela supunha que eu 

soubesse que Mag tinha se mudado, não era algo conveniente? Porque se a gente precisa 

ter uma companheira de apartamento e ela não é machona, então a segunda melhor 

escolha é uma perfeita idiota e isso Mag era, porque assim a gente pode fazê-la pagar o 

aluguel e buscar a roupa lavada. 

Era fácil perceber que Holly tinha problemas com a limpeza da roupa: o quarto estava 

tão cheio de roupa espalhada como um vestiário de ginásio. 

—... e você sabia que ela é uma modelo de grande sucesso, não é fantástico? E é uma 

boa — disse ela, capengando para fora do banheiro enquanto ajustava uma liga. — Só 
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assim ela não se gruda na minha saia o dia inteiro. E ela não vai me dar muito trabalho 

com relação a homens. Está noiva. E de um cara legal. Embora haja uma pequena 

diferença em altura: eu diria que uns trinta centímetros em favor dela. Mas que inferno... 

Ela estava ajoelhada, remexendo em baixo da cama. Depois que encontrou o que estava 

procurando, um par de sapatos em couro de lagarto, teve de procurar uma blusa, um 

cinto, e era um assunto a considerar a maneira como, daquela tamanha confusão, ela 

conseguia produzir o efeito final: calmamente imaculada, como se tivesse a seu serviço 

as servas de Cleópatra. 

— Escute — disse ela, e colocou a mão em concha sob meu queixo. — Estou feliz por 

causa da história. Realmente estou. “ Páginas 51 e 52. 

 

TRECHO 16: 

“ Se Holly podia se casar com aquele "feto absurdo", então o exército de injustiças à 

solta no mundo podia muito bem marchar em cima de mim. Ou — a questão era 

evidente — será que meu ultraje era um pouco devido a eu próprio estar apaixonado por 

Holly? Um pouco. Porque eu estava apaixonado por ela. Da mesma forma que certa vez 

tinha me apaixonado pela cozinheira de minha mãe, uma velhinha preta, por um carteiro 

que me deixava acompanhá-lo enquanto entregava a correspondência e por uma família 

inteira, chamada McKendrick. Essa categoria de amor também gera ciúmes.” Página 72. 

 

TRECHO 17: 

“Holly nunca mais mencionou seu irmão, exceto uma vez. Além disso, parou de me 

chamar de Fred. Em junho e julho, e durante todo o verão, ela hibernou como um 

animal de inverno que não percebeu que a primavera chegara e partira. O cabelo 

escureceu, ela engordou. Ficou bastante descuidada com as roupas: chegava a sair à rua 

e dobrar a esquina até o armazém usando uma capa de chuva sem nada por baixo.  José 

se mudou para o apartamento, seu nome substituindo o de Mag Wildwood na caixa de 

correspondência.  Mesmo assim, Holly ficava sozinha boa parte do tempo, pois José 

passava em Washington três dias por semana. Durante suas ausências ela não recebia 

ninguém e raramente deixava o apartamento — exceto nas quintas-feiras, quando fazia 

sua viagem semanal a Ossining. 

Isto não significa que ela perdera o interesse pela vida. Longe disso, parecia mais 

contente, muito mais feliz do que jamais a vira antes. Um intenso e súbito entusiasmo 

por prendas domésticas resultou em diversas aquisições muito diferentes da Holly 
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anterior. Em um leilão da Parke-Bernet ela adquiriu uma tapeçaria de caça que 

estampava um veado acuado por galgos. Do espólio de William Randolph Hearst, um 

desolador par de cadeiras "preguiçosas" em estilo gótico. Comprou a coleção completa 

da Biblioteca Moderna, prateleiras de discos de música clássica, inumeráveis 

reproduções do Museu Metropolitano (incluindo a estátua de um gato chinês que seu 

próprio gato odiava: vivia chiando para ela até conseguir quebrá-la), um misturador de 

coquetéis, uma panela de pressão e uma verdadeira biblioteca de livros de culinária. 

Passava tardes inteiras bancando a hausfrau e transpirando na cozinha minúscula  que 

mais parecia uma sauna.” Páginas 75 e 76 – “Fred” fala sobre as mudanças de Holly 

 

TRECHO 18: 

“ O céu estava rubro na noite de sexta-feira, a seguir trovejou e, no sábado, dia da 

partida, a cidade ondulava sob uma chuvarada tempestuosa. O ar estava tão cheio de 

água que até tubarões poderiam nadar, embora me parecesse improvável que um avião 

conseguisse penetrá-lo. 

Mas Holly, ignorando minha alegre convicção de que seu vôo não partiria, continuou 

seus preparativos. Devo dizer que colocou a parte principal da carga sobre mim. Pois ela 

decidira que seria imprudência de sua parte se aproximar do edifício. E tinha toda razão, 

também. O prédio estava sendo vigiado, fosse pela polícia, por repórteres ou por outros 

interessados, isto eu não podia distinguir. Só via um homem. algumas vezes vários, 

rondando pelo beco. Então ela foi do hospital para o banco e dali direto ao bar do Joe 

Bell. 

— Ela acha que não foi seguida — disse-me Joe Bell ao me trazer a mensagem de que 

Holly queria que eu a encontrasse no bar o mais rápido possível, no máximo em meia- 

hora, levando: 

— Seu violão. Suas jóias. Escova de dentes e esses negócios. E uma garrafa de brandy 

com cem anos de idade. Ela diz que está escondida no fundo da cesta de roupa suja. 

Sim, é claro, mais o gato. Ela quer o gato. Mas, que inferno — disse ele. - Não sei se 

afinal deveríamos ajudá-la. Ela devia ser protegida contra a própria estupidez. Eu, 

pessoalmente, estou com vontade de contar aos tiras. Pode ser que voltando para lá e lhe 

dando alguns drinques, eu consiga deixá-la bêbada o bastante para fazê-la mudar de 

idéia.” Páginas 98 e 99.  

 

TRECHO 19: 
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“ No devido tempo, entretanto, a imprensa noticiou: GAROTA FUGITIVA 

DESCOBERTA NO RIO. Aparentemente, as autoridades americanas não fizeram 

nenhuma tentativa de extraditá-la e logo o assunto diminuiu de importância e passou a 

ser mencionado apenas ocasionalmente nas colunas de mexericos. Como manchete, só 

reviveu uma vez: no dia de Natal, quando Sally Tomato morreu passando de um ataque 

cardíaco em Sing Sing. Os meses foram passando, um inverno inteiro deles e não recebi 

uma palava de Holly. O proprietário do edifício vendeu suas coisas abandonadas, a 

cama de cetim branco, a tapeçaria, as preciosas cadeiras góticas. Um novo inquilino 

adquiriu o apartamento, seu com nome era Quaintance Smith e ele promovia festas 

tantos visitantes masculinos de natureza barulhenta quando Holly. Só que, nesse caso, 

Madame Spanella não objetava, na verdade ela adorava o jovenzinho e lhe oferecia 

bifes de filé mignon sempre que ele aparecia de olho preto. Mas na primavera chegou 

um cartão-postal rabiscado a lápis e assinado com um beijo de batom: Brasil foi uma 

droga, mas Buenos Aires é ótima. Não é como o Tiffany's, mas quase. Juntei os trapos 

com um divino $eñor. Amor? Acho que sim. De qualquer maneira, estou procurando 

um lugar para morar ($eñor tem mulher e sete crias) e vou lhe mandar o endereço assim 

que eu mesma souber. Mille ten-dresse. Mas o endereço, se alguma vez existiu, nunca 

foi mandado. Isso me entristeceu, pois havia muitas coisas que eu queria escrever para 

ela: que tinha vendido duas histórias, que tinha lido que os Trawlers estavam se 

processando mutuamente e pedindo divórcio; que ia me mudar do edifício, porque para 

mim ele estava repleto de fantasmas. Mas, principalmente, queria lhe contar sobre o 

gato. Tinha mantido minha promessa: eu o encontrara. Levei semanas e semanas depois 

do trabalho a palmilhar as ruas do Harlem espanhol e houve muitos falsos alarmes. Por 

instantes eu via lampejos de pêlo listrado como de um tigre que, após inspeção, 

demonstravam não ser ele. Mas um dia, em urna tarde fria de um domingo de inverno 

de sol pálido, eis que era ele. Flanqueado por vasinhos de flores e emoldurado por 

cortinas limpas de renda, lá estava ele sentado no peitoril da janela de uma sala, 

parecendo quentinho e confortável. Imaginei qual seria seu nome, pois agora ele na 

certa teria um nome. Tive certeza, então, de que ele chegara a um lugar ao qual 

realmente pertencia. Numa choça africana ou seja lá onde for, espero que Holly tenha 

chegado também.” Páginas 103 e 104.  

 

HOLLY X OUTROS: 

TRECHO 20: 
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“Eu vejo pedaços dela todo o tempo, um traseirinho magro, qualquer menina ou garota 

magrinha que caminhe rápido em linha reta... .” Página 13.  

 

TRECHO 21: 

“Veja bem — disse ele — , eu gosto da garota. Todo mundo gosta dela, se bem que há 

muitos que não. Eu gosto. Sinceramente, eu gosto da garota. Sou sensível, é por isso. A 

gente tem de ser sensível para poder apreciá-la: ter uma veia poética. (...) Mesmo 

quando está usando óculos desta grossura; mesmo quando abre a boca e a gente não 

sabe se é caipira, candango ou o quê. Até hoje não sei. Aposto que nunca ninguém vai 

saber de onde realmente ela veio. Ela é tão mentirosa que talvez nem ela mesmo saiba 

mais.” Páginas 32 e 33. 
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