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O intelecto quer perceber tudo o que é verdadeiro 
a fim de poder, em seguida, apoderar-se de tudo o 
que é belo e bom no inteligível; a potência 
sensitiva quer compreender todo o sensível a fim 
de abarcar tudo o que, no sensível, é belo e bom. 
Daí decorre que mais desejamos ver as coisas 
ignoradas e nunca vistas do que as coisas já 
conhecidas e vistas. 
         (Bruno Giordano) 

 
 
 
 
... ler significa reler e compreender, interpretar; 
que cada um lê com os olhos que tem e que 
interpreta a partir de onde os pés pisam. 
 Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 
Para entender como alguém lê, é necessário saber 
como são seus olhos e qual é a sua visão de 
mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. 
 Cada leitor é co-autor porque cada um lê e 
relê com os olhos que tem, compreendendo e 
interpretando a partir do mundo que habita. 

 
(Leonardo Boff) 
 
 

 
Eu me considero um escritor moderno e pós-
moderno. E, às vezes, anti-moderno. E quero, 
porque eu preciso, de um romance clássico, pós-
moderno, mas clássico, porém com mais 
liberdade. 
    (Roberto Drummond) 
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RESUMO 
 

Analisou-se neste estudo o emprego da linguagem voltada ao sensorial, o 
sensorialismo, nos romances, Sangue de Coca-Cola, Hilda Furacão e O cheiro de Deus do 
autor Roberto Drummond.  O sensorialismo concebe variadas conotações voltadas ao 
cenestésico, construindo sensações geradoras de emoção, prazer ou asco, em que o estímulo 
do corpo tenta alcançar o psicológico do leitor, como detectado na escrita desses romances, 
Tem-se, no primeiro capítulo, a apreciação de textos produzidos em momentos distintos e por 
diversos autores da Literatura Brasileira que possuem características sensoriais e que 
funcionaram como comparativo ao sensorialismo drummondiano. Apresenta-se, 
posteriormente, a trajetória literária do autor, iniciada na década de 1970, fortemente 
motivado pela Arte Pop e pelo período de repressão militar no Brasil, onde o emprego da 
linguagem voltada ao sensorial funcionou como artifício no romance Sangue de Coca-Cola, 
símbolo da Literatura Pop. O terceiro capítulo conduz ao romance Hilda Furacão, pautado na 
construção de lembranças referentes à vivência jornalística do autor, apresentando também o 
sensualismo, transmitido pelo sensorial na composição dos personagens, principalmente os 
protagonistas, Hilda e Malthus. O último romance do autor, O cheiro de Deus, encerra os 
estudos da linguagem voltada ao sensorial, onde se constatou a sublimação dos sentidos 
diante da cegueira, que evoca a busca pelo cheiro divino. 

 
Palavras-chave: Sensorialismo -  Literatura Pop – Roberto Drummond – Memória Pop   
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ABSTRACT 
 

The present paper is on the analyses of  the use of language focused on sensory, the 
sensationalism, in novels like “Sangue de Coca-Cola”, “Hilda Furacão” and  “O cheiro de 
Deus”, all of them written by the novelist Roberto Drummond. This sensationalism gives 
varied connotations to the kinesthetic, making feelings of excitement, pleasure or disgust that 
the stimulus of the body tries to reach the psychological of the reader as detected in the 
writing of these novels. It has been in the first chapter the assessment of texts produced at 
different times and by different authors of Brazilian Literature that have sensory 
characteristics and functioned that works a kind of comparison to the Drummond’s 
sensationalism. This paper also presents the author's literary journey that began in the 1970s, 
strongly motivated by the Pop Art and the period of dictatorship in Brazil when the use of 
language focused on sensory functions was used as a firework in the novel “Sangue de Coca-

Cola”, a Pop Literature symbol. The third chapter is based on the romance of “Hilda Furacão” 
and the construction of memories through the journalistic experience of the author also 
showing the sensuality of the characters, especially the protagonists, Hilda and Malthus. The 
author's latest novel, “O cheiro de Deus”, ends this study focused on sensory language, where 
it is present the sublimation of the senses up against blindness which evokes the quest for 
divine smell. 

 
Keywords: Sensationalism - Pop Literature - Robert Drummond – Pop Memory 
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INTRODUÇÃO 
 
  
 Por ocasião do lançamento do romance O cheiro de Deus (2001), Roberto Drummond, 

em entrevista ao jornal Estadão.com., “Arte e lazer – letras” (20/07/2001) proferiu uma 

divulgação  sobre a  obsessão por cheiros em sua obra: “Eu não tinha percebido, até que uma 

pesquisadora de Juiz de Fora, Miriam Delgado Senra Duque, enviou-me uma relação de 

cheiros em todos os meus livros; todos eles têm cheiro.”. Drummond referia-se ao estudo 

realizado no Mestrado de Literatura, em que se observou o uso da linguagem voltada ao 

sensorial no romance Hilda Furacão (1996) e também na obra Sangue de Coca-cola (1980). 

Em 2001, com o lançamento do romance O cheiro de Deus, o escritor valorizou a presença 

dos sentidos em sua obra, apresentando já no título a particularidade olfativa, em que os 

cheiros fariam parte da narrativa, sendo o grande enigma da história.  

 A partir daí, tornou-se um desafio o aprofundamento dessa característica, não apenas 

referente aos cheiros, mas também aos sabores, às músicas, às sensações táteis e visuais, 

assim como na caracterização de ambientes e personagens presentes na escrita 

drummondiana, pretendendo-se estabelecer os decursos, ou seja, a sucessão e sequência dessa 

percepção sensorial e suas modificações ao longo de três décadas de produção literária. 

 O homem contemporâneo, cercado de meios eletrônicos, utiliza principalmente a visão 

e a audição como condutores de informação e entretenimento. A televisão, o computador, as 

revistas e outros meios de comunicação em geral desenvolvem um tipo de apreensão vigorosa 

e inquieta, pois há tanto a se olhar, tanto a se conhecer, que não há tempo para o olhar mais 

demorado, para o olhar que instiga e desenvolve outros meios de apreensão da realidade. “O 

homem de hoje é um ser predominantemente visual. Alguns chegam à exatidão do número: 

oitenta por cento dos estímulos seriam visuais” afirma Alfredo Bosi no estudo 

“Fenomenologia do olhar”, no livro O olhar (2006, p.65), na relação de que a maioria 

absoluta das informações que o homem moderno recebe vem a ele por imagens. 
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 A linguagem voltada ao sensorial, o sensorialismo, pode passar despercebida ao longo 

da leitura, entretanto carrega em si traços do que é natural e intrínseco ao homem, fatores 

comuns ao mundo físico, geradores de repulsa, prazer, nojo ou emoção durante a narrativa, 

desencadeando reações diversas e involuntárias no leitor, resultado de um fazer literário 

pautado na reinvenção constante do que foi vivido e imaginado pelo autor. 

A maneira como o homem recebe as influências do corpo em sua vida é abordada há 

séculos, trazida por Epicuro, na Antiguidade Clássica, quando defendeu a existência do 

conhecimento pelos sentidos, que lhe rendeu o título de “inimigo da ciência”. O pensamento 

epicurista teve conotação negativa durante centenas de anos, mudando esse conceito quando 

foi retomado no ideal do marxismo, por vias diversas, através de um homem envolvido por 

sua classe, sua cultura, sua família, sua história pessoal e seu próprio corpo. Alfredo Bosi 

denominou esse período como “crise na ordem das certezas”, resultado da “era da suspeita” 

através do pensamento de Karl Marx, de Soren Kierkegaard, de Friedrinch Nietzsche, de 

Sigmund Freud e de Jean-Paul Sartre, onde a mudança de eixo de interesse da filosofia pós-

clássica se deslocou (2006, p.80): “das verdades matemáticas, tidas por matriciais, para a 

consideração do homem em sociedade, espírito limitado pelo tempo, ser de carne e osso.” 

 A proximidade da teoria de Epicuro com esse “pensamento de suspeita” iniciou-se 

com Karl Marx em sua tese de Doutorado intitulada “ A relação entre a filosofia de Epicuro e 

a de Demócrito”. Nesta desfaz-se o equívoco da ideia de que Epicuro foi um simples e 

superficial imitador de Demócrito, em relação à teoria atômica, e traz assim o pensamento 

epicurista para a discussão no século XIX. Valorizando os pensamentos de Epicuro e a 

diferença entre Demócrito, que do ponto de vista filosófico, pode ser considerado determinista 

ou fatalista. Já o epicurismo repelia veementemente o determinismo e o fatalismo. E, na  

descrição do átomo por Epicuro, o filósofo não deixava de preservar a vontade humana e a 

liberdade individual, incluindo em seu sistema a sociedade e a consciência moral,  

complementando assim, os ideais marxistas.  

Epicuro, nascido em 341 a.C., na ilha grega de Samos, iniciou seus estudos de 

filosofia com o acadêmico Pânfilo, filósofo platônico, passando, posteriormente, a 

acompanhar os ensinamentos de Nausífanes, filósofo atomista que lhe apresenta o 

pensamento de Demócrito, entusiasmando-o inicialmente, mas cuja revisão Epicuro já 

iniciara. Perseguido pelos seguidores do pensamento platônico, instalou sua escola  “O jardim 

de Epicuro” em Atenas,  na qual defendia o conhecimento pelos sentidos, contrariando o 

platonismo, defensor do conhecimento pelo espírito. A súmula do pensamento epicurista 

encontra-se em três célebres cartas destinadas a Pítocles, Heródoto e Meneceu, seus adeptos 
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mais ilustres. Há dois equívocos em relação à doutrina epicurista: um relacionado à confusão 

que se estabeleceu entre gozo imoderado dos prazeres mundanos, comparado ao hedonismo 

puro e simples e o outro que Epicuro seria um imitador de Demócrito. Neste estudo, abordar-

se-á a doutrina epicurista através da Carta a Meneceu e a Carta a Heródoto; a primeira trata da 

doutrina epicurista sobre felicidade e a segunda sobre percepção e compreensão. Essas duas 

cartas exibem a concepção epicurista diante da valorização dos sentidos na vivência humana, 

e como essa conduta alcança a almejada saúde do espírito. Na Carta a Meneceu (2002, p.27), 

o pensador afirma:  

 
 
Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo 
mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A 
consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição 
da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de 
imortalidade. 
 
 

Nesta afirmação, Epicuro fortaleceu as sensações humanas, valorizando-as como 

contrárias à morte, como sinônimo de bem viver, ao estabelecer que a felicidade humana 

condiciona-se às sensações simples produzidas pelo corpo, contrariando o pensamento 

platônico de imortalidade da alma.  João Quartim de Moraes, tradutor e comentarista no 

estudo Epicuro, máximas principais (2010, p.15) completa o pensamento epicurista, 

afirmando que “Basta compreender a natureza das coisas: não são os deuses, mas os átomos 

em movimento que regem o Universo; a morte é apenas a separação dos átomos componentes 

do organismo”, por isso, a morte não é nada para o ser humano, pois o que se dissolveu não 

tem sensação e não ter sensação representa coisa alguma para o homem. 

 Paralelo a esse pensamento, valorizar as sensações é viver o prazer e onde há prazer 

não há dor corporal ou sofrimento mental. João Quartim de Moraes exemplifica este 

pensamento do prazer em atitudes simples como na relação de sede (sensação de incômodo) 

com o prazer do primeiro gole de água, que não interrompe toda a sede, mas produz uma 

sensação altamente prazerosa, suprimindo o padecimento. Se fosse obrigatória a ingestão 

contínua de água, a dor retornaria até seu limite extremo, porém a mesma sensação não pode 

ser simultaneamente prazerosa e dolorosa, pois, se há sensações prazerosas, as sensações 

dolorosas e as angústias permanecem latentes, quando não são suprimidas. Epicuro completa 

a sua noção de prazer, geradora de contentamento, em sua Carta sobre a felicidade (2002, 

p.41): “Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais 

requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta: pão e água produzem o prazer 

mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita.” Com esse pensamento, o ideal 
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epicurista é a vida comum, com sensações simples e não apenas o gozo voltado para os 

desejos corpóreos relacionados à sexualidade. 

 Através de relações errôneas, o pensamento epicurista tornou-se, durante várias 

épocas, sinônimo de gozo desmedido, como os cultuados pelos poetas românticos Bernardo 

Guimarães, Álvaro de Azevedo e outros quando constituíram a “Sociedade Epicureia”, 

fundada em 1845, destinada a repetir os excessos boêmios de Byron, na busca desmedida do 

prazer. O pensamento epicurista, porém, enfatiza (2002, p.43):  

 
Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres 
dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam 
certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o 
interpretam erroneamente, mas ao prazer que é ausência de sofrimentos físicos e de 
perturbação da alma. 
 
 

Em conformidade com o pensamento de Epicuro, caberia ao ser humano o 

aprendizado na busca da felicidade em que toda alegria da alma derivaria de um prazer 

precedente da carne, não contrapondo, porém, corpo/alma, principalmente porque o sumo 

bem seria a vida prazerosa.  

Na carta de Epicuro a seu aluno Heródoto (2002, p.54), o filósofo apresentou, de 

forma concisa e rigorosamente dogmática, a verdadeira doutrina natural do seu sistema, 

principalmente a valorização das concepções fundamentais primitivas do ser: “temos de 

registrar exatamente a percepção dos nossos sentidos e qualquer observação momentânea em 

geral, logo que ela se dê na nossa mente ou numa outra faculdade de conhecimento e, do 

mesmo modo, qualquer sensação”, enfatizando que o homem deve acreditar em seus insights, 

entre eles, o mais forte são os sentidos que seriam os “mensageiros do conhecimento”.  

Segundo o filósofo Jean-François Duvernoy, em O epicurismo e sua tradição antiga 

(1993, p.23), é necessário confiar naquilo que foi recebido passivamente pela  sensação e  

“nas idéias gerais que se formam no espírito (como resultado dos dados sensíveis recebidos 

pela faculdade sensitiva).”  Nesse sentido, toda sensação é um afeto do corpo, gerando a dor 

ou o prazer; para este termo, Epicuro apresentou uma definição peculiar: “O caráter 

‘agradável’ ou ‘desagradável’ faz parte da sensação; o ‘afeto’ pode, portanto, ser 

compreendido como sensação” (1993, p.23).  Ele transferiu para o corpo, através das 

sensações corpóreas e não para a intuição ou grau de afinidades a capacidade que as pessoas 

têm em gostarem ou não das outras pessoas ou dos objetos. Essa capacidade perceptiva teria 

diminuído no mundo moderno pelos subterfúgios utilizados atualmente pelas pessoas, na 
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camuflagem da sensibilidade corporal, com a higiene pessoal perfumada em excesso e na 

sociedade, com barulhos além do normal, além do distanciamento entre as pessoas.  

 Na crítica à separação corpo-alma, consciência-corpo e à positividade da evidência 

intelectual imediata, Adauto Novaes resume o pensamento epicurista em De olhos vendados 

(1988, p.9), na concepção de que a consciência intelectual afastou o homem do mundo 

sensível: 

 
A teoria de Epicuro é um permanente encontro, a começar pela sua escola, um 
Jardim, que é mais o espaço do encontro dos amigos do que a Academia dos outros 
filósofos gregos; a sensação nasce do encontro de duas presenças, de dois corpos e, 
por isso, Epicuro diz que todo conhecimento começa nos sentidos. Encontro do 
homem com a razão humana quando, contradizendo todos os que o antecederam, 
Epicuro afirma que a Natureza não está ligada à ideia de Destino providencial, nas 
formas do mito, dos deuses ou de qualquer sobrenatural.[...] Encontro dos atómos (a 
teoria da declinação – clinamen) através de um sutilíssimo afastamento em sua 
queda vertical, origem da criação de todas as coisas da natureza. Encontro do corpo 
e da alma com o sensualismo. Encontro do homem com a memória, o que o permite 
operar uma seleção do prazer sobre a dor. É a lembrança das sensações ou imagens 
que se opõe à dor. 
 
 

Analisar-se-á nesta tese como o autor Roberto Drummond empregou em seus 

romances a linguagem voltada ao sensorial, quais os matizes, as variadas conotações e 

valores, se a representação sensorial tem sentidos precisos e limitados ou se a seleção 

sensorial é um artifício para o abrandamento ou estímulo da dor. Neste estudo, o termo para 

definir o sentimento difuso, resultante desse conjunto de sensações internas ou orgânicas, 

resultado do bem-estar ou mal-estar, será cenestesia e a importância do seu uso recairá sobre a 

escolha das expressões cenestésicas no momento da escrita, que determinará a 

intencionalidade do autor na construção de sensações geradoras de emoção, ou a melhor 

forma de manifestá-la, seja através do prazer ou do asco. 

 Pelo fato de o romancista utilizar o estímulo ao corpo para alcançar o psicológico do 

leitor, as suas escolhas sensitivas devem ser coerentes para que ocorra a persuasão, onde o 

criador literário tenha consciência do que gera nojo, prazer, angústia, alegria ou desejo; 

portanto, a linguagem voltada ao sensorial traz em si uma carga sócio/histórico/cultural que se 

reconhecerá através de determinados recursos sensitivos no texto; e, mesmo alheia à vontade 

do autor, ela aparecerá, porque as sensações, fonte primeira e sem mediação torna-se critério 

para o conhecimento e como residem no âmago do ser humano, geram a história de seu 

tempo. 

A ideologia epicurista tem respaldo também no pensamento de Sigmund Freud, pelo 

fato de que ambos valorizavam, cada um a seu modo e em sua época, a capacidade persuasiva 



16 
 
dos sentidos corpóreos na mente do ser humano, objetivando a compreensão e funcionamento 

das percepções em relação ao conhecimento e à memória. 

Sigmund Freud também confirmou a influência e a importância dos sentidos na 

vivência humana em A interpretação dos sonhos (1996, p.65), ao apresentar a potência dos 

sentidos no ser humano até quando dorme, em que a capacidade sensitiva encontra-se inerte 

ao pensamento, mas, se tem os sentidos excitados por um barulho, cheiro ou temperatura, 

pode guiar o cérebro na construção de uma “história” a partir dessas sensações, que seriam os 

sonhos.  

 
Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e corretamente interpretada – isto é, 
é situada no grupo de lembranças a que, de acordo com todas as nossas experiências, 
ela pertence – contando que a impressão seja suficientemente forte, nítida e 
duradoura, e contando que tenhamos tempo suficiente a nosso dispor para considerar 
o assunto. Se essas condições não forem satisfeitas, confundiremos o objeto que é a 
fonte da impressão: formaremos uma ilusão sobre ele. 
 
 

 Médico neurologista, estudioso da mente e considerado o pai da Psicanálise, Sigmund 

Freud colocou os sentidos como impressão forte, uma impressão que pode gerar a ilusão, 

principalmente, porque a impressão sensorial poderia ser uma extensão das lembranças. 

Freud, em relação à lembrança/impressão sensorial/ ilusão, apresentou em seu estudo a 

afirmação de Scholz, “nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder 

inteiramente” (1996, p.57); demonstrando que, arraigados no ser humano, há determinados 

compartimentos de lembranças, que guardam cheiros, sabores, melodias, visões e texturas que 

serão acionados em uma época de nossas vidas, se foram desejadas.  

Um dos gatilhos para as lembranças seria o estímulo sensorial, que gera reação 

individualizada, relevante para quem a determina. De acordo com Freud, os estímulos 

sensoriais relacionados aos sonhos podem ser de três tipos: externos, internos e somáticos 

orgânicos internos. Em cada um deles, constatou-se forte influência existente entre estímulos 

sensoriais e a capacidade humana de criar ilusão ou lembranças, produzindo até mesmo a 

impressão de que o corpo está sendo arremessado, de que se está caindo de um precipício, se 

uma perna ficar pendente na cama; ouve-se o barulho de água caindo, passa-se sonhar com 

dilúvios e inúmeros exemplos dessa procedência; contudo, conclui Freud, a impressão deverá 

ser “suficientemente forte, nítida e duradoura...” 

 Essas características demonstraram que a influência dos sentidos não provém de 

qualquer sensação, mas de uma que determine importância e durabilidade à ação, para que 

seja absorvida pela memória. Freud apresentou no estudo sobre o estímulo somático orgânico 
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interno a mesma ideia defendida por Epicuro: a “fala” do corpo. Para que este estímulo se 

manifeste, é necessário, porém, o silêncio; dessa forma, durante a noite, segundo Freud, sem o 

rumor diurno que abafa todos os sons internos, as doenças podem ser apresentadas e 

detectadas, porque o corpo apresenta suas “falhas” e isso é percebido pelo ser humano. Ele 

explica esta teoria com a seguinte afirmação sobre as sensações nos órgãos internos (1996, 

p.70):“...tornam-se uma fonte de sensações predominantemente penosas quando se acham no 

que descrevemos como estado de excitação, ou durante doenças. Essas sensações devem ser 

equiparadas aos estímulos sensoriais ou penosos que nos chegam do exterior.”. E, então, 

apresenta exemplos em que várias pessoas com problemas no coração e nos pulmões, 

frequentemente, tinham sonhos angustiados relacionados com o órgão problemático e, durante 

a noite, o corpo “gritava” a sua dor, a sua sensação, para que seu dono escutasse, no silêncio, 

o seu apelo.  

Maurice Merleau-Ponty, filósofo fenomenólogo francês do século XX, dedicou o 

melhor do seu pensamento ao comportamento corporal e à percepção, no “redescobrir” o 

sensível como forma universal de ser bruto. O filósofo, de maneira provocante, convidava o 

homem a retomar o pensamento anterior à racionalidade, deixando-se seduzir pela camada do 

sensível e criticando tudo que obriga o corpo a viver à distância de si mesmo, do mundo e do 

pensamento, sendo contrário à separação ideia-sentidos. A sustentação desse pensamento se 

daria pela necessidade de considerar o organismo como um todo, que resultaria no conjunto 

de estímulos, na crença de que o conhecimento nasce e faz-se sensível em sua corporeidade e 

não apenas no pensamento, já que todos os sentidos deram condições ao homem de se afirmar 

no mundo objetivo. As noções de visível e invisível, corpo e alma e a relação entre os sentidos 

e os pensamentos, defendidas na contemporaneidade por Merleau-Ponty, aproximam-se muito 

do pensamento de Epicuro, que instaurava a “dignidade ontológica do sensível”. 

 O filósofo Maurice Merleau-Ponty afirmou que só a experiência sensível revelaria a 

cegueira da consciência, sinônimo de ciência, que transformaria os homens em “manequins 

movidos unicamente por molas”. A valorização da inteligência do corpo encontra-se nos 

estudos, Fenomenologia da percepção (2006) e O visível e o invisível (1981, p.81), onde 

afirma: “Somos o mundo que pensa, o mundo que está no âmago da nossa carne”, em que 

toma o corpo como fundamento, criticando toda a tradição que elege a ideia ou o espírito 

como fonte absoluta de conhecimento. 

 Marilena Chauí, no estudo “Janela da alma, espelho do corpo”, inserido na publicação 

O olhar (2006, p.58) defendeu a ideia do corpo como instituição do saber, completando o 
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pensamento de Maurice Merleau-Ponty em relação à valorização do corpo e, por extensão, do 

sensorial: 

 
O corpo não é coisa. Não é feixe de músculos e sangue. Não é central de informação 
nem receptáculo de estímulos. Não é fisiologia de processos ‘em terceira pessoa’, 
descritos segundo princípios mecânicos e funcionais que o fazem simples 
exterioridade intelectual. Não é fato inspecionado pelo entendimento. Não é suporte 
empírico de formas a priori, nem coisa anatômica. Não é ideia clara e distinta, nem o 
‘isto’ abstrato da sensação a ser desenvolvida especulativamente pelo espírito. O 
corpo é um ‘sensível exemplar’. 
 
 

A filósofa caracteriza inicialmente o corpo pelo seu aspecto físico: músculos, sangue, 

princípio mecânico e funcional, suporte empírico e coisa anatômica que compõem o corpo. 

Essas características, entretanto, não anulam a percepção que se encontra no sensorial, cuja 

capacidade não está somente no espírito, mas na “carne do mundo”, que aproxima a 

interioridade e a exterioridade, o sensível vindo de nós mesmos. 

 A relevância dos sentidos na vivência humana, como canais importantes que ativam a 

imaginação e a lembrança, compõe o objetivo deste estudo. Se isso pode ser comprovado 

através do sono, em que o indivíduo se desconecta da realidade, pensa-se também que no ato 

de ler, de assistir a um filme, ouvir música, admirar uma obra de arte, a pessoa conseguirá 

“ouvir” uma voz que a remeterá à outra percepção, não entendida no cotidiano, se a ativação 

dos sentidos não for oportunizada. Dessa forma, quando se está mergulhado na leitura, tende-

se o esquecimento dos problemas, até de si mesmo, para se vivenciar a trajetória do 

personagem; portanto, a descrição dos sentidos aproximará mais o leitor e o escritor se as 

retomadas sensitivas foram bem planejadas, bem envolventes. 

Rubem Alves sublinhou e valorizou as reminiscências sensitivas, que traduzem 

lembranças profundas através de odores, baladas e texturas, vestígios externos de um 

cotidiano distante em  Educação dos sentidos e mais.. (2005, p.47): 

O perfume de pêssego do jasmim do imperador (que Guimarães Rosa declarou ser 
de todos o mais querido) me carrega no seu oco, menino brincando de pés descalços 
no quintal da casa do meu avô. A balada em sol menor de Chopin é um pedaço de 
minha mãe. Um ursinho velho abandonado põe o meu filho pequeno no meu colo.  

 

 A relação sentidos/memória/lembrança apresentada por Rubem Alves, o encontro com 

o passado através do uso dos sentidos, não necessita de explicação, apesar de as lembranças 

serem de caráter pessoal; talvez, individualmente, no lugar do perfume do jasmim do 

imperador venham outros cheiros, porém a relevância se dá nas lembranças, seja de um odor, 
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de um sabor ou de uma melodia, recorrências valorosas, emergindo sentimentos no íntimo do 

ser. 

Segundo Maurice Merleau-Ponty, nosso campo perceptivo é feito de “coisas” e de 

“vazios entre as coisas”. As sensações e as imagens iniciam e terminam todo o conhecimento, 

mas as significações do percebido pressupõem-se em associações ou evocações de 

experiências antigas. 

As sensações, entretanto, não produzem somente recordações, mas também ilusões. E 

a linguagem textual é um meio eficiente para essa relação. No estudo Fenomenologia da 

percepção (2006, p.46), o autor afirma: 

 
Se enfim se admite que as recordações não se projetam por si mesmas nas sensações, 
e que a consciência as confronta com o dado presente para reter apenas aqueles que 
se harmonizam com ele, então reconhece-se um texto originário que traz em si seu 
sentido e o opõe àquele das recordações: este texto é a própria percepção. 
 
 

Para que as sensações produzam lembranças é necessário que haja harmonia e 

verdade.  Merleau-Ponty conclui que só existirá percepção se houver estados de consciência, 

porque a percepção não se realiza através de inúmeras impressões, geradoras de recordações 

(2006, p.48): “Perceber não é recordar-se”, afirma o filósofo da fenomenologia. 

Não se pode esquecer que o olhar humano só percebe uma face do objeto, mesmo se, 

por meio de outros sentidos, ele tenha outra percepção. Ele exemplifica com o objeto “casa”, 

que tem seus condutos de água, seu chão, suas fissuras que não são vistas por nós, entretanto 

existem, assim como as janelas e os telhados, na sua visibilidade. Ele utiliza essa metáfora 

para ilustrar o que somos, formados por percepções visíveis e invisíveis (2006, p.108): “Mas 

acreditamos que há uma verdade do passado, apoiamos nossa memória em uma imensa 

Memória do mundo, na qual figura a casa tal como ela verdadeiramente era naquele dia e que 

funda seu ser do momento.” O mundo traz ao ser as sensações, que as percebe durante toda a 

sua existência. Só que percepções novas substituem as percepções antigas, emoções novas 

substituem as de outros tempos, na afirmação que Merleau-Ponty (2006, p.123): “o tempo 

impessoal continua a escoar, mas o tempo pessoal está preso.” E quem o aprisiona são as 

percepções sensoriais, no nosso parentesco carnal com o mundo. 

Reafirmando a importância do sensório para a vivência humana, Nuno Ramos, no 

livro Ó (2008, p.251), argumenta sobre o não uso dos sentidos no mundo contemporâneo, em 

que a Ciência tenta tomar o lugar do insight humano: “ É aos olhos, ao tato, ao sabor que toda 

experiência se dirige, ainda que telescópios tenham tomado o lugar dos olhos e aceleradores 

de partículas gravem, como mãos sensíveis, a passagem de partículas minúsculas quase à 



20 
 
velocidade da luz.” Ramos enfatiza que a percepção natural do ser humano, que se dá através 

do uso dos sentidos, é uma ferramenta eficiente na vivência humana, mesmo quando não 

utilizada em toda a sua potência;  porém o corpóreo “fala” e se “impõe” (2008, p.251): “ Mas 

tudo o que é corpóreo quer repetir-se, tudo o que respira e geme e sua quer respirar e gemer e 

suar de novo – a estrutura do que é físico tendo ao ciclo, ao redondo.”  

 A afirmação de Ramos completa o objetivo inicial deste estudo: o ser humano deve 

acreditar em seu mais importante insight, a percepção sensorial; entretanto, o homem se 

distanciou atualmente desse conhecimento corpóreo, da sua “inteligência subjetiva”; não 

obstante, encontrará na linguagem literária o importante papel de mediadora dos sentidos, 

sendo um canal ativador de determinados setores cerebrais, que estariam quase desativados 

nos dias atuais. 

 Atentar para a presença dos recursos sensitivos no romance e sua influência ao longo 

da trajetória literária constitui uma “ginástica” da percepção sensorial, que é outra proposta 

inicial deste estudo, já que há tempos a linguagem sensorial  se encontra presente em nossa 

vivência literária, como um artifício sedutor, aplicado pelos escritores, através dos tempos e 

ao longo da atividade literária. 

 Inicia-se essa retrospectiva literária com a apresentação do sensorialismo na Bíblia 

Sagrada, uma fonte de valor estético que, segundo Robert Alter, na introdução do Guia 

Literário da Bíblia (1997,p.24) possui uma “variedade genérica” do que classificara 

antologia, englobando historiografia, narrativas ficcionais, listas de leis, profecias tanto em 

verso como em prosa, obras aforísticas e de meditação, poemas de culto e devoção, hinos de 

lamentação e vitória, poemas de amor, tábuas genealógicas, contos etiológicos e outros textos, 

constituindo uma unidade literária intertextual que atravessa séculos. Interessante perceber a 

qualidade lacônica da narrativa bíblica, sem descrições longas, econômica em detalhes. 

 Segundo Alter, os mestres da antiga narrativa hebraica eram escritores que apenas 

insinuavam. A atração pela narrativa minimalista era reforçada pela forma em que as histórias 

deveriam ser contadas, “de uma maneira que iria mais eficazmente ao cerne da questão, sem 

nenhuma pausa para elaborar efeitos miméticos por si só.” Apesar da preferência pela 

narrativa lacônica, ocorriam escolhas eficientes na composição do texto com a finalidade de 

ser altamente persuasivo e trouxesse ao leitor o pensamento divino.  

O sensorialismo reafirmou-se como um instrumento persuasivo, porque abriu a porta 

do desejo humano em detrimento do desejo espiritual, como se comprova no Gênesis que 

conta a origem do mundo e do povo hebreu, iniciando-se com a análise no capítulo 2, 

versículo 9, quando diz: “ O Senhor Deus fez desabrochar da terra toda espécie de árvores 
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agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer;” (1993, p.19), a ênfase dada aos dois 

sentidos humanos, a visão e o paladar, traz primeiramente uma atração positiva diante da 

criação humana, mas já preparando o leitor para a tentação estabelecida pelo desejo de ver e 

saborear o mundo à sua volta. A valorização dos sentidos persiste no Gênesis, capítulo 3, 

versículo 6, quando Eva provou o fruto proibido (1993, p.21): “Então a mulher viu que a 

árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. 

Pegou o fruto e o comeu; depois o deu também ao marido que estava com ela e também ele 

comeu.” Esta passagem bíblica apresentou o olhar e o paladar  como instrumentos de  

modificações profundas na trajetória dos  personagens, porque a mulher, tentada 

primeiramente pela serpente, observou o fruto com outro olhar e se deixou levar pelo apelo do 

corpo, o desejo do degustar, e o ofereceu ao outro, como um desejo estendido.  

A visão da mulher foi, primeiramente, atraída pelo fruto, aproximando o objeto de seu 

órgão sensorial, depois há uma maior aproximação que possui destaque no fragmento bíblico 

sobre a afirmação de que ela “pega” o fruto, como posse, pertencimento, algo precioso, 

significando, entretanto, o espaço de tempo que ela possuía, um hiato reflexivo, caso quisesse, 

para considerar se deveria ou não provar o fruto. A mulher, contudo, decidiu por saboreá-lo; 

então o paladar buscou a complementação do seu poder: o desejo de degustar o fruto, comê-lo 

e usufruir do prazer no seu sabor. O personagem, após se deliciar com o sabor do fruto, 

ofereceu-o a seu companheiro, que não tem dúvidas em prová-lo, pois assistiu ao deguste 

exibicionista de sua mulher, que atiçou o desejo de reconhecer o sabor, o prazer que aquele 

ato lhe daria. Eva não usou a retórica, mas a visão e o paladar para influenciar Adão, na 

apresentação do desejo latente, do apelo do corpo, que é de fácil entendimento e persuasão ao 

leitor, porque ele também possui este desejo e entende a “tentação” pela busca do prazer 

gustativo. 

 E, ao longo da história da humanidade, pode-se comprovar a força do sensorial sobre 

o ser humano, pois o fruto tornou-se, em histórias posteriores, baseadas nesta passagem 

bíblica, uma maçã vermelha, saborosa, assemelhando-se a uma joia nas mãos da mulher, onde 

se podia, sem muito esforço, imaginar o cheiro atraente exalado pelo fruto oferecido ao 

homem que, seduzido, o comia extasiado. E a simbologia sobre o fruto foi se estendendo 

juntamente com a trajetória intelectual da humanidade.  

 Presente em obras que acompanham a humanidade, a linguagem voltada ao sensorial 

se transforma em um artifício eficiente na colocação do desejo, no reconhecimento da 

capacidade persuasiva do corpo em relação à capacidade de resolução de problemas através 

da razão, do pensamento objetivo. A valorização sensorial apresenta-se em histórias que 
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acompanharam, acompanham e acompanharão a infância de incontáveis gerações de crianças, 

os contos de fadas, uma produção literária que objetiva divertir a criança, contribuindo para o 

amadurecimento da mesma, ou, como defende Bruno Bettelheim, em seu estudo A 

Psicanálise dos contos de fadas (1990, p.20): “Oferece significado em tantos níveis 

diferentes, e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer 

justiça à multidão e diversidade  de contribuições que esses contos dão à vida da criança”, 

completando que os contos de fadas são “uma obra de arte”, por serem ímpares, uma forma de 

literatura como nenhuma outra forma de arte o é.  

A linguagem sensorial reforçou essa característica nos contos de fadas, porque 

aproxima o leitor/ouvinte de um desejo que também lhe pertence, que é o olhar e a audição 

voltados para a natureza, como faz Chapeuzinho Vermelho, indo à casa da vovó; o desejo 

gustativo representado por uma fruta saborosa, a maçã em Branca de Neve, os nabos, em A 

Bela e a Fera; a tentação gustativa diante de uma casinha de guloseimas, em João e Maria, 

constituem os “gatilhos” para o início de acontecimentos relevantes, na promoção de 

modificar o personagem ao longo da narrativa.  Esses fatos aproximam os desejos dos 

personagens aos desejos latentes de um leitor de pouca idade, que vão sendo modificados pelo 

amadurecimento, em cada leitura feita posteriormente, porque só a criança saberá quais os 

significados importantes para ela no momento da leitura de um conto de fadas, ao longo de 

sua vida. 

 Em relação à tentação da maçã, a história publicada pelos Irmãos Grimm, Branca de 

Neve (1962), comprova o desejo latente, quando o personagem não consegue ter um 

raciocínio correto, ao deparar com a maçã tão vermelha, sedutora na aparência, assim como o 

fruto proibido na passagem bíblica, em que o prazer de saborear o fruto suplantou a razão, 

fazendo uma esquecer as ordens divinas e a outra pensar apenas na torta que seria feita para 

agradar os seus pequenos hospedeiros. A passagem bíblica mostra-se distante do 

entendimento de uma criança, talvez pela abstração do paraíso e a presença metamorfoseada 

do diabo em cobra falante, mas melhor compreendida na história de Branca de Neve, já que o 

ciúme e a inveja se transformam em razões para o ódio mortal da madrasta, sentimentos 

próximos à natureza humana. 

 O clímax da narrativa se dá com a preparação da maçã pela madrasta: “Por fora era 

mesmo tentadora, branca e vermelha e com um perfume tão delicioso que despertava a gula 

de qualquer um; mas quem provasse um pedacinho teria morte infalível.” (1962, p.35); a 

expectativa continuou quando a bruxa, disfarçada em boa velhinha, envolveu Branca de Neve, 

atiçando os sentidos: “Vê como ela é magnífica! Seu perfume embalsa o ar. Prova um 
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pedacinho, estou certa de que a acharás deliciosa!” (1962, p.36). Branca de Neve sentiu-se 

tentada quando a velha afirmou que também comeria o fruto, juntando ação às palavras: 

 
Cortou a maçã e pôs-se a comer a parte mais branca, pois a maçã havia sido 
habilmente preparada (...) Branca de Neve, tranquilizada, olhava cobiçosamente  
para a linda maçã e, quando viu a camponesa mastigar a sua metade, não resistiu, 
estendendo a mão e pegou a parte envenenada. 
 
 

O fragmento de texto é, nitidamente, uma adaptação da citação bíblica, ao invés da 

serpente, fez-se a opção pela bruxa; também o objeto do desejo simbolizou o anseio intrínseco 

do homem de degustar, saborear, sentir prazer através do cheiro e sabor de um alimento. O 

que protagonizou a derrocada de Branca de Neve, Eva e Adão foi o desejo do corpo, a 

vontade de sentir prazer, associado à ideia de adquirir saber e conhecimento, no caso bíblico 

e, na história infantil, um pouco de ingenuidade relacionada com o externo, gerando o não 

raciocínio. O resultado deste erro acarretou as conhecidas consequências, mas o ato infrator 

foi a preferência pelos sentidos, desvalorizando o intelecto. 

 Bruno Bettelheim (1990), aprofundou a representação do fruto, “a maçã representa o 

amor e o sexo, nos seus aspectos benevolentes e perigosos” ampliando a exemplificação com 

a maçã dada a Afrodite, deusa do amor, que contribuiu para a Guerra de Tróia, relacionando 

amor-guerra; a maçã Bíblica, que, segundo Bettelheim, na iconografia religiosa  simbolizaria 

o peito materno, uma referência de prazer; em Branca de Neve representaria os desejos 

sexuais da madrasta (mãe) e filha, quando da divisão da maçã,  a madrasta come a parte 

branca e a jovem aceita a parte vermelha, que está envenenada. O alimento distancia Branca 

de Neve da vida em uma relação de inércia. Quando retorna à vida, há um novo olhar sobre a 

mesma, que Bettelheim define como maturidade, relacionando o vermelho da maçã a gotas de 

sangue no início do conto, anterior ao nascimento de Branca de Neve, que posteriormente 

remeteria à menstruação, marco do início da maturidade sexual. 

 A cor vermelha foi enfatizada no conto Branca de Neve como também em 

Chapeuzinho Vermelho na relação amadurecimento sexual; foi o alimento, entretanto, que 

despertou o apetite, entendido pela criança sem que haja explicação sobre a significância do 

desejo de saborear, por ser nato ao ser humano, que fez com que o corpo imperasse sobre os 

pensamentos, deixando as associações livres para serem articuladas, sejam elas sexuais ou 

não. O interessante neste estudo é a incapacidade que Branca de Neve, Eva e Adão tinham de 

resistirem ao alimento, aproximando-os do sentimento humano de se alimentar, que pode ser 

controlado ou extremamente estimulado pelos sentidos.    
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Outra história em que o corpo serviu como reconhecimento do que seria diferente e 

representante do perigo é Chapeuzinho Vermelho (1962, p.52), quando novamente o ápice da 

narrativa se dá com a valorização dos sentidos, sem a participação do desejo, na figura de uma 

garota inocente que poderá ser engolida a qualquer momento por um lobo, deixando uma 

expectativa durante toda a narrativa. Ao encontrar com uma vovó irreconhecível, 

Chapeuzinho Vermelho ensaiou o discurso do grotesco, que em vez de afastar, atrai, a ponto 

de absorvê-la completamente: 

 
  — Oh, vovozinha, que braços longos você tem!  

— São para abraçá-la melhor, minha querida menina!  
— Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem!  
— São para enxergar também no escuro, minha menina! 
— Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem! 
— São para ouvir tudo, queridinha!  
— Oh, vovozinha, que boca enorme você tem!  
— É para engolir você melhor!!!  
Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre 
Chapeuzinho Vermelho. 
 
 

O fragmento de texto demonstrou a potência significante do corpo que se estende 

como um reconhecimento de uma identidade ambígua, já que Chapeuzinho questionou os 

aspectos físicos deformados, mas se deixou induzir por essa experiência perturbadora. 

 Quando da escrita desta história, em 1812, segundo estudos de Bettelheim, a 

sociedade vivia a era da contemplação, da observação do outro, quando os homens 

vivenciavam seus sentidos plenamente, pelo fato de não existirem meios de comunicação e a 

literatura não constituía uma realidade no cotidiano da sociedade em questão. O que os Irmãos 

Grimm pretendiam com este clímax na narrativa era a observância e o suspense, a gradação 

exemplificada para assinalar o momento crítico cuja tensão alcança o ápice, enquanto partes 

do corpo são citadas. O leitor vai aos poucos detectando a valorização do olhar e, 

pausadamente, dos outros sentidos: tato, através dos braços, e depois olhos, orelha e boca,  o 

mais voraz dos órgãos do sentido, que nesta narrativa representou agressão e morte.  

O interessante nesta abordagem em Chapeuzinho Vermelho se deu com a valorização 

dos órgãos dos sentidos para o reconhecimento do outro, a verdadeira vovó, que não se 

encontra no personagem lobo. Isso gerou ansiedade e sinalizou o desenrolar da narrativa, que 

poderia ser simplificada se o lobo estivesse atrás de uma porta e tentasse engolir a menina, por 

exemplo, sem precisar lográ-la, transformando-se em vovó. Esse clímax, entretanto, serviu 

como suporte representativo nas ocorrências de transformações do pensamento humano, em 

que as possibilidades de perigo e de experiências perturbadoras atraem o ser humano de todas 
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as idades.  O suspense, todavia, acabaria e a história passaria a não ter o envolvimento 

pausado do leitor e nem o uso dos sentidos na narrativa, que nunca foi reconhecida como uma 

parte relevante da história, já que normalmente se valoriza, em estudos relativos a esse conto, 

a ida da menina à floresta, o encontro inicial com o lobo e quando o mesmo tenta comê-la, 

favorecendo o pensamento psicológico de crescimento, amadurecimento e falta de 

responsabilidade da personagem principal. O suspense e o clímax, porém, se dão com a 

colocação dos sentidos, não como desejo do corpo, mas como reconhecimento do outro, 

através de traços corporais, culminando com o questionamento, no caso, de Chapeuzinho 

Vermelho. O personagem torna-se alimento para o animal nas adaptações de Charles Perrault, 

já que não existe o personagem que salvará a menina das garras do lobo mau. Na narrativa 

dos Irmãos Grimm, entretanto, o som deu-se como elemento de salvação, através dos gritos de 

Chapeuzinho que clamam por ajuda e é obtida com a adição do personagem caçador, que 

mata o lobo e transforma o encerramento da narrativa em um “felizes para sempre”.  

Bruno Bettelheim afirma que o questionamento de Chapeuzinho Vermelho em relação 

ao aspecto físico do lobo se dá porque a menina é muito curiosa, comprovado pela fala de sua 

mãe no início do conto: “E quando chegar à casa da Vovó, não se esqueça de desejar um 

‘Bom dia’ e não fique espiando todos os cantos quando chegar”, caracterizando a personagem 

principal como observadora e “bisbilhoteira”. A valorização dos sentidos é detectada por 

Bettelheim que assim o define (1990, p.208): “Aqui temos uma enumeração dos quatro 

sentidos: audição, visão, tato e paladar que a criança púbere usa para compreender o mundo.” 

Chapeuzinho Vermelho nesta passagem não apenas compreende o que vê, mas faz questão de 

enfatizar o que vê através dos questionamentos que servem para melhor descrever a visão 

grotesca de um lobo vestido como vovó, abrandando o suspense, que voltará mais forte 

quando o lobo, ao final dos questionamentos da menina, diz: “São para te comer”, voltando a 

atemorizar o personagem principal e os leitores.  

Objetivo principal deste estudo, o sensorialismo na trajetória literária do autor Roberto 

Drummond, necessita de um contraponto em relação à produção literária de outros autores 

como comprovação da amplidão sensorial praticada por Drummond em suas obras, 

principalmente as conduzidas pela memória social e familiar do escritor. Por isso, o primeiro 

capítulo desta tese, A linguagem sensorial na Literatura Brasileira, abordará os autores e 

sua produção com características sensoriais, iniciando o estudo com o uso de referências 

sensoriais em obras de diferentes momentos da Literatura Brasileira, referendadas por 

Antônio Candido e Alfredo Bosi, principiando a análise com poemas de José de Anchieta e 

encerrando a análise com romancistas do século XX. 
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 O segundo capítulo, O Pop de Roberto Drummond na produção de Sangue de 

Coca-Cola, investigará como se deu a trajetória literária do romancista, iniciada na década de 

1970 e encerrada em 2002 com seu falecimento. Objetivou-se o estudo na análise das 

motivações que resultaram na construção das narrativas, sabendo-se que a Pop Art e o período 

de repressão militar no Brasil colaboraram para a produção literária do autor, cujo emprego da 

linguagem sensorial contribuiu para caracterização da primeira década de mudanças sociais e 

econômicas no Brasil, sendo o romance Sangue de Coca-Cola (1980) o referencial desse 

período. 

 Memorialismo e sensualidade é o título do terceiro capítulo, com a análise do 

romance pautada na construção das lembranças. Essa primeira etapa consiste na discussão dos 

diversos conceitos acerca das memórias, baseando-se nos estudos de Ecléa Bosi (1994), 

Jeanne Marie Gagnebin (2009), Jacques Le Goff (2003), Wander Miranda (1992) e Paul 

Ricoeur (2010), quando se confirma a significância pela narrativa, justamente porque 

representa a experiência temporal do autor. O memorialismo nesta obra concentra-se na 

vivência jornalística de Roberto Drummond, enquanto a linguagem sensorial  volta-se para o 

sensualismo na composição dos personagens, principalmente os protagonistas, Hilda Furacão 

e Frei Malthus.  

 No quarto capítulo, intitulado O cheiro de Deus, sublimação dos sentidos, constatou-

se a valorização dos sentidos no enredo, em uma história com “pinceladas” de Literatura Pop, 

de sensualismo, mas principalmente da sublimação dos sentidos, em uma formatação  

envolvente, em uma narrativa construída devagar e com o refinamento de um autor 

experiente.  

A recorrência do sensorial em O cheiro de Deus mediará comparações entre os 

romances analisados anteriormente, Sangue de Coca-Cola e Hilda Furacão, na representação 

de quase trinta anos da literatura de Roberto Drummond, constatando o decurso do 

sensorialismo na obra drummondiana. 

 
 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- O SENSORIALISMO NA LITERATURA BRASILEIRA 
 

O que em mim sente está pensando 
 

(Fernando Pessoa) 
 
 

No decurso dos exemplos citados anteriormente, constatou-se que a linguagem sinuosa 

e envolvente dos sentidos é um fascínio para a literatura universal, confirmada através dos 

tempos com a função de criar ambiguidade, múltiplos sentidos, desestruturar ou criar novas 

realidades. Nesta tese, o estudo volta-se para a relação da linguagem em vários níveis para 

utilização dos sentidos, encontrados em nossa Literatura, estabelecendo um ângulo de 

observação em obras, ao longo da formação literária no Brasil. Alfredo Bosi (1983) e Antônio 

Candido (1975) serão referências para o estudo da formação literária brasileira, iniciada no 

século XV e referendada até o século XX, estabelecendo a continuidade literária e os 

parâmetros formadores de padrões comportamentais e de pensamentos que permitiram 

analisar a visão que as obras demonstram do homem, os temas utilizados, se corresponderam 

ao espírito humano e à sociedade em vigência, analisados pelo prisma da valorização ou não 

dos sentidos. Certos de que a obra de um autor representa as impressões, ideias e 

acontecimentos de um tempo, institui-se a sua importância, não como resultado da realidade, 

mas como instrumento de percepção da vida.  

Os sentidos do corpo são apresentados, ao longo da literatura, no estabelecimento da 

relação do homem com sua força vital que pode ser tímida ou servir de instrumento ao 

romancista, através da disposição das palavras, seleção dos cheiros, texturas, gostos, sons e 

aromas. Intentou-se constatar as transformações ocorridas e o suporte persuasivo utilizados 

nos poemas e narrativas ao longo desses séculos como um ponto de partida, cujo resultado 

será a percepção do leitor diante da obra, efetivando-se em relação ao sensorialismo, ou 

indiferente ao mesmo, dependendo da capacidade perceptiva e da atenção dada à leitura 

realizada.   
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Principia-se com a literatura classificada por Bosi e Candido como luso-brasileira. Não 

se pode esquecer que literatura é, segundo Candido (1975, p.37), “movimento, passagem, 

comunicação – entre fases, grupos e obras” gerando, na fase do Brasil Colônia, esparsas 

produções classificadas, segundo Bosi, em Barroco, Arcádia, Ilustração e Pré-Romantismo, 

ou pelas características orgânicas de um sistema de gosto e pensamento, que geraram o 

Neoclassicismo, Ilustração e Arcadismo, na classificação de Candido. Como os dois teóricos 

serviram de suporte para este estudo, será considerada a classificação de Bosi para a 

referência inicial, com o estudo dos sentidos na fase de informação, anterior ao Barroco, 

considerado por Bosi como “pré-história das nossas letras”, que, conforme afirmou o 

estudioso, apresentou o reflexo da visão do mundo e da linguagem dos primeiros 

observadores do país, exemplificada pela literatura catequética do Padre José de Anchieta.  

Detectou-se em Anchieta, anotador dos sucessos diante dos índios, a capacidade 

poética e dramaturga, que caracterizou a literatura colonial. O tema principal das produções 

poéticas de Anchieta foi a consolação pelo amor divino, suporte para o trabalho de catequese 

realizado pelos jesuítas, em sua obra didática e pedagógica, observada nos fragmentos do 

poema Do Santíssimo Sacramento: 

 
Ó que pão, ó que comida, 
ó que divino manjar 
se nos dá no santo altar 
            cada dia! 
[...]  
 
Ó que divino bocado, 
Que tem todos os sabores! 
Vinde, pobres pecadores, 
             a comer! 
 
qu’êste manjar tudo gaste, 
porque é fogo gastador 
que com seu divino amor 
tudo abrasa. 
 
 

A referência ao saboroso alimento deu-se como contraponto ao alimento sagrado, que 

alimentava a alma e era símbolo da união com Deus; uma representação da mortificação, 

transformada em meio de purificação. A estratégia invocada pela linguagem sensorial 

aproximou metaforicamente a fé ao alimento, como sustento do espírito, despertando, 

contudo, o desejo de degustar, através das palavras “pão” e “manjar”, alimentos atiçadores do 

paladar, fáceis na identificação e no entendimento entre os não-cristãos, contribuindo para a 

estratégia persuasiva do missionário.  A representação do pão em corpo de Cristo é secular, 

apresentado na Bíblia Sagrada, na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24 
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e 27: “...o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: ‘Isto é o meu 

corpo que é para vocês; façam isso em memória de mim.’(...) Portanto, todas as vezes que 

vocês comem deste pão (...) estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha”.  

A transfiguração do pão no corpo de Cristo se repetiu no poema de Anchieta, como 

alimento para a alma dos pretensos fiéis, os índios brasileiros.  Em Anchieta, há o 

chamamento para a contemplação do alimento, quando diz: “Ó que pão, ó que comida”, 

quando o poeta procurou despertar o desejo de saborear o pão sagrado como mecanismo de 

desejo, através da exclamação diante do alimento, completado pelo vocábulo “manjar”, que 

representa o melhor existente na gastronomia de qualquer região.  

Apesar de Anchieta introduzir o adjetivo “divino” ao termo manjar, há uma 

ambiguidade nesta denominação, porque representava as delícias e o prazer do deguste, na 

relação com o alimento, mesmo tendo, no poema, a função de ser pão/corpo de Cristo, 

contribuindo para a junção do desejo de Deus e do homem. Na segunda estrofe, Anchieta 

confirma a valorização do “saborear” quando utiliza a palavra “bocado”, vulgarizando a 

divindade, pois esta palavra tem relação direta com o ato de degustar, “porção de alimento 

que se leva de uma vez à boca; pedaço, porção”, segundo o Dicionário Aurélio (1985, p.212), 

confirmado com o termo posterior, “todos os sabores”, a propagação de que o corpo de Cristo 

teria o sabor que o cristão desejasse, valorizando mais o ato de se deliciar com o alimento do 

que o ato de aceitar a fé propagada. Em outros poemas, José de Anchieta recorre a esta 

prática, como Em Deus, meu Criador, quando faz referência a “doces licores” e “fruto azedo”, 

uma antítese para reafirmar a noção de pecado/arrependimento e o sensualismo, na ligação 

entre o sagrado e o gozo corporal.  

Em geral, a produção literária de Anchieta emprega a linguagem sensorial na 

propagação da fé, pela força emocional de termos e expressões ligadas aos gostos, sensações 

corporais e olfativas, porque precisava da capacidade perceptiva para elaboração de múltiplas 

sensações, objetivando que o homem selvagem, com cultura e valores muito diferentes dos 

europeus, tivesse a fé em um Deus único que Anchieta ardorosamente propagava. 

Seguindo a nossa análise, a produção literária do Brasil Colonial deve muito à 

inspiração barroca. No estudo de Helmut Hatzfeld, intitulado Estudios sobre el Barroco 

(1964, p.13), há a seguinte definição sobre o estilo, que inspirava os poetas brasileiros, do 

século XVII: 

 
El Barroco, como movimento de massas pesadas, se  nos aparece, en general, como 
un impulso ascendente, contrastando, sin embargo, com la sensación de ser 
arrastrado hacia abajo. Su centro nervioso está en um anhelo de infinito, em la 
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sensación de algo tremendo, poderoso e inconcebible; en uma espécie de 
intoxicación por el deseo de perderse en los abismos de lo eterno.  
 

 
Essa “ intoxicación por el deseo de perderse em los abismos de lo eterno” caracterizou 

o Barroco brasileiro,  onde uma tensão fundou-se entre o corpo e o espírito, trazendo a alma 

como entidade concreta e a carne como lugar das sensações prazerosas mas pecaminosas, 

reafirmando a característica deste estilo,  na “tentação” de perder-se para sempre nos prazeres 

da carne. Isso justificou a linguagem sensorial nesse período compor-se por analogias 

sensoriais, como apresentou Alfredo Bosi (1983, p.35): “O orvalho e a pele clara podem valer 

pelo cristal; o sangue pelo cravo ou pelo rubi; o espelho pela água pura e pelo metal polido.”, 

trazendo para a literatura barroca as sensações corpóreas, contrastantes e paradoxais. 

 Hatzfeld (1964, p.290-291) sugeriu que a linguagem barroca caracterizava-se também 

pela alusão aos sentidos, através da visualização da cena, realizada pela enumeração, 

metonímias e personificação, dinamizando a narrativa: “Otro recurso impressionista es la 

alusión al sentido del olfato para sugerir la beleza del pueblo, adornado de flores en uma 

mañana de bodas, por la percepción de los perfumes que se exhalaban de tan florida 

abundancia.”.  O estudioso referia-se ao texto de Dom Quixote, que descrevia as impressões 

de uma manhã de casamento, com o recurso da linguagem sensorial, enfatizando o olfato 

como um instrumento de caracterização sugestiva. 

 No estudo de Sérgio Buarque de Holanda sobre os poetas brasileiros da Fase Colonial 

(1953), Gregório de Matos impõe presença com sua poesia lírica, que utilizava a 

personificação de substantivos abstratos, através da letra inicial maiúscula, Beleza, Formosura 

e Aurora, na intenção de valorizar o motivo de sua comparação: D. Ângela e Maria dos Povos 

como se percebe em Retrata o autor a D. Ângela (1953, p.79) : “A quem emprestou cores a 

Beleza,/ A quem infundiu alma a Formosura[...] E em pouca sombra, muita luz apura.” ou em 

A Maria dos Povos, sua futura Esposa (1953, p.80): “Em tuas faces a rosada Aurora, /Em 

teus olhos e boca, o Sol e o dia:”. 

 A primeira, pintada pelo eu-lírico, empresta sua beleza para apresentar cores, que 

deveriam ser usadas pelo poeta-pintor em abundância, para estabelecer o conceito de Beleza, 

ou seja, ela era mais bela que a Beleza. Completando o exagero, a alma seria arrematada  pela 

Formosura, na idealização da mulher, física e espiritualmente, que iluminaria até as sombras. 

Na segunda relação estabelecida, Maria dos Povos é caracterizada como uma pessoa de faces 

coradas, comparando esse rubor com a Aurora, personificada pela letra maiúscula; seus olhos, 

brilhantes e quentes como o Sol são vistos como seres superiores, dotados de grandezas 
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absolutas e inacessíveis, o que valorizou esta parte do corpo, sendo o centro da percepção 

visual e origem do desejo. A boca, normalmente representante do desejo e da sensualidade, no 

poema possui pouca importância, pois comparado à lua, um astro menor e sem luz própria, 

demonstra que o eu lírico não deseja sensualizar a beleza de Maria dos Povos, produzindo 

apenas em seu rosto a trajetória da natureza: alvorecer, sol e lua.    

Segundo Antônio Candido (1975, p.25), o início de nossa verdadeira literatura se daria 

com a fase arcádica “graças à manifestação de temas, notadamente o Indianismo, que 

dominarão a produção oitocentista.”. Ele credita isso ao fato de o Barroco não possuir um 

exemplar de escritor, já que Gregório de Matos, o grande poeta do barroco, não existiu 

“literalmente (em perspectiva histórica) até o Romantismo, quando foi descoberto” (1975, 

p.24), não influindo ou contribuindo para formar o nosso sistema literário no século XVII e 

meados do século XVIII. 

 Essa ausência de Gregório de Matos na perspectiva histórica é abolida por Haroldo de 

Campos em O sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório 

de Mattos (1989), em que defendeu a importância do poeta na Literatura Brasileira, como 

progenitor de nossa vivência literária, dando-lhe a alcunha de autor “patronímico”. E a 

discussão estabelecida serviu de parâmetro para este estudo, quando Campos (1989, p.42) 

defendeu que: “embora não haja uma verdadeira edição crítica de nosso grande avoengo do 

Recôncavo, há a tradição oral, há os apógrafos, há a atestação de um público e das reações 

que junto a este suscitou a língua ferina do ‘Boca do Inferno’”. 

 Essa força literária postulada por Campos em relação a Matos estabeleceu a força da 

persuasão, em que a linguagem sensorial surgiu como estratégia intrínseca em nossa 

literatura, influenciada pelas narrativas bíblicas e pelas histórias infantis, inicialmente orais, e 

que perduram atuais pela força da oralidade, que Campos caracterizou no Barroco – não 

apenas o nosso (1989, p.50): “uma arte da comunicação lúdica, do comprometimento 

persuasivo, como também da afetividade erótica e da desafeição satírica, ambas formas de 

afetar um público de destinatários bastante corpóreos; não por nada Gregório despertou ódios 

e foi ‘despachado’ para Angola”. Matos precisava persuadir um público não-literário, voltado 

para o oral e corpóreo e não para o intelectual; essa dificuldade de aproximação 

literatura/leitor estimulou o uso da linguagem sensorial,  pela sua persuasão e proximidade 

com o corpo, que agradava alguns e causava  indiferença a outros, mas que resultou na 

expressão da sociedade brasileira do século XVII, em sua poesia amorosa e religiosa, assim 

como em seus poemas satíricos. 
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A leitura de Cândido (1975, p.45) sobre a poesia árcade afirma a busca do natural e da 

simplicidade, valorizando o racional, a regularidade e o fluxo da existência, reduzida à ideia 

de que: “o verdadeiro é o natural, o natural é o racional”. Relacionando a poesia árcade a este 

pensamento, tem-se uma produção que valoriza os sentimentos, mas sem exagero no emprego 

de metáforas elaboradas, sendo bastante econômica em relação à linguagem sensorial, que é 

utilizada mais como recurso descritivo, sem analogias, com referências verossimilhantes e 

ligadas à sabedoria da natureza. Tomás Antônio Gonzaga na obra Marília de Dirceu (2005, 

p.16), ao descrever a beleza de sua amada Marília, um mito feminino como poucos na 

Literatura Brasileira, refere-se à beleza de seu rosto, buscando na natureza elemento de luz e 

delicadeza, como se percebe na Lira VII: 

 
Vou retratar a Marília, 
A Marília, meus amores; 
Porém como? Se eu não vejo 
Quem me empreste as finas cores! 
Dar-mas a terra não pode; 
Não, que a sua cor mimosa 
Vence o lírio, vence a rosa, 
O jasmim e as outras flores. 
[...] 
Voa sobre os astros, voa, 
Traze-me as tintas do céu. 
[...] 
Nos mares talvez se encontrem 
Cores, que sejam iguais. 
[...] 
Só no céu achar-se podem 
Tais belezas como aquelas 
Que Marília tem nos olhos, 
E que tem nas faces belas; 
Mas às faces graciosas, 
Aos negros olhos, que matam, 
Não imitam, não retratam 
Nem auroras nem estrelas. 
[...] 
Vai-te, Amor, em vão socorres 
Ao mais grato empenho meu: 
Para formar-lhe o retrato 
Não bastam tintas do céu. 
 
 

A descrição da amada de Dirceu serve a dois propósitos: valorizar a beleza da 

natureza, que empresta suas cores à beleza mimosa de Marília, encontrando igual respaldo na 

coloração do lírio, da rosa, do jasmim, seja no céu, no mar, nas auroras e no brilho das 

estrelas, tornando a figura feminina insuperável, só comparada a beleza feminina às cores 

verdadeiras e naturais, reafirmando a posição de valorizar a simplicidade, utilizando, porém,  

uma pitada de realidade, quando cita os olhos da amada. A plástica de Marília compara-se 
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superiormente à terra e às delicadas flores, aproxima-se da cor do mar e, frustrando o poeta, 

não se encontra nem na cor do Céu. Essa dificuldade em descrever com aproximações na 

natureza vai de encontro à facilidade de descrever os olhos da amada, negros, “que matam”, 

verdadeiras armadilhas da sedução feminina, uma metonímia de Marília, uma parte que 

representa o todo, na junção entre pureza e sedução, caracterizando o sensualismo na 

linguagem poética de Tomás Antônio Gonzaga. 

O rosto e corpo da amada serviram a um comparativo, que objetivou a valorização da 

natureza. Não há conflito amoroso, apenas a composição física da amada, que mudou de uma 

lira para outra, onde os cabelos às vezes eram loiros, como fios de ouro, outras vezes eram 

negros,  quebrando com a tradição impessoal do Cultismo e da “delegação poética” do poeta 

como pastor, pois existiu em Tomás Antônio Gonzaga um eu-lírico que se revelou e se 

construiu no plano literário, como demonstra a Lira II (2005, p.8): 

 
Os seus compridos cabelos, 
que sobre as costas ondeiam, 
são que os de Apolo mais belos, 
mas de loura cor não são. 
Têm a cor da negra noite; 
e com o branco do rosto 
fazem Marília, um composto 
Da mais formosa união. 
 
 

Esse detalhe na coloração do cabelo demonstrou que características físicas não 

importavam ao poeta, assim como as características sensoriais, porque o valoroso era 

sobrepujar a paisagem bucólica, os mitos gregos e as galantes líricas, e não apenas cantar o 

amor por Marília. Antônio Candido (1975, p.117) faz a seguinte observação em relação a esta 

mudança física: “Dorotéia se desindividualizou para ser absorvida na convenção arcádica [...] 

é a pastora Marília objeto ideal de poesia, sem existência concreta. Por isso mesmo, ora é 

loura, ora morena; ora compassiva, ora cruel: em qualquer caso, sem nervo nem sangue.”.  

Marília é o objeto recriado, mas o lirismo é real e a valorização do sentimento cotidiano torna 

a experiência do poeta uma das mais sentidas e apreciadas na contemporaneidade, porque 

brota da experiência amorosa de Gonzaga, que personifica a bem-amada, trazendo-a próxima 

da realidade, em várias nuances. 

Comparando a poética de Gregório de Matos em Retrata o autor a D. Ângela,  o poeta 

barroco disse que a amada seria a representação da beleza, que a natureza ajudava a compor; 

nos de Tomás Antônio Gonzaga, a beleza feminina parecia mais viva, mais humana, próxima 

e real, descrita com uma linguagem direta, portanto não é de se estranhar que tenha nuances 

sensuais, diferente da mulher retratada por Matos, mais espiritualizada.  
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Outra produção poética de valorização da linguagem sensorial é O Uraguai (1976), de 

José Basílio da Gama, classificado como um poemeto épico, em cinco cantos, em que o Canto 

I e IV, considerados os mais bem elaborados, narram a guerra, que portugueses e espanhóis 

moveram contra indígenas e jesuítas, e a morte da índia Lindóia. No início do poema épico, o 

Canto I, pode-se ler: 

 
Fumam ainda nas desertas praias 
Lagos de sangue tépidos, e impuros, 
Em que ondeiam cadáveres despidos, 
Pasto de corvos. Dura inda nos vales 
O rouco som da irada artilharia. 
 
 

Neste canto, há a descrição do horror causado pela destruição humana, com “lagos de 

sangue” e “cadáveres despidos”. A degradação apresenta-se no “pasto de corvos”, aves  

portadoras de maus presságios e necrófagas, que estampa os corpos sendo devorados pelas 

aves. O som da artilharia intensifica o horror da guerra, indicando que o massacre continua 

em outro lugar, não se sabe se próximo ou distante. 

A guerra portuguesa, no entanto, é superada na simpatia pelo índio que, no poema, é 

valorizado, surgindo como herói. A terna Lindóia, que aparece, lembra as Marílias da tradição 

lírica ocidental e seu suicídio acontece no canto IV, em uma cena teatral triste, transcorrida 

em pleno bosque, cenário comum da poesia árcade. Para Massaud Moisés (1984, p. 97),  “A 

novidade, porém, demorou na espiritualização da heroína indígena, espécie de antepassado de 

Iracema”, para que em sua morte ocorresse a simbolização bucólica de que toda a natureza se 

movimentava face ao destino trágico da heroína. [Grifos feitos pela pesquisadora]:  

 
Um frio susto corre pelas veias 
De Caitutu, que deixa os seus no campo; 
[...]  
Entram enfim na mais remota, e interna 
Parte de antigo bosque, escuro, e negro, 
Onde ao pé de uma lapa cavernosa 
Cobre uma rouca fonte, que murmura, 
Curva latada de jasmins, e rosas. 
Este lugar delicioso, e triste, 
Cansade de viver, tinha escolhido  
Pra morrer a mísera Lindóia. 
Lá reclinada, como se dormia, 
Na branda relva, e nas mimosas flores, 
Tinha a face na mão, e a mão no tronco 
De um fúnebre cipreste, que espalhava 
Melancólica sombra. Mais de perto 
Descobrem que se enrola no seu corpo 
Verde serpente, e lhe passeia, e cinge 
Pescoço, e braços, e lhe lambe o seio. 
[...] 
Entre a ira, e o temor. Enfim sacode 
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O arco, e faz voar a aguda seta, 
Que toca o peito de Lindóia, e fere 
A serpente na testa, e a boca e os dentes 
Deixou cravados no vizinho tronco. 
Açouta o campo coa ligeira cauda 
O irado monstro, e em tortuosos giros 
Se enrosca no cipreste, e verte envolto 
Em negro sangue o lívido veneno. 
Leva nos braços a infeliz Lindóia 
O desgraçado irmão, que ao despertá-la 
Conhece, com que dor! no frio rosto 
Os sinais do veneno, e vê ferido 
Pelo dente sutil o brando peito. 
 
 

A linguagem descritiva e sensorial deste canto trouxe à tona a valorização do corpo, 

desde o início, quando diz que “Um frio susto corre pelas veias”, suscitando a ansiedade e o 

medo através da expressão corpórea. A seguir, há o murmúrio da fonte, colorida por jasmins e 

rosas, que dão o tom de um lugar prazeroso, mas triste. A descrição do corpo de Lindóia, 

deixado à sorte, no lugar harmonioso e selvagem, traz enrolada em si uma verde serpente, 

fator de surpresa, pois não há temor ou reação de medo a este animal peçonhento, que “lhe 

lambe o seio”, uma parte delicada do corpo feminino, remetente à alimentação e amor filial, 

tornando este ato a representação da morte desejada, porque a vítima “alimenta” o agressor.  

E Lindóia morre, sendo picada sutilmente no seio. Lindóia não expressa medo, quem 

se angustia  é o leitor diante deste poema, ao imaginar um animal peçonhento enrolado ao seu 

corpo e ainda lhe lambendo o seio, pois a mísera menção de se ver esse tipo de animal já 

geraria o asco e o amedrontamento, agravando esta sensação caso o animal “passeasse” pelo 

corpo. Essa sensação concretiza a citação inicial do poema “Um frio susto corre pelas veias”, 

efetivando o amedrontamento, possivelmente desejado pelo poeta, quando da escrita do 

poema épico.  Neste poema há a recriação da frescura do bosque, do som da “rouca fonte” e 

da cor da natureza, mas não foge de seu foco principal, a valentia do selvagem diante da 

morte, trazendo o tema do índio, posteriormente divulgado no Romantismo, mas de forma 

diferenciada, pois Basílio da Gama distingue o índio em seu nativismo e em seu exotismo, 

“um tema arcádico transposto em roupagem mais pitoresca”, define Antônio Candido (1975, 

p.133).   

Na síntese relacionada à Marília de Dirceu e ao Uraguai constata-se que os recursos 

sensoriais diferem dos apresentados no Barroco, com uns raciocínios complexos e intrincados 

em Marília, uma mulher mais humana e, dessa forma, mais próxima do real, inovando a 

poesia e aproximando-a da personalidade do poeta,  o que remete à produção do Romantismo, 

que viria logo a seguir e mais de acordo com o sensorialismo encontrado em Basílio da Gama, 
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em que a descrição física do cenário brasileiro criou uma paisagem de forte lirismo. É no 

primeiro momento da produção literária do século XIX, no Romantismo, onde a poesia, o 

romance e o teatro passaram a existir e a ter leitores e plateia, em que a produção artística 

tentou se identificar com os padrões mais simples de vida e com espírito libertário, moderno e 

individualista de uma nova nação soberana que passou a existir. A linguagem sensorial 

mostrou-se presente nas produções literárias de forma mais intensa, sendo responsável pela 

caracterização valorosa do Brasil. 

 O retrato da nação, apresentado por Gonçalves Dias em Canção do Exílio (1959, 

p.31): “Minha terra tem palmeiras, /Onde canta o Sabiá; / As aves, que aqui gorjeiam,/ Não 

gorjeiam como lá.”, escolhe palavras, sem a presença de adjetivos, criando um canto simples, 

unindo a sensibilidade auditiva à sensibilidade poética. Nos poemas lírico-amorosos de 

Gonçalves Dias, Se se morre de amor (1959, p.166) e O canto do Piaga (1959, p.38), 

percebe-se o uso do sensorialismo de uma forma bastante expressiva.  No primeiro poema, a 

citação de características sensoriais encontra-se na primeira estrofe, quando há a presença de 

ruídos, luzes, calores, músicas e o prazer alcançado por estímulos externos, criando a 

ambiência necessária à festa: 

 
De ruidoso sarau entre os festejos 
Quando luzes, calor, orquestra e flores 
Assomos de prazer nos raiam n’alma, 
Que embelezada e solta em tal ambiente 
No que ouve, e no que vê prazer alcança!  
 
 

O texto, a partir do Romantismo, preocupa-se em retratar a sociedade vigente da 

época, culta ou semiculta, apresentando lugares e ambientes frequentados pelo homem 

burguês do século XIX, como se percebe neste fragmento do poema de Gonçalves Dias ou 

nos romances urbanos de José de Alencar, em que as festas, saraus e a vida da sociedade em 

formação dão vazão ao gosto burguês pela fantasia e pela aventura, constituindo um legítimo 

veículo de expressão artística daquele período. 

No poema de consciência da terra brasileira, O canto do Piaga (1999, p.107), já 

apresentou no título a referência à musica, que também é recorrente em O canto do guerreiro 

(1999, p.34): “Ouvi-me, Guerreiros/ - Ouvi meu cantar”, valorizando o costume indígena do 

brado guerreiro, no estabelecimento da força através do som, na apresentação do sistema de 

pensamento e da expressão indígena. Há nos primeiros versos destes dois poemas de 

Gonçalves Dias, o desejo de ser ouvido, de valorização não apenas da palavra, mas 

principalmente do canto, um ingrediente cultural, através do vocativo representativo do louvor 
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à raça indígena, que se repete ao final de O canto do Piaga, explorando ritmos variados, em 

uma linguagem simples e acessível, como celebração da tradição guerreira indígena, 

contrapondo a pureza e força natural do índio à perda da terra e, consequentemente, à perda 

da liberdade no paraíso idealizado pelo poeta maranhense. 

Posteriormente, na descrição do medo sentido pelo valente indígena, ao ver um liso 

crânio ao seu lado, somente a descrição do entorpecimento do corpo (do sangue gelado, da 

tremura dos ossos e carne e do frio intenso) na demonstração do medo diante do horror 

externo, na resposta corporal relacionada à exposição asquerosa dos restos mortais: 

 

O meu sangue gelou-me nas veias, 
Todo inteiro – ossos, carnes – tremi, 
Frio horror me coou pelos membros, 
Frio vento no rosto senti. 
 

 
  Este fragmento vinculou-se ao desejo de valorização da realidade nas percepções 

sensoriais e não somente na imaginação, já que ele descreveu o momento de maior aflição 

do eu-lírico, confirmado através da conjunção medo/ sangue coagulado, à paralisação, ao 

tremor no corpo todo, resultado do encontro com o horrendo, ao clima de vigor selvagem, 

personificado pelo asco, representativo da morte, nos restos corporais de um ser humano, 

assim como o apresentado no poema O Uraguai, diante da morte selvagem de Lindóia.   

Casimiro de Abreu em Amor e medo (1985, p.158-159) usa a linguagem sensorial para 

demonstrar insegurança, na utilização de uma sucessão de antíteses que personificam a 

repressão e o sofrimento moral vivenciado pelo poeta, através dos apelos sensoriais 

luz/sombra, silêncio/vozes, traduzindo o conflito interior do poeta, quando escreve:  

 
Tenho medo de mim, de ti, de tudo, 
Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, 
Das folhas secas, do chorar das fontes 
(...) 
- Tu te queimaras, a pisar descalça, 
- Criança louca, - sobre um chão de brasas! 
 
 

O poeta ainda apresenta neste poema comparações sonoras, “Minh’alma é triste como 

a voz do sino” e “Minh’alma é triste como grito agudo das arapongas no sertão deserto”, 

apurando a comparação com  metáforas, como sino e grito das arapongas, que representam 

objetos e seres do universo sertanejo, em que o som do sino e o grito das arapongas ressoam 

na solidão de um sertão deserto, assim como a alma solitária do eu lírico. As colocações 

sensoriais ajudam na correspondência do estado da alma do poeta e a natureza, compondo 
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dessa forma, as imagens do romantismo no Brasil, que eram formadas por metáforas simples, 

relacionando à paixão.  

Alfredo Bosi em seu estudo Imagens do Romantismo no Brasil (1978), definiu a 

consciência desse período: “Há momentos-limites na cultura romântica em que a relação do 

eu [grifo do autor] com a História parece perder a sua dimensão mais abertamente social; 

então, o texto faz retroceder o horizonte do sentido à pura subjetividade.”. A linguagem dos 

sentidos colaborou para essa descrição pretensiosa da natureza, em consonância com o íntimo 

do eu lírico de Casimiro de Abreu: “Quero morrer cercado dos perfumes/ Dum clima 

tropical”, como apresentado no poema Canção do Exílio (1985, p.36). 

Na expansão do romantismo, Castro Alves recorreu também ao sensorialismo em suas 

obras, confirmando o que Mário de Andrade em Aspectos da Literatura Brasileira (1943) 

caracterizou “o forte racionalismo no seu poetar”, relacionando-o a um pensamento como 

identificado com o ritmo da vida social e de acordo com os dramas e paixões do “eu” sobre o 

mundo, como exemplifica Mário de Andrade (1943, p.119-120): 

 
Pegue-se uma descrição de Castro Alves e outra de Varela, a diferença é sensível. 
Castro Alves é infinitamente mais local, mais saboroso, mais exato. A gente vê a 
paisagem e sente o momento, o gosto da fruta, a umidade do ar. (...) Se ele [Varela] 
fala numa braúna esta podia muito bem ser carvalho, ao passo que em Castro Alves 
a gente percebe que a braúna é braúna mesmo. Exigências lógicas da nomenclatura, 
palavras sem fluidez. 
 
 

É recorrente nos poemas de Castro Alves o uso de descrições olfativas, como em 

Hebréia, de Espumas Flutuantes (1997, p.18): “Depois nas águas de cheiroso banho,/ - Como 

Susana a estremecer de frio-”, onde há junção do olfato e o tato, estabelecendo uma poesia de 

apelo sensual, utilizando o frio como fio condutor para a sensualidade feminina; em Mocidade 

e morte (1997, p.26): “No seio da mulher há tanto aroma.../ Nos seus beijos de fogo há tanta 

vida...”, há união novamente do olfato e do tato, com a metáfora de um beijo quente, trazendo 

a fluidez através de valores associativos, sugestivos e musicais. Em Adormecida (1997, p.62), 

faz uso do olfato e da visão, como descrição do cenário romântico, onde dormia a mulher, 

alheia aos sentimentos eróticos que desperta no enamorado: “ ‘Stava aberta a janela. Um 

cheiro agreste/ Exalavam as silvas da campina...” 

Há intenção do poeta na expressão do amor como desejo da alma e do corpo, 

escolhendo vocábulos que despertaram e deram prazer corporal: o cheiroso banho, seios 

cheios de aromas, beijos de fogo, cheiro agreste, campinas e flores perfumadas. Como lírico-

amoroso Castro Alves incorporou em seus poemas características sensoriais que apresentaram 

a sensualidade da personagem ou do cenário. Para Massaud Moisés, o poeta “enaltece o amor 
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em masculino, donjuanesco ou que, ao menos, pressupõe a realização integral dos apelos 

sensoriais” (1984, p.188), revelando um Castro Alves sedutor que fundiu experiência e 

ambiente, criando imagens ousadas que ampliaram o sentido dos poemas, com um senso 

plástico extraordinário.   

Uma prática recorrente na estética da prosa romântica é a colocação da letra da música 

durante a narrativa, como valorização de canções populares, lendas e costumes da terra. Essa 

prática, segundo Bruno Kiefer, no capítulo “O Romantismo na música”, da obra organizada 

por J. Guinsburg, O Romantismo (1978, p.209), caracteriza o que a ascensão da burguesia fez 

aparecer, gradativamente, em sua sociedade com a atividade musical, que configuraria um 

novo tipo de artista, tanto o  criador como o intérprete. E com a música, o poeta romântico 

passa a descrever a dor, o temor, o horror, a valentia, temas caros ao Romantismo. E a música 

passa a participar efetivamente na literatura, como uma estratégia de delinear os pensamentos 

e sentimentos do personagem, como afirma Kiefer (1978, p.214): “o afã de transcender as 

limitações do real, a busca do absoluto cuja verdade é a beleza explicam, em parte, os 

acentuados interesses extramusicais – acompanhados, [...] por um trabalho criador em outras 

áreas.”.  

Essa valorização da música, através do canto do personagem, apresentou-se em (I) 

Memória de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida (1982, p.111) e (II) A 

escrava Isaura (1977, p.8), de Bernardo Guimarães, como um complemento da narrativa.: 

 

I-   Quando estava em minha terra, 
Acompanhado ou sozinho, 
Cantava de noite e de dia 
Ao pé dum copo de vinho! 
 

II-  Os meus braços estão presos 
A ninguém posso abraçar, 
Nem meus lábios, nem meus olhos 
Não podem de amor falar; 
Deu-me Deus um coração  
Somente para pensar. 
 
Ao ar livre das campinas 
Seu perfume exala a flor; 
Canta a aura em liberdade 
Do bosque o alado cantor; 
Só para a pobre cativa 
Não há canções, nem amor. 
 

 
 
No romance de Manuel Antônio de Almeida, o personagem Leonardo (pai) decidiu 

manifestar sua saudade da terra natal através de uma modinha pátria que serviria para melhor 
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caracterizar o perfil do personagem e sua predileção pela vida boêmia. No romance A escrava 

Isaura há, primeiramente, a valorização do silêncio, cortado apenas pelos pássaros no 

“preludiar seus cantos vespertinos.” Eis então que o silêncio é quebrado pelo “arpejo de um 

piano casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada, e do timbre o mais 

puro e fresco, que se pode imaginar.” Munidos destas características, o autor determinou o 

perfil de Isaura, dando-lhe uma adjetivação positiva que foi a voz melodiosa e suave.  

A caracterização psicológica da personagem se deu através da letra da música cantada 

pela protagonista, onde a sutileza da música traçou o perfil externo (voz doce e meiga) e o 

perfil psicológico (ansiedade diante da posição de escrava-não escrava) de Isaura. O 

romancista instituiu a comparação entre liberdade e escravidão nas imagens da natureza (ar 

livre, perfume, canto), estabelecendo a vivência liberta/cativa da personagem escrava, que foi 

considerada livre, mas interiormente se sentia aprisionada. 

 Essas inflexões dos afetos e dos impulsos acarretaram o que Bruno Kiefer (1978, 

p.215) definiu como “As mais sutis inflexões emocionais, a complexidade dos ‘contrapontos’ 

sentimentais, as criações aparentemente sem sentido da fantasia, as tensões por vezes 

violentas entre sentimentos opostos, tudo isso passou a encontrar a sua expressão na música 

romântica.”, que serviu para caracterizar também os personagens no Romantismo.  

 A necessidade de representação do natural ao homem se fortaleceu a partir do 

Realismo/Naturalismo/Parnasianismo, quando as sensações corporais transformaram-se em 

características relevantes, naturais ao homem e à sua expressão. A primeira análise deu-se 

com poemas de Olavo Bilac, um dos grandes nomes da tríade parnasiana, juntamente com 

Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Segundo definição de Alfredo Bosi ao 

parnasianismo, “abria-se também caminho para o exercício de outra linguagem, mais aderente 

aos sentidos, ao corpo, aos objetos que nos cercam.” (1983, p.245). No poema Profissão de fé 

(1980, p.41): 

 
Deixa-o: que venha e uivando passe 
- Bando feroz! ? Não se te mude a cor da face 
 E o tom da voz! Olha-os somente, armada e pronta, 
 Radiante e bela: 
 
 

Em Olavo Bilac, quando, no decorrer da produção poética, o eu-lírico necessitou 

demonstrar as falhas humanas, utilizou a sonoridade, a coloração e o poder do olhar, 

potencializando a animalização do homem na relação voz/uivo que, posteriormente, definiu 

com a característica de um “bando feroz”. Em Sonetos (1980, p.48) o poeta dedicou três 

estrofes à valorização do sensorialismo, comprovando a sensibilidade que emanava do corpo, 
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personificando e aproximando os aspectos sensórios: “E disse o aroma”, acompanhando, 

como um velho companheiro, a trajetória feliz do poeta  (1980, p.206): 

 
E tudo me falou, tudo! Escutando 
Meus passos, através da ramaria, 
Dos despertados pássaros do bando 
‘Vai mais depressa! Parabéns” dizia 
(...) 
Quero também beijar as faces dela! 
E disse o aroma: ‘Vai, que eu vou contigo!’ 
(...) 
‘Como és feliz! Como és feliz amigo,    
Que de tão perto vais ouvi-la e vê-la’ 
   
 

Toda a obra de Bilac é sensorial, plástica, compõe quadros e cenas. Esta característica 

externa que é amplamente entendida pelo ser humano, Bosi (1983, p.256) define como 

“carência de uma real fantasia artística e de um sentimento fundo da condição humana com o 

intenso brilho descritivo, que conserva graças a um jogo hábil de sensações e impressões", em 

que se comprovou que os poemas parnasianos não são fantasiosos, mas extremamente 

descritivos e auxiliados pelas sensações e impressões, que contribuirão para o emprego de 

uma linguagem sensorial, resultante da formação de recursos literários, transformadores em 

motivos e imagens, segundo a ótica do sujeito lírico. Em Inania Verba (1980, p.64), apesar da 

significação “palavras vazias, palavras fúteis”, Bilac valorizou o poder da fala, colocando o 

pensamento gerador da linguagem poética em segundo plano: “O que a boca diz, o que a mão 

não escreve?”, trazendo à tona a valorização do que Amoroso Lima apresentou como “poesia 

oral”: “Sua poesia sempre fora oral, extrovertida, tumultuosa, verbalista. Sua voz sempre fora 

estentórica” (1980, p.10),  caracterizando Bilac como um orador, que valorizava o dom da 

fala, do discurso, em contrapartida ao poeta cauteloso e meticuloso de Profissão de fé, que 

nega a fluidez das ideias na produção de um poema. Em Tédio (1980, p. 222), Olavo Bilac 

primeiramente declarou seu aborrecimento pela falta de sonho, sem um pensamento válido, 

que culminou com a letargia do sono, e para demonstrar todo o seu tédio, usa o sensorialismo 

para exemplificá-lo, como sinônimo da morte: “Oh! Deixar de sonhar o que não vejo!/ Ter o 

sangue gelado, e a carne fria!/ E, de uma luz crepuscular velada,”, resumindo a vida na 

valorização do olhar, estímulo do sonho, resultante em um ser dinâmico; a frieza do não-

viver, porém, fez com que tudo se perca e se torne gélido, lembrando ao leitor sua sina 

humana.  

 Na produção poética de Raimundo Correia observou-se o uso do sensorialismo como 

recurso para descrições minuciosas, ou como descreveu Manuel Bandeira no livro  Poesia 
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completa e prosa (1961, p.12), na introdução intitulada “Raimundo Correia e o seu sortilégio 

verbal”, em que apresenta o poeta como “autor de alguns dos versos mais misteriosamente 

belos de nossa língua” , e tem como referência: “Raia sanguínea e fresca a madrugada”, do 

poema Pombas, onde Bandeira comenta “Quem não vê nesse decassílabo todas as colagens e 

orvalhos da aurora?” (1961, p.32), confirmando a eficiência do poema em relação à 

poetização de acontecimentos habituais, que se repetem em A cavalgada (1961, p.31), quando 

o poeta valoriza primeiramente o silêncio (ou seria a ausência de som?), que, aos poucos, vai 

sendo substituído por  alegres sons, que depois são substituídos pelo silêncio: 

 
A lua banha a solitária estrada... 
Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 
O som longínquo vem-se aproximando 
Do galopar de estranha cavalgada. 
 
São fidalgos que voltam da caçada; 
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando 
E as trompas a soar vão agitando 
O remanso da noite embalsamada... 
 
E o bosque estala, move-se, estremece... 
Da cavalgada o estrépito que aumenta 
Perde-se após no centro da montanha... 
 
E o silêncio outra vez soturno desce... 
E límpida sem mácula, alvacenta 
A lua a estrada solitária banha... 

  
   
 A cavalgada personificou a estrada, descrita como solitária e silenciosa, tendo como 

companheira a lua, criando uma atmosfera calma e calada, quebrada pelo som do galopar 

distante que, a partir do terceiro verso, gradativamente apresentou a substituição do silêncio 

pelos risos e canções de homens alegres na estrada, antes vazia, que após a passagem da tropa 

volta ao silêncio. Tem-se neste poema uma metáfora da vida, que identificou a alegria e a 

euforia como sensações efêmeras, transformando alguns momentos  que, após alegria 

extrema, voltam a ser rotineiros e calmos na vivência do dia-a-dia; esta composição, feita 

através do som, transmitiu a transitoriedade dos bons momentos vividos e a placidez dos 

momentos rotineiros. 

Em Últimos momentos, Raimundo Correia descreveu um ser à beira da morte. Como 

um observador atento, o poeta se fixa no olhar horrorizado do doente, na cor da pele, em seu 

semblante úmido, em sua transpiração gelada com a chegada da morte e  pela audição, com os 

últimos lamentos.  

 
No seu olhar pintavam-se os horrores 
Que a morte gera, e a palidez tingia 
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Seu semblante molhado da agonia 
Derradeira nos gélidos suores... 
 
E ai! quando ouvi-lhe no último momento, 
Seu lamento final, convulso, aflito, 
Foi-me um gládio de dor esse lamento; 
 
E atravessou-me o seio, como um grito 

 
 
O tema da morte traduziu-se como uma sensação corporal, através da palidez, gélidos 

suores e sons convulsos e aflitos. O sensorialismo serviu de instrumento eficiente na 

linguagem parnasiana, que se caracterizou como movimento literário muito preocupado com 

descrições minuciosas, em fornecer a visão plástica no objeto descrito, neste caso, a 

percepção e visualização da morte, recriada pela poesia de Correia. 

Alberto de Oliveira costumava valorizar os sentidos na nomeação de muitos poemas, 

como: “Cheiro de flor”, “Ruínas que falam” e “Câmara ardente”. No poema Vaso grego 

(1959, p.25), o poeta descreveu, amparado na sonoridade do objeto: 

 
A taça amiga aos dedos seus tinia, 
Toda de roxas pétalas colmada. 
 
Depois... Mas o lavor da taça admira, 
Toca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas 
Finas há de lhe ouvir, canora e doce, 
 
Ignota voz, qual se da antiga lira 
Fosse a encantada música das cordas, 
Qual se essa voz de Anacreonte fosse. 
 
 

Segundo Alfredo Bosi (1983, p.47), há na poesia dos pós-românticos uma valorização 

das sensações, em que o momento parnasiano diferenciou “o momento emotivo pelo registro 

mais atento das sensações e das impressões, deslocando assim a tônica dos sentimentos vagos 

para a visão do real.”.  Neste estudo, comprovou-se essa diferenciação na linguagem 

sensorial utilizada no Romantismo e no Parnasianismo, em que no primeiro estilo a 

linguagem sensorial tem função idealizante ou caracterizadora, como  acontece com a citação 

de ruídos, cantos, som de sinos, descrições olfativas e cantos que serviram de suporte à 

caracterização do personagem poetizado, como presença coadjuvante.  

Na poesia parnasiana, o silêncio, a cor, o som podem ser o tema de um poema, 

enfatizando o que é real e valoroso, como os sentidos humanos, por exemplo. Nos dois 

momentos, existiu a linguagem sensorial, embora mais contundente no Parnasianismo, que 

conseguiu recriar a realidade através dos sentidos, como o silêncio de uma estrada ou o som 

de um vaso grego, não realizando a personificação, mas a valorização do que não é percebido: 
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a cor, o som, a temperatura, que representam a percepção natural do homem. É comum, 

porém, relacionar a produção parnasiana à nomeação de “alfaias, vasos e leques chineses, 

flautas negras, taças de coral, ídolos de gesso em túmulos de mármore”, como definiu Bosi 

(1983, p.248), trazendo a percepção refinada de um luar, de um cristal, do som de uma 

estrada, que o literato comparou à pintura de um artista impressionista em que “subsiste em 

ambos como fundo comum a ambição de fixar meridianamente o jogo das impressões visuais” 

(1983, p.248). Entretanto, neste estudo, comprovou-se não apenas impressões visuais, mas 

também colocações táteis, auditivas e olfativas, alçando os poetas parnasianos à titulação de 

verdadeiros usuários do sensorialismo, como comprovado no poema Choro de vagas (1959, 

p.41), em que o poeta descreveu o oceano através dos sons que o forma. 

 
Não é de águas apenas e de ventos, 
No rude som, formada a voz do Oceano: 
Em seu clamor – ouço um clamor humano, 
Em seus lamentos – todos os lamentos. 
 
São de náufragos mil estes acentos, 
Estes gemidos, esse aiar insano; 
Agarrados a um mastro, ou tábua, ou pano, 
Vejo-os varridos de tufões violentos; 
(...) 
Ah! que são deles estes surdos gritos, 
Este rumor de preces e soluços 
 
 

O enfoque principal deste poema seria a sonoridade do mar, representado no choro de 

pessoas mortas por esse mar rude e violento, que foi descrito por outra temática, mas assim 

como Raimundo Correia, no poema Cavalgada, o poeta optou pela descrição sonora, a 

musicalidade do objeto, chegando mesmo a utilizar o termo onomatopaico (aiar) para melhor 

descrever os gemidos e o momento insano em que o agoniado encontrava-se, durante a tortura 

inconsciente do mar. 

Descobriu-se em Vicente de Carvalho, no poema Pequenino morto (1950, p.47-51) , a 

evidente musicalidade onomatopaica e plangente, na descrição do velório e enterro de um 

infante, envolvido pelo badalar do sino “Tange o sino, tange, numa voz de choro,/Numa voz 

de choro... tão desconsolado...,” terminando com os versos no imperativo, na representação do 

desespero e da perda: “Pequenino, acorda!”. A estrutura poética continuou com estes versos, 

referindo-se aos sinos, musicalizando o momento fúnebre. A prática de tanger o sino no 

cortejo fúnebre é uma prática recorrente nas cidades do interior até os dias atuais, como a 

simbolizar a tristeza no tocar do sino que bate em um som único, ritmado, representando a dor 

da perda. A noite chegou e o cortejo continuou sua caminhada, entrecortada pela descrição do 
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quarto onde, anteriormente, a criança dormia, utilizando o poeta de descrição minuciosa, para 

melhor apresentar a confortável vida da criança, em oposição à rudeza da morada fúnebre que 

passaria a ocupar, enfatizando, dessa forma, a tristeza de uma morte prematura, no auge da 

alegria e pureza humana: “E no meio a cama, toda alvor, macia/De lençóis de linho no 

colchão de penas./Que acordar alegre nas manhãs cheirosas!/Que dormir suave, pela noute 

fria.” 

Novamente, após breve interlúdio, o poeta volta à sonoridade “Tange o sino, tange, 

numa voz de choro,/ Numa voz de choro... tão desconsolado.... (...) De onde o sino tange 

numa voz de choro...”. E seguem-se as interrogações “Que é que diz o padre numa língua 

estranha?” ou “Por que assim te entregam a essa mão grosseira” e com estas indagações vai 

descrevendo a colocação da criança na cova funda. Interessante perceber que neste momento 

o sino se cala, como a valorizar o silêncio desse momento cruel.  

Dando continuidade à pesquisa sobre a linguagem sensorial, têm-se a prosa naturalista, 

representante da “fotografação da realidade concreta”(1984, p.231), como definiu Massaud 

Moisés, sobre o romance de Aluísio Azevedo, O cortiço, (1983), um dos exemplares literários 

realizados no Brasil do segundo império, apresentando a numerosa casta de portugueses 

enriquecidos que  passaram a comandar uma legião de negros, mulatos e brancos pobres, 

formadores de uma classe social inferior no final do século XIX. O romance, entretanto, vai 

além, não sendo apenas uma fotografia, mas uma explosão sensorial, que traz ao leitor o asco 

ou o prazer através de um jogo de linguagem rico em sugestões, ao descrever personagens e 

ambientes, como se percebe no fragmento abaixo, localizado no capítulo III do romance  

(1983, p.28): 

 
ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso 
por toda a parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, 
suplantando todos os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, 
os bons dias;[...] a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham 
choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se 
formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, 
grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. 
 
 

A cena foi captada no seu movimento diário. É a manhã do cortiço. A descrição do 

ambiente inicia-se através dos sons, que são gradativos, iniciado com bocejos e pigarros, 

cortando o silêncio; a seguir, o barulho das xícaras, não existindo vozes. Logo a seguir, 

prossegue o acordar, com as vizinhas trocando os primeiros “bom-dia”, que não representam 

nenhuma forma de diálogo; em seguida, há a contribuição auditiva das crianças, com choros; 

e, finalmente, há a presença de sons humanos, com risos e vozes, acrescidos de grasnar de 
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marrecos, cantar de galos e cacarejar de galinhas, colocando no mesmo patamar  humanos e 

animais.  

Aluísio de Azevedo continuou a gradação de sons do cortiço em que denominou 

“zunzum crescente”, passando a ser “o rumor crescia, condensando-se” formando o que ele 

chamou de “ruído compacto, que enchia todo o cortiço” (1983, p.29). A descrição do cortiço 

no primeiro capítulo inicia-se com os sons do acordar, completado com o barulho da fábrica 

de massas italianas, representando o trabalho, a produção na comunidade, com suas máquinas 

a vapor; contrastando com os sons  alegres das canções: “Rompiam das gargantas os fados 

portugueses e as modinhas brasileiras” (1983, p.29), representando a origem dos moradores 

do local. Completando os ruídos, estava o carroção de lixo, que produzia enorme barulho de 

suas rodas em contato com as pedras. O sentido da audição dominou o capítulo, em que o 

autor naturalista Azevedo animalizou os moradores, utilizando a onomatopeia “zunzum” para 

descrever o tumulto  através dos hábitos e movimentos da comunidade, em seu acordar 

tranquilo, com o cheiro gostoso do café, a rotina das pessoas, que primeiramente se 

alimentavam ruidosamente e são felizes, porque cantavam alegremente, falando do Brasil ou 

lembrando de Portugal. 

Nesse mesmo capítulo há uma valorização tátil, através da apresentação energética, 

ligada ao corporal, que as pessoas daquele cortiço possuíam (1983, p.29): “Sentia-se naquela 

fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés 

vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação 

de respirar sobre a terra”. O romancista comparou os personagens a animais, acrescentando 

características dos vegetais (gula viçosa de plantas) rasteiros, que se alastravam sem um 

núcleo ou um caule que os sustente. Utilizou ideias dessemelhantes e adjetivos depreciativos 

como demonstração da força interior das pessoas, viventes na sua adversidade diária, quando 

dizia  “gula viçosa” versus “planta rasteira”; “pés vigorosos” versus “lama preta” e “lama 

preta” versus “nutriente da vida”; afirmando “o prazer animal de existir”,  em que a 

finalização trazia a consciência do bem-viver, mesmo no meio da lama, de animais, da 

pobreza, “a triunfante satisfação de respirar sobre a terra”, na valorização do oxigênio, 

alimento invisível, externo ao homem, que possuía, entretanto, a capacidade de grandes 

transformações corporais, gerando a capacidade de viver. 

A música também apresentou sua importância, principalmente no capítulo VII, quando 

são apresentadas letras de músicas portuguesas, representantes da tristeza e, semelhante ao 

que aconteceu no romance Memórias de um sargento de milícias,  como lembrança da origem 

luso-brasileira (1983, p.55): 
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Nisto começa a gemer à porta do 35 uma guitarra; era de Jerônimo. Depois da 
ruidosa alegria e do bom humor, em que palpitara àquela tarde toda a república do 
cortiço, ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca: 
‘Minha vida tem desgostos, 
Que só eu sei compreender... 
Quando me lembro da terra 
Parece que vou morrer...’ 
 
 

Somente a música traria a representação do banzo, na concepção brasileira de tristeza 

e abatimento, do personagem Jerônimo. Este sentimento é modificado quando se dá o início 

de um duelo entre o cavaquinho brasileiro e o violão português, que se unem para a catarse 

dos moradores do cortiço, culminando com a revelação do desejo de Jerônimo por Rita 

Baiana. A música e a dança brasileira com sua sensualidade se apossam do íntimo do 

português, que não se importava mais com a música de sua terra, porque já começava a se 

desligar de suas origens, como se observa na continuação do capítulo VII (1983, p.55-56):  

  
Nada mais que os primeiros acordes de música crioula para que o sangue de toda 
aquela gente  despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas 
bravas. (...) Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música 
embalsamada de baunilha, que lhe entontecera a alma; e compreendeu perfeitamente 
que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos da mulata, 
principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas, que lhe iam devorar 
o coração. 

 
 

As mulheres e os sons ganharam sabores, como se percebeu neste fragmento em que a 

música era “embalsamada de baunilha”, mas trazia uma inquietação como “urtigas bravas”,  

em “um ninho de cobras negras” que iriam “devorar seu coração”. Neste fragmento há a 

utilização de metáforas e animalização para descrição da mulher sedutora e fatal, com seus 

contornos corporais modificados através da estimulação musical, trazendo a ação voluntária e 

involuntária do corpo, em sua performance dançante. Após a noite de cantoria, Jerônimo cai 

doente, recebendo a visita de Rita Baiana, reconhecendo-a pelo cheiro, e quando ela sai do 

quarto, deixa-o impregnado dela, como é relatado (1983, p.59) : “Jerônimo, só com respirar 

aquele almíscar, parecia melhor”, lembrando que o perfume almíscar é obtido através da 

glândula de animais ou de uma planta similar, contribuindo para a descrição naturalista do 

personagem. Em contraponto, há o cheiro azedo do corpo de Piedade, sua esposa, que 

comparada a Rita, passa a ter um aspecto asqueroso, a começar pelo cheiro, em que Jerônimo 

“fechara os olhos, para a não ver, e ter-se-ia se pudesse, fechado por dentro, para a não sentir” 

(1983, p.59). 

Alfredo Bosi (1983, p.214) definiu a linguagem no romance O cortiço da seguinte 

forma: “O léxico é concreto, o corte do período e da frase sempre nítido, e a sintaxe, correta, 
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tem ressaibos lusitanizantes (...) quadram bem ao clima de purismo que marcaria a língua 

culta brasileira até o advento dos modernistas.”. Apesar de Bosi se referir à linguagem, esta 

característica se estendeu para a descrição dos personagens e da forma de viver dos mesmos,  

tornando as descrições límpidas, expondo o personagem, sem nenhuma restrição ao 

comportamento individual, na tradução da vivência social sem decoro. Além desta 

transparência na linguagem e na vivência, a escrita do romance de Aluísio utilizou, 

demasiadamente, a linguagem sensorial, como um recurso de aproximação do corpo com o 

psicológico, do corpo com o meio, seja em momentos de energia ou momentos de 

passividade, para a descrição do ambiente, dos sentimentos e até mesmo nos momentos de 

reflexão. 

Esse romance produziu as impressões de uma comunidade, utilizando os órgãos 

sensoriais como um artifício para descrever o desejo, o asco, a saciedade, a introspecção, a 

violência e o dia-a-dia daquela população. Efetivamente, a linguagem altamente sensorial 

impressiona, sensibiliza e aguça a percepção neste romance, confirmando a característica do 

Realismo/Naturalismo que seria, segundo Bosi, “A atitude de aceitação da existência tal qual 

ela se dá aos sentidos, [grifo do autor] desdobra-se, na cultura da época, em planos diversos 

mas complementares.” (1983, p. 215) 

Verificou-se que o Parnasianismo e o Naturalismo utilizaram o sensorialismo em sua 

máxima potência, como um processo de valorização do externo e corpóreo, que resultou na 

transparência das emoções. No romance O Ateneu (1976, p.150), de Raul Pompéia, há uma 

cena que beira ao grotesco e ao animalesco, reforçando uma característica naturalista da obra 

O Ateneu (1976, p.51): 

 
Aves inteiras saltavam das travessas, os leitões, à unha, hesitavam entre dois 
reclamos igualmente enérgicos, dos dois lados da mesa. Os criados fugiam(...). As 
garrafas, de fundo para cima, entornavam rios de embriaguez para os copos, 
excedendo-se pela toalha em sangueira. Moderação! moderação! Clamavam os 
inspetores, afundando a boca em aterros de farofa dignos do Sr. Revy. Alguns 
rapazes declaravam saúdes, erguendo em vez de taça, uma perna de porco. À 
extremidade da última das mesas um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se, 
muito sério, a encher-lhe o tudo de carne assada. Maurílio descobriu um repolho 
recheado e devorava-o às gargalhadas, afirmando que era munição para os dias de 
gala. Cerqueira, ratazana, curvado, redobrado, sobre o prato, comia como um 
restaurante, comia, comia, comia como as sarnas, como um cancro.(...) Ribas, 
dispéptico, era o único retraído; suspirava de longe, anjo que era, diante dos 
reprovados excessos da bacanal. 

 
 

O furor gastronômico observado nesta passagem é algo fantástico em relação aos 

sentidos. A intencionalidade do romancista seria a colocação do aspecto psicológico dos 

alunos, através dos exageros à mesa. A bacanal gastronômica, em “rios de embriaguez” que 
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resultariam em “sangueira”, resultou na conotação de violência, brutalidade. A exclamação 

“Moderação! moderação!”, sendo a primeira palavra escrita com letra maiúscula e a segunda 

em letra minúscula, demonstrou que a voz e a ênfase dada pelos inspetores foram diminuindo, 

pois logo “afundaram a boca em aterros de farofa”, transformados também em transgressores.  

Pernas de porco para todos os lados, repolho sendo utilizado para depois se 

transformar em um artefato de desagrado, em gases expelidos, como uma vingança do corpo. 

E a repetição de “comia”, para enfatizar o aspecto patológico e grotesco da cena, comparando 

o ato de se alimentar com sarna e cancro. Ao final, há um único ser civilizado, que serve de 

parâmetro para o pleonasmo utilizado pelo romancista que é “excesso da bacanal”. 

 Massaud afirmou, em relação a esta cena, (1984, p.269) que: “Tem-se a impressão de 

um pintor que utilizasse as palavras ao invés da tinta, tal o visualismo presente na descrição 

do piquenique. E de pintor impressionista:”. Realmente a cena da bacanal gastronômica é uma 

deformação da realidade, com a intenção de demonstrar o arrebatamento dos alunos do 

Ateneu durante um piquenique, apresentando o condicionamento recebido por eles, que 

resultaria em uma deformação emocional. Constatou-se que a cena só obteve essa 

característica, porque o grotesco esteve presente na seleção das palavras, objetivando a busca 

do prazer, proporcionado pela comida e selvageria das atitudes, indo de encontro ao 

pensamento cristão da gula como um dos pecados capitais, que nada representaria para 

aqueles rapazes, interessados em agredir e revolucionar. 

No conto de Coelho Neto Firmo, o vaqueiro (2004, p.129) há a valorização da 

sonoridade, em que Tio Firmo, já no fim da vida, pede a Raimundinho para tocar canções de 

seu tempo, como meio para resgatar o passado,  o que é prontamente atendido. “Canta, canta 

mais, cafuso. Quem não tem Nosso Pai ouve a cantiga. Canta.”. Os personagens cantam, e o 

romancista apresenta até mesmo as letras das músicas, repetidamente, na valorização da 

musicalidade como uma aproximação com o divino. O inevitável acontece e Firmo morre: 

“Guardara o sorriso, morrera feliz, ouvindo os cantos de seu tempo e bem perto de casa o 

mugido dos rebanhos.”. A música gera uma modificação no comportamento cerebral, 

explicado pela neurologia atual e defendida por  Rousseau já no século XVIII, como apresenta 

Jean Starobinski  em seu estudo Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo 

(1991), pois a música para Firmo ultrapassou a sensação física, para se transformar em prazer 

da alma; isso  justificaria o  fácil entendimento humano,  quando há valorização das 

lembranças através da música,  sem necessidade de explicação científica, pois os seres 

humanos reconhecem nessa volta ao passado o que Rousseau chamou de “verdade dos 

sentidos”, em que a sonoridade transformou-se em emoção, em sentimento latente. 
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O Realismo, juntamente com o Parnasianismo e o Naturalismo, produziram obras que 

traduziam a realidade, em que os poetas e romancistas descortinavam a sociedade vigente, os 

variados sentimentos humanos e a descrição minuciosa, conduzida frequentemente pela 

linguagem sensorial. A poesia simbolista, por sua vez, primou por obras que transcendiam e 

valorizavam o inconsciente, transfigurando a condição humana, indiferente aos problemas da 

vida real.  

A clareza dos versos parnasianos não se encontra nos versos simbolistas, que 

utilizarão a palavra para apresentar a tensão e o desejo de transcender, valorizando a loucura e 

o desprendimento do plano da matéria. Há o emprego literário da sinestesia, a presença de 

música e comparações conotativas que valorizam as sensações no corpo do homem, a 

percepção e a busca pela transcendência, tornando a sensação corpórea elevada, superior, 

sublime, percebida em Cruz e Souza, onde a ansiedade de transcender o mundo da 

experiência cotidiana com a expressão indireta do emocional e do subjetivo personifica-se em 

referências às músicas, às cores e aos perfumes, como se observa no poema retirado do livro 

Cruz e Souza (2006, p.43), intitulado Antífona, iniciado com a associação de imagens à cor 

branca, remetendo posteriormente à sensação olfativa: 

 
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... 
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 
Incensos dos turíbulos das aras... 
 
 

Se referenciarmos a cor branca a um significado frequentemente utilizado, tem-se a 

pureza, a inocência e o espiritual. Enfatizando, porém, a relação com “neve” e “neblina”, 

passa-se ao sentido de inércia, estancamento e passividade. O uso do termo “branco, alvo, 

claro” na obra de Cruz e Souza refere-se, segundo estudiosos, à cor da pele, em contraposição 

à sua, negra, subjetivamente relacionada ao branco/poder, já que na época de escrita do poema 

a sociedade caracterizava-se como cheia de preconceitos em relação ao negro. Neste poema, 

esta linha de pensamento reafirmou-se através da palavra “Forma” em letra maiúscula, 

conduzindo à ideia de determinação pela cor, adjetivação positiva. Não se deve esquecer  a 

simbologia de neve e de neblina, remetendo à inércia, ao estancamento, sugerindo também a 

provável imperfeição da cor branca. Há também a colocação de sinestesias com a função de 

combinar impressões visuais a sensações olfativas, como se observou na continuação do 

poema: “Indefiníveis músicas supremas,/harmonias da Cor e do Perfume...”. 

Há na obra de Cruz e Souza alguns poemas em que o corpo é apresentado, de forma 

fragmentada, onde o poeta utilizou da figura de linguagem sinédoque, cuja parte (mãos, olhos, 
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cabelos, boca, seios, pés, braços) serve para o objetivo principal, no caso dos poemas, a 

correspondência entre elementos externos, com referência ou não às impressões sensoriais, 

objetivando o visionário, o subjetivo ou o mistério, ostentando a simbolização corpórea. Em 

Braços (2006, p.73), há a colocação da sensação tátil, contudo sem a valorização do sensório, 

mas como personificação do membro e de sensualidade: “As fascinantes, mórbidas 

dormências/ dos teus abraços de letais flexuras,/ produzem, sensações de agres torturas,/dos 

desejos as mornas florescências.” Há a valorização da dormência, das torturas, mas não das 

sensações ocorridas no corpo, neste caso, nos braços, porque o que realmente importa é a 

sensação que está no imaginário, e não a corpórea.  

 Em Cabelos (2006, p.103), “Quantas sensações ao vê-los!/ (...) cabelos quentes (...) 

/Alma da treva, densa e perfumada”, há continuação da personificação, com sugestões 

simbolistas, relacionando cabelo a treva e sensualidade.  Em Olhos (2006, p. 104), o eu lírico 

comparou esse membro a um instrumento, personalizando-o através da sinestesia: “Tudo em 

saudade nos teus olhos vaga,/ Canta melancolias de outras eras!...”, o poeta transmitiu a quem 

o observava, a vivência do ser contemplado, como a confirmar que os olhos são “o espelho da 

alma”. No poema Boca (2006, p. 105), o eu lírico apresentou, no primeiro e no início do 

segundo quarteto, características positivas deste órgão tão prontamente relacionado à 

sensualidade e ao desejo: 

 
Boca viçosa, de perfume a lírio, 
Da límpida frescura da nevada 
Boca de pompa grega, purpureada 
Da majestade de um damasco assírio. 
 
Boca para deleites e delírio 
De volúpia carnal e alucinada, 
 
 

  E essa boca, adjetivada como viçosa, perfumada, fresca, púrpura, aveludada, vai ao 

longo do poema agregando fatores intertextuais tais como Ofélia, personagem de William 

Shakespeare e faunos, da mitologia grega, reunidos no empíreo, o lugar reservado aos deuses.  

O que anteriormente representava um objeto de desejo, no último terceto passou a ser 

estranha, milagrosa, secreta: (2006, p.106): “Estranha boca virginal, cheirosa,/Boca de mirra e 

incensos, milagrosa/ Nos filtros e nos tóxicos secretos...” 

As imagens e ideais do Simbolismo viram na caracterização exterior um pretexto para 

interiorizar os pensamentos, anteriormente divinos, em negativos presságios, conforme 

transformação da boca, antes voltada para o desejo exterior, transformar-se em uma boca 

virginal, com odores sagrados, sintonizando-a com planos superiores. O soneto Seios (2006, 
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p.106) inicia-se com o verso “Magnólias tropicais, frutos cheirosos”, trazendo a volúpia e o 

desejo sexual explícito, que a seguir são afastados no primeiro terceto, com os seguintes 

versos: “Seios de aroma embriagador e langue,/ Da aurora de ouro do esplendor do sangue,/ A 

alma de sensações tantalizando.”,  onde o eu lírico apresenta o verbo “tantalizar”, que remete 

a Tântalo (mitologia grega) que nunca consegue beber ou se alimentar, pois a bebida e a 

comida se afastam dele, assim como o eu lírico, que não conseguiu possuir o objeto de seu 

desejo. Os poemas Mãos (2006, p.107), Pés (2006, p.108) e Corpo (2006, p.109) mantêm as 

características de, inicialmente, trazer no título a tematização corpórea, gerando, 

posteriormente, nos dois tercetos finais, a transcendência e o erotismo, que se impõem através 

de associações metafóricas, na tradução de uma ousada linguagem. 

Alphonsus de Guimaraens utilizou o sensorialismo para a descrição do seu tema 

preferido: a morte.  Retirados do livro Poesias (1955), organizado por Alphonsus de 

Guimaraens Filho, os poemas apresentam linguagem sensorial em Ossa mea (1955, p.80): 

“Mãos de finada, aquelas mãos de neve,/ De tons marfíneos, de ossatura rica” , repetindo em 

Câmara Ardente (1955, p.161), a descrição mística do corpo morto: “Hirta e branca... 

Repousa a sua áurea cabeça/ Numa almofada de cetim bordada em lírios/ Ei-la morta afinal 

como quem adormeça”. Guimaraens utilizou algumas referências à música, mas voltada para 

o celeste, para o etéreo, como em Terceira Dor (1955, p.187): “Vozes diletas [...] Melancoliza 

o canto dos levitas.”, apresentando  ao longo do poema, os aromas agregados ao tema morte: 

“Aromatizam com os unguentos brancos/ Dos nigromantes de mortais aromas...”  e encerra: “ 

– Harpa dos crentes, cítola da prece./ Lua eterna que não tivesse fases,/ Cintilas branca, 

imaculada brilhas,”.  Em Cisnes brancos (1955, p.278), o poeta descreveu os extremos: “De 

risada que esfria os ossos...” a “Queimando a carne com brasas”, determinando o espaço pela 

musicalidade: “Quando chegaste, os violoncelos/ Que andam no ar cantaram hinos [...]/ E até 

nas nuvens repicaram sinos.”. Em Alpholsus de Guimaraens evidencia-se, como se percebeu 

nos fragmentos descritos, um vocabulário que acentua o espiritualismo e a morte, 

confirmando a musicalidade do Simbolismo como um fator que discrimina, ou seja, uma 

separação entre o mundo físico e o mundo celeste. 

Os termos tomados de empréstimo às ciências resultaram na embriaguez e perturbação 

dos poemas de Augusto dos Anjos, elaboradores de uma poesia densa e em descrédito com o 

ser humano, fazendo uso de referências sensitivas, não valorizando os sentidos, mas 

observando o ser biológico, a função de alguns órgãos, que geram as sensações, estabelecendo 

antíteses, como se percebe em Versos íntimos (1955, p.162): “O beijo, amigo, é a véspera do 

escarro,/A mão que afaga é a mesma que apedreja./ (...) Apedreja essa mão vil que te 
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afaga,/Escarra nessa boca que te beija!”. O poema usou o recurso da metonímia para 

representação do homem, em que “mão que acarinha” representa o carinho, que se 

transformará em castigo, colocado por ele como “apedreja”.  

O poeta não utilizou a sensação do afago, mas o seu simbolismo; assim como trouxe o 

beijo como antecessor do escarro, paralelamente, quando utilizou mão e apedreja, sendo um 

continuação do outro, sendo o primeiro vocábulo a ação e o segundo a reação, que confirma a 

linguagem agressiva e torturante de Augusto dos Anjos. Em Homo Infimus (1955, p.228), 

Augusto dos Anjos revela a inferioridade do homem já no título, prosseguindo essa 

deterioração com versos que remetem ao sensório, não o valorizando, porque ele é apenas um 

instrumento do ser humano, e o que importa ao poeta é a efemeridade da vida, a confirmação 

da fragilidade do homem diante da grandiosidade do cosmo: 

 
Homem, carne sem luz, criatura cega, 
Realidade geográfica infeliz, 
O Universo calado te renega 
E a tua própria boca te maldiz! 
 
O nôumeno e o fenômeno, o alfa e o ômega 
Amarguram-te. Hebdômadas hostis 
Passam... Teu coração se desagrega 
Sangram-te os olhos, e, entretanto, ris!      
 
 

Augusto dos Anjos referia-se à carne, à boca, ao coração e aos olhos, apenas como 

reafirmação da insignificância do corpo humano, através da representação do exterior e da 

negação do que é sensível, no termo “nôumeno”, que é completado por “o fenômeno, o alfa e 

o ômega”, que remete ao princípio e ao fim, completando a inferioridade da raça humana. As 

palavras, “Realidade geográfica” e “Universo”, são a valorização da ciência em oposição à 

sensibilidade, que traziam a temporalidade “Hebdômadas”; o homem sofre, é maldito por si 

mesmo, tudo se volta contra ele, mas ele ainda ri. Ao final do poema há a sentença final do 

poeta: “Deixa a tua alegria aos seres brutos,/Porque, na superfície do planeta,/Tu só tens um 

direito: - o de chorar!”, caracterizando a tensa emoção que carrega seus poemas. 

Encontrou-se no Modernismo a expressão do sensorialismo, traduzido em ironia e 

deboche, demonstração da irreverência proposital dessa época. No conto O peru de Natal, do 

livro Contos Novos (1947),  Mário de Andrade comparou o Natal, antes da morte do pai, e 

após a morte do mesmo através do recurso gastronômico. A diferença está na privacidade da 

família em comer um peru sem ter de dividi-lo com toda a família que vinha visitá-los no dia 

da festa. Acontece, porém, a lembrança incondicional do falecido que o narrador logo tenta 
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despistar com seu discurso. E acontece, finalmente, o que Mário denominou de “felicidade 

gustativa” em relação ao peru comido no recesso da família. 

 Não chegando à bacanal de Raul Pompéia em O Ateneu, porque não era comilança, 

mas deguste de um prato nobre, representado pelo peru, tradução de bons sentimentos e não 

de rebeldia; aproxima-se, porém, de um pecado cristão, a gula: “Mamãe comeu tanto peru que 

um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei: ah, que faça! mesmo que 

ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade!”. A relação comida-

prazer emitiu uma conotação sexual, misturada ao prazer do deliciar-se com o novo, 

desprezando o passado, como se o deguste daquele prato fosse uma “emoção glutônica”, 

termo de Massaud Moisés (1984), em oposição ao sentimento de pesar pela morte do 

patriarca, anterior ao deguste do peru de natal. Há uma referência psicanalítica de um pai 

totêmico sendo devorado, como um ritual antropofágico, proporcionado pela oportunidade de 

degustar sem culpa e sem comedimento. 

A ironia presente na produção modernista utilizou dos recursos sensoriais para 

aproximar o objeto à linguagem irônica, com suas conotações e significados múltiplos.  O 

poema Os sapos (1961, p.41), da obra Carnaval, representa essa ironia, fazendo com que 

Manoel Bandeira torne-se apreciado pelos poetas modernistas, em especial os organizadores 

da Semana de Arte Moderna, que elegem o poema “hino nacional dos modernistas”. Lido por 

Ronald de Carvalho no segundo dia da Semana de Arte Moderna de 1922, sem a presença de 

Bandeira, o poema agitou o auditório do teatro, com vaias e escárnios. 

 
 
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi: 
- “Meu pai foi à guerra!” 
- “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!”. 
 
 

A valorização do som produzido pelo sapo-boi possibilitou que o poema intensifique a 

ironia em relação à repetição monótona dos parnasianos. Essa repetição, juntamente com a 

linguagem onomatopeica, repete-se em Os sinos (1961, p.151), da obra O ritmo dissoluto, e o 

poema Sapo Cururu (1961, p.518), da obra Mafuá do Malungo, voltada também para a 

friagem do corpo: “Sapo-cururu/ Da beira do rio./ Quando o sapo coaxa,/ Povoléu tem frio”. 

Em Os sinos, a busca do som possibilita a descrição do cotidiano, com o recurso 

onomatopeico servindo para infantilizar o poema, trazendo a ludicidade como um recurso 

adicional para a ironia:  

 
Sino de Belém, pelos que ainda vêm! 
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Sino de Belém bate bem-bem-bem 
Sino da Paixão, pelos que lá vão! 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão. 
Sino do Bonfim, por quem chora assim?.... 
 
 

 E a sonoridade do sino permaneceu em todo o poema, caracterizando ocasiões: 

nascimento de Jesus, cortejo fúnebre, ressurreição de Cristo e a tristeza do Sino do Bonfim, 

provocando a musicalidade, mas enfatizando a não importância desse objeto, como se 

comprova no último verso do poema: “Sino de Belém, que graça ele tem!”, um verso que 

prima pela ambiguidade, possuindo a tonicidade de pergunta, mas contendo um ponto de 

exclamação; pode-se traduzir como algo sem graça, caso o verso seja uma interrogação, mas 

em algo valioso, se persistir o sinal de exclamação.  

Outra forma irônica dá-se com o poema Pneumotórax (1961, p.186), da obra 

Libertinagem, onde Bandeira deu início à fase poesia-piada, em que zombava das 

eventualidades de sua vida de tísico, compondo uma das vertentes revolucionárias do 

Modernismo, É o sensorialismo, através do som da tosse, do exame no pulmão e da 

valorização da música argentina que produzirá o inesperado neste poema, resultando em 

zombaria: “Tosse, tosse, tosse: (...) –Trinta e três... trinta e três... trinta e três..(...) A única 

coisa a fazer é tocar um tango argentino.”. O corpo denunciou sua fragilidade, contudo, pode 

também ser o único remédio para melhorá-lo: esquecimento do corpo doente, através da 

movimentação do próprio corpo, concluindo com a ironia  vinda da rivalidade brasileira, “ao 

som de um tango argentino”. 

Manuel Bandeira caracterizou sua poesia, além da fase irônica e onomatopeica, uma 

fase com forte influência das estéticas parnasianas e simbolistas, transmitindo um sentimento 

de angústia e queixas sobre sua doença. Entretanto, em Poemeto erótico (1961, p.33), a 

sensualidade da mulher apresenta-se pelo olfato: “Teu corpo é tudo o que cheira.../Rosa... flor 

de laranjeira...”; pelo tato: “Teu corpo, branco e macio,/ É como um véu de noivado...” e 

visão: “Teu corpo é tudo que brilha”. A influência da poesia parnasiana de Olavo Bilac 

norteou essa fase de Bandeira, com forte tendência sensorial.  

Em Fogo morto (1951, p.436), de José Lins do Rego, a valorização da música 

apareceu na narrativa, no momento em que Capitão Vitorino ficou indignado ao escutar a voz 

de Passarinho (serviçal negro) cantando na cozinha: “Como é que se tem um negro dentro de 

casa, meu compadre? É mesmo que morar com um porco.” E Passarinho, como a se valorizar, 

utiliza a música como instrumento de relevância humana, diferenciação dos animais (1951, 

p.437): “E saiu cantando baixo: Encontrei com Santo Antônio/ Na ladeira do Pilar/ Gritando 
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para todo o mundo/ - Este copo é de virar. [grifo do autor]”.   A utilização do recurso musical 

na narrativa seria uma reafirmação do negro, que não poderia participar de “conversa de 

branco”, não poderia opinar, poderia, porém, deixar o seu rastro de existência na sonoridade 

de suas palavras, mesmo que não carregassem nenhuma mensagem, mas serviriam para 

demarcar sua vivência, sua condição de ser humano, e não de animal. Essa estratégia também 

foi utilizada em A escrava Isaura, quando a protagonista cantava para demonstrar seus 

sentimentos, já que não podia abertamente fazê-lo. 

Mesmo autores que primavam pela objetividade, que não abusavam de artifícios 

sensoriais em sua narrativa necessitavam demonstrar o asco ou o prazer na utilização desse 

recurso sensitivo, como mais uma ferramenta literária para envolver o leitor em suas 

descrições. Sabe-se que o Graciliano Ramos não era usuário da linguagem enfeitada, 

rebuscada; dessa forma, o uso de recursos dos sentidos na narrativa também é econômico e 

tem o momento oportuno de usá-la, não ocorrendo exageros, como se dá no romance O 

cortiço.   

 No estudo da obra Memórias do Cárcere (1953), há dois momentos em que o uso dos 

sentidos é muito utilizado: no primeiro volume Viagens , quando se encontrava a bordo do 

Manaus, e no volume três, Colônia Correcional. Apesar de, na maioria das vezes, o uso dos 

sentidos apresentar-se como algo asqueroso e incômodo, Graciliano descreveu sensações que 

vão do asco ao prazer. 

 No capítulo intitulado “Viagens”, quando é levado para o navio Manaus até sua prisão 

o autor não pontuou nenhuma forma de brutalidade, mas o marasmo “tupiniquim”,  existente 

na rebelião não-violenta e na repressão velada. Esta parte da narrativa expõe como “os 

rebeldes” foram tratados; nessa mudança de comportamento surgiu o uso dos sentidos para 

tornar a narrativa mais densa, para apresentar com maior realismo o asco, o subtratamento, 

como se percebe no fragmento de texto a seguir (1953,  p.125-126): 

 
Arrisquei alguns passos, maquinalmente, parei meio sufocado por um cheiro acre, 
forte, desagradável, começando a perceber em redor um indeciso fervilhar. Antes 
que isto se precisasse, confuso burburinho anunciou a multidão que se ali achava.[...] 
mas ali de pé, sobraçando a valise, a abanar-me com o chapéu de palha, tentando 
reduzir o calor, afastar o cheiro horrível, mistura de suor e amoníaco, um 
pensamento me assaltou, fez-me perder a noção do tempo. 

 

 O autor conseguiu colocar todo o seu incômodo através da estimulação sensorial. 

Percebeu-se o memorialista no limite da crueldade e da tortura, entregue à sujeira e à 

fatalidade, quando o sujeito perde a noção do tempo, sentindo-se perturbado. Inicialmente, o 

cheiro incômodo de urina, remetendo o leitor a um lugar subumano, sem condições mínimas 
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de ser dignamente habitável. Junte-se a isto um “burburinho”, um som inaudível, mas 

perturbador, onde não há gritos, mas aglomerado de som humano, que retrata a multidão 

presente, tornando o lugar mais claustrofóbico. Para completar o incômodo do lugar descrito, 

o autor citou o calor, o abafamento, juntamente com o suor e o odor do lugar. O autor 

apresentou-se em uma situação de extremo, reafirmada através do asco, da náusea, que 

oprime, confirmando que o narrador usou o recurso sensitivo para descrição do espaço 

indigno em que foi colocado. A descrição poderia ser feita através dos personagens do local, 

da aparência inicial, mas nenhuma outra descrição traria o asco à tona como o mau cheiro, o 

abafamento, a luz que não ilumina e atrapalha a visão. É fácil ao leitor avaliar o grande 

sofrimento do narrador, pois qualquer um dos aspectos apresentados traria desconforto a 

alguém não habituado à sujeira, além de todo ser humano conhecer o fedor de urina e suor, o 

que torna a descrição mais próxima do real, no extremo do nojo, levando o leitor a 

compactuar com o sofrimento do narrador. 

 O arsenal de recursos literários denotou a crueldade vivida: a descrição das roupas, as 

reações do corpo e o cérebro embaralhado. Até mesmo o calor faz com que a tortura se 

apresente através das próprias reações corpóreas, como se as gotículas de suor, produzidas 

pelo corpo do narrador/personagem se transformassem em bichos, e a roupa se transformasse 

em uma armadura para castigá-lo. É a extrema materialização de dor e de humilhação, 

reafirmada através do sofrimento, que foi identificada por todos os leitores, pois é uma 

descrição natural a qualquer ser humano, sem grandes superlativos que induziram ao asco, 

que provocou angústia, como se o autor/personagem se encontrasse no inferno, sujeito a toda 

forma de crueldades, experimentando uma sensação de morte. 

 Durante toda a narrativa da viagem no Manaus, o memorialista deixou determinado 

que era um lugar com vários tipos, com diversas histórias, uma babel, mas que resulta no 

mesmo sofrimento, na mesma repugnância, na mesma forma de influenciar o leitor para o 

sofrimento que imperava no submundo do navio, entregue à penúria e ao abandono. A 

população do navio configurou uma espécie de ícone de uma sociabilidade oprimida e 

sufocante, em que o excesso de gente comprimida fazia ressaltar a falta de espaço, o contato 

obrigatório e desumanizado. Essa intimidade trazia a troca de cheiros, secreções e a 

promiscuidade com os anônimos. 

O barco Manaus atracou em uma cidade e o narrador tentou fazer comunicação com 

alguém que estava no porto, mas não é bem sucedido.  Graciliano pensou no mundo externo, 

em seus conflitos, mas o narrador passou a não enfatizar o modo como viviam, mas se 

entregou à indiferença, que somente foi quebrada quando da coberta do barco começaram a 
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jogar cascas de tangerina no porão: “Procediam exactamente como se as lançassem num 

chiqueiro. Protestei furioso, mas o protesto e a fúria desanimaram. [...] Um chiqueiro 

evidentemente. Era como se fôssemos animais.” (1953, p.184).  Mas a riqueza literária 

voltada ao sensorial em Graciliano apresentou-se neste fragmento, quando o inesperado 

acontece (1953, p.184-185):  

 

Os ruídos, o falatório de algumas centenas de pessoas, o fedor que se exalava da 
infame cloaca, fàcilmente nos revelavam. As cascas de tangerina caíam-me sem 
cessar na rêde. Tencionei apanhá-las, atirá-las no charco de urina. Contive-me: 
desprendiam cheiro agradável, e isto obliterou os últimos resíduos de cólera, fez-me 
esquecer o intuito ruim que as tinha enviado. Esmaguei-as entre os dedos, aspirei o 
odor acre e espesso; o sumo embebia-se nas mãos, impregnava-se na roupa. Não 
queria julgar-me tão desgraçado como as aparências indicavam.[...] Aquilo era bom. 
A fadiga crescia, atava-me os membros. E resvalei na escuridão, tranqüilo, 
absorvendo as emanações das cascas de tangerina, que me vieram perfumar os 
sonhos.  
 

 

 Apesar de todo sofrimento apresentado nos capítulos anteriores, o memorialista 

encerrou este capítulo sentindo-se quase feliz, permitindo-se sonhar. É a felicidade 

transbordando do lugar onde estava. O horror e o tormento desapareceram e o narrador 

mergulhou tranquilo no sono. Ele demonstrou nesta narrativa a capacidade de o olfato 

modificar os sentimentos, a utilização do sensorialismo como modificador do psicológico, em 

que o ser humano seria capaz de superar os sofrimentos através de seus próprios insights. A 

partir deste capítulo tão tenso, ocorreu uma modificação na narrativa, onde Graciliano Ramos 

iniciou a descrição das situações, mas superando-as, mostrando que o social, apesar de 

asqueroso, não desequilibrou o psicológico;  com o surgimento da alegria, o autor demonstrou 

a luta pela sobrevivência. Esse fragmento de texto trouxe em si vários aspectos interessantes 

da narrativa. Inicialmente, a colocação que estavam “quase alegres”, que poderiam até cantar; 

tiveram uma agradável surpresa pela limpeza e “destravaram as línguas”, riram, contaram 

piadas.  Como resultado, o corpo retornou ao seu normal, com a saliva na boca e uma certa 

satisfação. 

 Como complementação a este estudo dos sentidos dentro da narrativa, há o capítulo 28 

que se inicia com adjetivos como: “realidade chinfrim”, “homens exaustos [...] sonolentos e 

febris,” “davam a impressão de passear num cemitério,” “trouxas humanas abatidas pelos 

cantos a arquejar” (1953, p.198). Nesse início de capítulo há a angústia do autor pela 

ociosidade que no regime de opressão gerou a agonia.  O narrador continuou sua aflição 

diante da possibilidade de não mais trabalhar, de depender dos outros, na “ociosidade 

obrigatória”, que resultaria na indignidade e na servidão.  E nesta pasmaceira generalizada eis 
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que surge um lamento, um sonido, que o narrador imagina ser alguém morrendo: “A voz 

dorida saía da treva e arrepiava-me a carne.[...] só aquilo, o extenso brado lastimoso a 

avizinhar-se. Esboçaram-se pouco a pouco as modulações de um canto, na verdade bem 

estranho.” (1953, p.199-200) 

 Repentinamente, começa Paulo Pinto a iniciar um samba. Algumas vozes se uniram à 

dele e, da indiferença, resignação e apatia surgia uma força gerada pela música, pelo som: 

“Um murmúrio plangente, em seguida o rumor de cólera surda, e logo as adesões imprevistas, 

corpos a levantar-se das rêdes, figuras aniquiladas a surgir da noite, espectros ganhando carne 

e sangue, pisando o solo com firmeza.” (1953, p.200). Os trapos humanos se transformaram, 

as tosses cederam: “[...] os pulmões opressos lançavam gritos roucos, a animar a toada 

monótona do côro. Já não eram contribuições esparsas: [...] braços para cima, floresta de 

membros nus, magros e sujos, e o canto ressoava como profunda ameaça.” (1953, p.201). 

Neste momento há a força da música, a força dos rostos, do ser humano que conseguiu 

reerguer-se do fragmento de energia que se originou deste estímulo musical.  

 O memorialista temia a represália que certamente viria, tornando a narrativa 

apreensiva, trazendo o clímax à descrição do acontecido. Havia o perigo, o medo da 

retaliação, que o narrador trouxe à tona, mas que não aconteceu: “Assistíamos a uma singular 

representação, arranjada sem ensaios, de improviso.” (1953, p.201-202). E havia a plateia, os 

passageiros de primeira classe e os soldados a se contagiarem com a música. Havia alegria 

naquele espaço inóspito, nauseante, fedorento. Desaparecera o asco, como expõe o narrador 

(idem, p.202): 

As vozes se espalhavam e cresciam, expunham raiva e desespero, as mãos se 
levantavam, os dedos se moviam, tinham jeito de garras, queriam despedaçar, 
rasgar, quebrar. Em resposta, difundiam-se lá em cima sorrisos de aprovação. Aquilo 
era absurdo, incoerente. Como vinham pessoas medianas, razoáveis, tranqüilas, 
animar semelhante desconchavo? Tinham admitido a segregação, ninguém a 
considerava injusta: havia qualquer motivo para estarmos ali como bichos em toca. 

 
 Intrigava ao narrador a mudança de comportamento através da música, apesar de não 

estar explícita esta colocação no texto. Havia uma mudança coletiva, ora do brutalizado, ora 

do agressor. Narrou-se aqui a mudança psicológica e social de dois grupos através da música; 

existe uma resistência e esta é natural ao ser humano para a sua sobrevivência, já que se sabe 

que, ao ouvir músicas, as pessoas acionam exatamente as partes do cérebro que têm relação 

com estados de euforia. Segundo  Rodrigo Cavalcanti no artigo Música na cabeça, 

biomusicólogos conferem à música uma grande relevância biológica, relacionando-a aos 

circuitos cerebrais ligados ao prazer e que a música seria uma programação biológica, uma 
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forma de inteligência.  Nesta parte do romance, o memorialista confirma a força psicológica 

do homem quando vive no extremo, mas há algo orgânico que faz com que o mesmo consiga 

emergir deste mesmo limite. Através da linguagem enxuta, com certo rigor, o narrador reverte 

a posição de desprazer, até então trabalhada no texto, para uma relação de prazer, causando 

uma reviravolta psicológica e sociológica na narrativa. 

 A finalização deste capítulo demonstrou a força que emanou do sensorial, em uma 

catarse coletiva, motivada pelo som, pela música. E Graciliano Ramos, apesar de econômico 

no uso dos sentidos, com o prosseguimento da narrativa, demonstrou que o ápice de uma 

descrição consegue ser convincente quando o leitor consegue identificar-se com o que é 

nauseante ou excitante. Provou o autor que isto se consegue através do uso dos sentidos, pois 

o conhecimento dos odores, dos sons, da sensação na pele, da secura na boca e da visão são 

aspectos inerentes ao ser humano, portanto, verdadeiramente percebidos, porque são 

geradores de emoção. 

 Jorge Amado não possui uma escrita enxuta como Graciliano, pois compõe o grupo de 

escritores entusiastas da linguagem sensorial. Em sua narrativa, os personagens são 

representados por artifícios sensoriais de vários matizes, através da música ou ruídos, cheiros, 

gostos e a textura da pele, normalmente apresentada como um contador de histórias regionais. 

Inúmeros exemplos de sua obra literária poderiam inserir-se neste estudo para exemplificação 

do sensorialismo; optou-se por um fragmento do romance Jubiabá (1961), nos capítulos 

intitulados “Infância remota” e “Cais”, porque permitem uma exemplificação diferenciada do 

uso dos sentidos em sua narrativa. No capítulo sobre a infância, o personagem Antônio 

Balduíno observava a cidade através dos sons de violão, cantigas dolentes e as luzes que se 

acendiam. E, à medida que o menino crescia os sons também iam, gradativamente, 

aumentando, como se fossem seus companheiros (1961, p.24): “Gozava voluptuosamente os 

ruídos, o barulho que aumentava cada vez mais.(...). Distinguia as risadas, os gritos, as vozes 

dos bêbados, as conversas sobre política, a voz arrastada dos cegos pedindo esmola pelo amor 

de Deus, o barulho dos bondes carregados de pingentes.” . Há a valorização dos sons, como se 

fosse impossível descrever o espaço narrativo de característica urbana somente pela visão,  

estimulada pelas luzes da cidade, através do que ele nomeia “ansiedade de amante que as 

luzes se acendessem”,  por isso, fazia-se necessário também a descrição auditiva. E o menino 

arrepia-se todo diante daquela profusão de luzes e sons. A descrição de sua infância é 

realizada através do sensorialismo, em que o som não reproduz prazer ou asco, mas funciona 

como personagem, que encanta o protagonista e o seduz. Os sons, entretanto, não são 

personificados, como acontecia na poesia simbolista, mas representam, na verdade, uma 
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extensão do personagem, um fator que produz impressão do mundo externo, poetizando a 

descrição e transformando o rumor cotidiano em estímulo para a sensibilidade humana. 

 No capítulo intitulado “Cais” (1961, p.126-129), Jorge Amado opta por descrever o 

lugar pelo cheiro “de abacaxis cheirosos”  e  a fixação do olhar, que descreve a cor, a forma, 

voltando-se para o brilho das estrelas, um retorno à sua infância. E, novamente, os sons vão 

traduzindo o seu interior, dessa vez através dos batuques, que se transformariam depois em 

“sons de súplica, vozes escravas pedindo socorro”. Os sons apresentados no início do 

romance seduziam o menino, que ouvia tudo e se identificava com eles. À medida que 

Antônio Balduíno cresce, perde a capacidade de escutar os sons, e quando os identifica, não 

são sons sedutores, mas marcados pela reflexão.  

A linguagem de Jorge Amado é fácil, espontânea, simples, algumas vezes de baixo 

calão, possui, contudo, uma comunicação rápida com o leitor, que resultou em êxito junto ao 

público e desmerecimento junto à crítica literária; porém, bastou a passagem do tempo para 

desfazer a errônea classificação. Neste fragmento, apesar da simplicidade da narrativa, o 

romancista elaborou o perfil do protagonista ao longo dos anos, através dos sons percebidos 

pelo mesmo em seu cotidiano, uma forma subjetiva e inteligente de caracterizar a passagem 

do tempo. Para o leitor apressado, que não valoriza as colocações sensitivas, essa 

apresentação não agrega nenhuma informação relevante sobre o personagem; essa informação 

externa ao personagem, contudo, possibilitou ao leitor compreender o crescimento interior e a 

perda da natureza oculta de Antônio Balduíno, representada pela capacidade de não mais 

perceber os sons do entorno, sendo levado pelo pensamento reflexivo e não pela sensação 

pura do escutar, sem nada definir, como fazia quando era criança. O som passa a adquirir 

personificação neste romance, assim como sucedeu em Choro de vagas, de Alberto Oliveira e 

A cavalgada de Raimundo Correa. 

 A consciência humana tem a opção de expressar suas ideias e seus insights através da 

linguagem sensorial, representada pelos sentidos do olfato, do paladar, da visão, da audição e 

do tato, auxiliando uma descrição pautada na sensação, na aproximação do externo. A 

intencionalidade do autor diante dos recursos sensoriais aproxima-se da visão do mundo que o 

autor pretende mostrar, como se percebeu na análise da produção literária, representada por 

épocas distintas na história literária brasileira. A característica do uso intenso de recursos 

sensitivos não se efetiva em todos os escritores, já que alguns não recorrem a descrições 

sensitivas tão frequentes e apuradas, entretanto a linguagem dos sentidos serve à literatura e 

serve de instrumento para a recriação da realidade, do mundo que o autor pretende reinventar. 
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No capítulo a seguir, a análise da linguagem sensorial dar-se-á na obra de Roberto 

Drummond, iniciada nos anos de 1970 e encerrada nos anos 2000.  A análise de textos  

diversos,  iniciado com a Bíblia Sagrada, contos infantis e obras de diferentes períodos da  

literatura brasileira servirão de comparação à linguagem sensorial drummondiana, auxiliando 

o leitor desta tese à compreensão e proximidade com as inúmeras referências sensoriais na 

literatura e suas variáveis intencionalidades.  Que Drummond trabalha os sentidos em sua 

narrativa é fato; como se dá a utilização da linguagem sensorial em sua obra, as modificações 

e as motivações para a utilização desse recurso correspondem ao questionamento deste 

estudo, apoiando-se nas funções distinguidas para o uso desse recurso: sensual, emotiva, 

memorial ou política.  
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2 – O POP ROBERTO DRUMMOND NA PRODUÇÃO DE SANGUE DE COCA-COLA 
 

Sobre a cabeça os aviões 
Sob os meus pés, os caminhões 
Aponta contra os chapadões, meu  nariz 
Eu organizo o movimento 
Eu oriento o carnaval 
Eu inauguro o monumento 
No planalto central do país 
(...) 
O monumento é de papel crepom  e prata 
Os olhos verdes da mulata 
A cabeleira esconde atrás da verde mata 
O luar do sertão 
 
(Tropicália - Caetano Veloso) 

 
 A metáfora “escrevinhador de quimeras”, usual em crônicas e entrevistas, definia a 

escrita da fantasia, a qual Roberto Drummond caracterizava seu estilo literário, através deste 

termo desqualificador, já que “escrevinhador”, um termo antiquado, sinônimo de “rabiscador;  

mau escritor”, segundo o Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa, de 

Francisco Fernandes (1957, p.346). Essa metáfora caracterizaria o romancista, se estas 

definições constituíssem seu significado pontual, como um mau escritor que usa a imaginação 

e o sonho com incoerência, através do absurdo. Não seria esta autodefinição adequada ao 

escritor Roberto Drummond, vaidoso em potencial, que destacava, sempre que possível, sua 

iniciação literária premiada, portanto de escritor eficiente, através de seu primeiro livro,  A 

morte de D. J. em Paris (1975), começando sua trajetória literária através dos contos, 

juntamente com João Gilberto Noll, Sérgio Sant’Anna e Marina Colassanti, contistas 

marcantes dos anos de 1970. E a vaidade, assim como a mineiridade, compõe a personalidade 

do autor, como apresentado em entrevista ao jornal Hoje em Dia (26.07.1998, p.3): “Eu sou 

narcisista, vaidoso, tudo, mas eu sou mineiro. É o que me salva. Ser mineiro é uma dádiva de 

Deus porque nos ensina a conciliar o sonho e a realidade, como faziam Santos Dummont, 

Tiradentes, JK e Pelé.”  

Robert Francis Drummond, nascido em Santana dos Ferros, no Vale do Rio Doce, 

Estado de Minas Gerais, viveu grande parte de sua vida na capital, Belo Horizonte, onde 
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iniciou a carreira jornalística, voltado para o pensamento de esquerda, na extinta Folha de 

Minas, transferindo-se, posteriormente, para o semanário Binômio e, depois, para o jornal 

Última Hora, mas encerrando sua fase jornalística na revista Alterosa, com o nome 

abrasileirado, Roberto Drummond. A fase de Drummond no jornalismo interessa a este 

estudo, por ser a base da produção literária do autor que trouxe as inspirações políticas e 

sociais, e as relações de amizade para a composição de alguns romances, como Sangue de 

Coca-Cola e Hilda Furacão.  

Após um tempo trabalhando no jornal Folha de Minas, transferiu-se para o semanário 

Binômio, um jornal voltado para a crítica política, humor, investigação e denúncias, tendo 

como inspiração para nomeá-lo a plataforma política usada pelo Presidente Juscelino 

Kubitschek “Binômio: energia e transporte”. O lema utilizado pelo jornal era “99% de 

independência e 1% de ligações suspeitas”, indo de encontro a outros meios de comunicação 

que sobreviviam pelas amizades com os poderios político e econômico do país. O Binômio 

daria conhecimento político e proporcionaria a ironia como suporte a Roberto Drummond, 

além da oportunidade de conhecer personalidades marcantes para a trajetória profissional 

como  Euro Arantes, José Maria Rabelo, Dídimo Paiva, Dauro Mendes, Ponce de Leon, 

Fernando Gabeira, Ziraldo e “papas do  jornalismo moderno” da época, que vinham do Rio de 

Janeiro instruir os repórteres de Minas Gerais nas novidades da técnica jornalística: Wilson 

Figueiredo, Jânio de Freitas e Araújo Neto que ensinaram ao jovem jornalista a valorização da 

escrita objetiva, como descrito em Hilda Furacão (1996, p.166), em relação ao vocabulário 

didático do jornalismo: “Era o tempo da revolução jornalística, iniciada no Jornal do Brasil 

(...) a era do lead: o que, quem, quando, como, onde e por que – as perguntas cujas respostas 

devíamos dar. A imprensa brasileira ganhava um mito: o copidesque do Jornal do Brasil”, 

isto significava que as reportagens, onde o repórter escrevia com “nariz de cera”, (abertura 

extensa e pouco objetiva) perdia espaço para a objetividade do lead. 

A tarefa no jornal diário Última hora trouxe amadurecimento a Drummond, pois 

novamente pertencia a um meio de comunicação revolucionário no jornalismo nacional, por 

contar com a orientação de Samuel Wainer, representante da valorização e da influência da 

imprensa ao Governo, iniciada no governo de Getúlio Vargas, já que o jornal Última Hora foi 

criado para veicular notícias favoráveis ao poder central, porque a imprensa  brasileira, em 

geral, mantinha silêncio sobre as realizações do governo Vargas no segundo mandato, 

estratégia de repúdio ao retorno do ditador. Esse poderio da Última Hora estendeu-se aos 

governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart, conforme apresenta Wainer em seu livro 

Minha razão de viver: memórias de um repórter (1991, p.230-231):  
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Para ajudar o governo de Getúlio, concordei em lançar a UH paulista. Depois, a 
própria influência política dos meus jornais acabou tornando inevitável o aumento 
da família, sempre estimulado por candidatos interessados na existência de um meio 
de comunicação que os auxiliasse nas disputas regionais.(...) no começo dos anos 60, 
estavam implantados em sete cidades: Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 
Niterói, Belo Horizonte e Recife. 
 
 

Drummond trabalhava no jornal Última hora, em Belo Horizonte, que possuía também 

interesses políticos e econômicos. Essa agregação de redações em grande parte das capitais 

brasileiras possibilitou a união de profissionais de várias partes do país, feito inédito no Brasil 

dos anos de 1960, quando os meios de comunicação e transporte não possibilitavam 

facilmente o encontro de pessoas distanciadas geograficamente. Isso oportunizou a 

Drummond relacionar-se com pessoas esclarecidas e poderosas, ligadas à elite e ao governo, 

tanto estadual como nacional, ocasionando uma modificação nos procedimentos jornalísticos 

desenvolvidos por ele até aquela época, tornando-o um profissional com pensamentos além 

das montanhas mineiras.  

Aos vinte e oito anos, passa pela experiência de dirigir a Alterosa, uma revista 

mineira, publicada em Belo Horizonte, e que representava o meio de comunicação eficiente 

em Minas Gerais, pois a maioria dos canais de comunicação daquela época aglomerava-se no 

Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Para Silviano Santiago eram de enorme importância as 

revistas de circulação nacional, cujo fundamento era a fotografia, que representavam o 

reconhecimento nacional de um cidadão, já que a televisão não transmitia notícias regionais, 

por não existirem emissoras dessa natureza. A Revista Alterosa tinha entre seus profissionais 

Henrique de Souza Filho, o Henfil, estreante da revista com os personagens Fradinhos, 

representantes da irreverência e visão política que, com Roberto Drummond, redator, 

elaborava  um meio de comunicação divertido, mas com forte apelo político.  Henfil afirmava, 

em uma entrevista concedida a Osvaldo Amorim à Revista Veja (28/04/1971), sobre a 

importância de Drummond para a criação dos personagens Fradinhos que: 

 
Nasceram graças à insistência de um cara lá de Minas, que praticamente me obrigou 
a criar os personagens para a revista Alterosa, que ele dirigia. Quer dizer: ele queria 
que eu criasse um personagem. Como na época, 1964, eu convivia muito com os 
frades dominicanos, acabei vestindo os personagens com o hábito deles. Curioso é 
que o Roberto Drumond, o jornalista, foi o único sujeito a acreditar em mim, numa 
época em que nem eu acreditava. Eu era um péssimo desenhista. Meus desenhos 
poderiam servir, no máximo, para um catálogo de esquizofrênicos, ou uma coleção 
de desenhos de débil mental. Eu pedia demissão todo o mês mas o Roberto não 
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aceitava e ainda metia minha família no meio para me obrigar a continuar. Também 
não durou muito, pois quatro números e quatro meses depois a revista fechou. 
 
 

O Roberto Drummond criativo e dinâmico do início de carreira retornava ao 

jornalismo, trazendo um olhar diferente, fora do padrão conservador pelo desenho e humor 

diferenciados de Henfil e essa postura se estende ao longo de sua trajetória literária, quando 

utiliza o pop e cria histórias de um realismo fantástico. Em Hilda Furacão, Roberto faz a 

seguinte afirmação, demonstrando o orgulho pela descoberta do gênio da charge (1996, 

p.226): “o chargista Henfil, que eu descobri, batizei e lancei na Alterosa, criou dois 

personagens – são os Fradinhos. Um deles é inspirado em Frei Malthus, que é amigo de 

Bentinho, irmão do Henfil.”. A aproximação do protagonista do romance com fatos de sua 

vida funcionam para estabelecer uma linha tênue entre realidade e ficção e para aproximar o 

leitor da realidade recriada pelo autor, que traz personagens reais em situações ficcionais ou 

personagens reais em situações históricas, como um dado jornalístico, persistindo por muitas 

obras drummondianas.  

Em 1965, após o trauma político do fechamento da Revista Alterosa, Drummond vai 

para o Rio de Janeiro, trabalhar no Jornal do Brasil; porém, não consegue se distanciar das 

montanhas mineiras e volta no ano seguinte, tornando-se escritor de colunas esportivas e 

crônicas, uma prática usual entre os repórteres que não foram caçados pelo regime militar. 

Esses profissionais deveriam, entretanto, manter neutralidade e distância do meio político, 

tratando apenas de futebol e fatos do cotidiano, uma maneira de disfarçar a realidade, 

duramente vigiada pela censura do período militar. E esse marasmo intelectual permaneceu 

por dez anos. Assim, assinou durante décadas a coluna “Bola na Marca”, do Estado de Minas, 

e escreveu crônicas para o Hoje em Dia. Também participou de um programa esportivo 

diário, na Rede Bandeirantes mineira, no qual se apresentava como torcedor fanático do 

Atlético Mineiro, o que lhe rendeu assunto também para várias crônicas, transformadas em 

livro póstumo, Uma paixão em preto e branco (2007). 

A carreira como escritor literário inicia-se em 1975, com o lançamento do livro A 

morte de D. J. em Paris, uma coletânea que continha o conto homônimo classificado em 

primeiro lugar no IV Concurso de Contos, organizado pelo governo do Paraná, através da 

Fundepar (Fundação Educacional do Estado do Paraná), em 1971. “Descobri que a literatura 

era minha única esperança, porque já havia perdido todas as outras”, desabafa Roberto 

Drummond no posfácio do livro Sangue de Coca-Cola (1980, p.307). E o concurso do Paraná, 

que já premiara Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e Garcia de Paiva, incentivou Drummond 
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para seguir no caminho da literatura. No relançamento da obra pela Editora Ática, ele não 

esconde a satisfação pelo prêmio e ainda demonstra humor e ironia em relação à sua 

expectativa diante do renomado concurso: 

 
Pra mim, o Concurso de Contos do Paraná foi a melhor coisa que aconteceu (...) Eu 
acho que  concurso bom é sempre aquele que a gente ganha. Antes de ganhar eu 
achava o Concurso de Contos do Paraná uma droga. Metia o pau nele. Fiquei no 
maior problema, porque de repente passei a achar que ele era o concurso mais genial 
do mundo... 
 
 

Encorajado por esse sucesso, em 1978, lança o romance O dia que Ernesto 

Hemingway morreu crucificado. Em 1980, Sangue de Coca-Cola, depois um livro de contos 

Quando fui morto em Cuba. Os romances seguintes, Hitler manda lembranças (1985) e 

Ontem à noite era sexta-feira (1988), foram grande sucesso na década de 1980, por retratarem 

a sociedade brasileira contemporânea no que tinha de mais absurdo.  Sobre o período, 

denominado  “Ciclo da Coca-cola”, integram os romances O dia em que Ernest Hemingway 

morreu crucificado, Sangue de Coca-cola, e os contos,  A morte de D.J. em Paris e Quando 

fui morto em Cuba como produtos do movimento “literatura pop”, um termo cunhado por 

Roberto Drummond para definir o tipo de literatura que exemplificava seu estilo, conforme 

escreve Oliveira (2008, p.27): 

 
Drummond falou, concedeu entrevistas, tentou explicar o que seria este 
‘movimento’, porém, quanto mais falava, mais pareciam contraditórias suas 
declarações com o que, de fato, lia-se em suas obras. Textos de conteúdo, 
aparentemente, simples, repletos de imagens cotidianas, mas muito densos na forma, 
contrastam com a ‘singela’ intenção do autor de fazer ‘uma literatura que o menino 
aí do elevador, numa hora de folga, num feriado, possa pegar e ler e entender à 
maneira dele.’  
 
 

Esse “movimento” denominado literatura pop, como afirmam alguns críticos, teve 

apenas Drummond como mestre e único discípulo. Inspirando-se na Pop Art, citava os 

produtos, suas marcas, os atores e atrizes cinematográficos como  coadjuvantes do romance 

ou conto, sendo, entretanto, apenas o momento de “coisificação” do indivíduo, que ampliava 

o sentido proposto na escrita, apresentando-se simples na escrita, intenso e paradoxal no 

sentido de massificação do sujeito. 

A popularidade da obra drummondiana acontece, com reconhecimento nacional e 

internacional, através do romance Hilda Furacão (1996), que permaneceu mais de um ano na 

lista dos campeões de venda. Foi traduzido posteriormente para o francês, o espanhol e o sueco, e 
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escolhido por um júri formado por especialistas e professores de literatura como um dos cem melhores 

romances do século XX em Língua Portuguesa. O sucesso deste romance seria resultado do mistério 

envolvendo Hilda, que trazia sempre uma indagação, dando ao leitor a sensação de que durante toda a 

narrativa foi enganado pelo autor.  

Em 1993, publica Inês é morta e O homem que subornou a morte & outras histórias. 

No ano seguinte, Magalhães: navegando contra o vento.  Durante três anos, participou de 

debates e eventos, envolvido plenamente com seu livro mais famoso, Hilda Furacão. 

Transformado em peça teatral de sucesso e numa minissérie, pela Rede Globo de Televisão, 

no final da década de 1990, o romance popularizou-se e ao escritor coube responder às 

indagações trazidas pela mídia televisiva, quando da produção da minissérie global, no ano de 

1998. Participou de programas populares como Domingão do Faustão e Programa do Jô, da 

Rede Globo de Televisão, para esclarecer o “mistério” de Hilda Furacão, trazido e estimulado 

pelo romancista como uma inspiração real. Vaidoso em potencial, Drummond soube 

aproveitar essa boa fase de sua vida profissional, divulgando e escrevendo sobre sua produção 

literária. Durante a negociação de seu último livro, Cheiro de Deus, cinco grandes editoras 

disputavam-no, vencendo a editora Objetiva, com uma proposta generosa, comparada à média 

oferecida aos grandes escritores brasileiros e com a proposta de relançar todos os livros 

publicados pelo autor, com o selo Biblioteca Drummond. 

Após onze anos de escrita e reescrita, Roberto Drummond finalmente publica O cheiro 

de Deus, a última publicação literária em vida, em que retoma o estilo detalhista e redundante, 

demonstrando uma sofisticação em sua escrita. Após seu falecimento, houve o lançamento do 

conto Os mortos não dançam valsa (2002),  a novela Dia de São Nunca à tarde (2004) e um 

livro de crônicas sobre seu time do coração, Atlético Mineiro, Uma Paixão em Preto e Branco 

(2007). 

Apresenta-se, a seguir, o período nomeado por Drummond como Literatura Pop e o 

fator inspirador para esse estilo literário, a Pop Art,  com o panorama histórico e artístico 

desta manifestação na concepção americana,  relacionando Sangue de Coca-Cola como 

exemplar dessa literatura, na conferência da reiteração da linguagem voltada ao sensorial, um 

subterfúgio com finalidade reflexiva, diante da violência  ocorrida nos momentos de 

repressão, vivenciada pelos profissionais da escrita, nos anos seguintes à ditadura militar.  
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2.1 - Literatura Pop e Pop Art  

 

Há quase trinta anos, Roberto Drummond apresentou a versão do que classificou 

“literatura pop”, uma escrita, segundo ele, capaz de fazer “da literatura o que os Beatles 

fizeram com a música” (1986, p.3). Essa expressão literária, denominada por Drummond de 

Literatura Pop não agregou discípulos, pois escritores daquele período e posteriores não 

seguiram essa literatura rotulada drummondiana, ou como afirma o autor no Suplemento 

Literário de Minas Gerais (1988, p.9), quando do lançamento do seu livro Ontem à noite era 

sexta-feira:  

 
Se há uma coisa que eu consegui e que vale para os outros livros, é que se trata de 
um tipo de literatura rotulada como Roberto Drummond. Aquilo não era de 
ninguém, era meu, com todos os defeitos e virtudes. Só com muita má vontade 
alguém pode falar que algum outro autor já fez aquela incorporação de nomes de 
Hollywood, de produtos, em Literatura. Há disso em pintura, em música, mas não 
em Literatura.  
 
 

A reiteração da linguagem pop  inspirou-se na Pop Art, uma manifestação artística que 

surgiu como um fenômeno na Inglaterra e nos Estados Unidos, assim definido por Giulio 

Carlo Argan (1992, p.575)  “expressa não a criatividade do povo, e sim a não-criatividade da 

massa,”  não sendo classificada como movimento ou tendência, porque pretendia uma 

concepção desalentada e passiva da realidade social, em que demonstrando a capacidade de o 

ser humano em ser captado pela mídia e pela massificação dos costumes, não possuindo 

valores seguros, gerando costumes uniformes e a prática idêntica na maneira de pensar, de 

comer e de se vestir, apesar da torrente midiática já existente. É a não-criatividade, a postura 

homogênea que interessa. E a cidade é o palco para essa “igualdade social”, como define 

Argan: 

 
Como se vive na cidade e a cidade está cheia de imagens (a torrente de figuras e 
sons que a publicidade, o cinema, a televisão e os jornais derramam 
ininterruptamente sobre as pessoas), as imagens também acabam por ficar enredadas 
no quadro, sempre presas à matéria viscosa de que parecem impregnadas, e que lhes 
confere um sentido ambíguo, não se sabendo se são coisas, lembranças ou fantasmas 
 
 

O sentido ambíguo, a vivência na cidade e a torrente de imagens interessaram a 

Roberto Drummond na concepção de seus contos, iniciando com A morte de D. J. em Paris e 

compondo o “Ciclo Pop” ou “Ciclo da Coca-Cola” em que o leitor penetra, pesquisa, 

conseguindo sair ou não desse envolvimento narrativo, já que o autor transformava o leitor em 
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um espectador dentro das tramas que criava,  afastando-o da interpretação clara e objetiva, 

trazendo a referência excessiva aos ícones da cultura pop, nessa arte que valorizava a indústria 

do cinema, a indústria radiofônica nas referências musicais e no estilo de vida da época, 

apresentando uma narrativa nem sempre coerente e conclusiva.  

Quando Drummond se referia às artes no Pop, principalmente a pintura, certamente 

passa pelo comportamento provocativo da “pintura-coisa” de Robert Rauschenberg, como 

Cama (1955), um quadro formado por uma cama de verdade, desarrumada e suja de tintas, 

que aumenta a desagradável evidência da coisa apresentada como arte, além das colagens, 

combinações com garrafas de Coca-Cola, que nortearam a arte de Rauschenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cama (1955) – Robert Rauschenberg  

 

A pintura-coisa tende a se ligar aos objetos e se apropriar deles; segundo Giulio Carlo 

Argan, em Arte Moderna (1992, p.575) “não é um gesto voluntário ou intencional, é uma 

simples manipulação, instintiva e inconcludente, da realidade.” A bandeira americana, no 

quadro Três bandeiras, de 1958, e as “latinha de cervejas” em Jasper Johns, cujo significado 

simbólico consistia em não ter significado, nesse “refazer” da arte, segundo Argan, tinha a 
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pretensão de mostrar a inutilidade do artista em um uma sociedade prática e atarefada, como 

um “parasita despeitado”, sendo difícil a sociedade livrar-se dele.  

 

 

Figura 2 – Três bandeiras (1958) – Jasper Johns 

 

A arte “comida”, excluída como símbolo social em Claes Oldenburg, trata-se de um 

“banquete de náuseas”, despersonificando a sociedade de consumo, resumindo-a em artigo de 

consumo, tais como o alimento. Andy Warhol atém-se à documentação objetiva dos fetiches-

símbolos da civilização de consumo, utilizando a transposição fotográfica por meio da 

serigrafia, de imagens repetidas em série, num processo mecânico, como na série Marilyn 

Monroe, uma serigrafia do ano de 1964 e uma tela do ano 1962. 

 

     
Figura 3 – Marylin Monroe (1964) – Andy Warhol                 Figura 4 – Marylin Monroe (1962) – Andy Warhol 
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Na música brasileira, esse comportamento estaria representado em Caetano Veloso, na 

Tropicália, com a canção Alegria, alegria (1967). 

 

Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot... 
[...] 
Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
Eu vou 
[...] 
Ela nem sabe até pensei 
Em cantar na televisão 
O sol é tão bonito 
Eu vou... 
Sem lenço, sem documento 
Nada no bolso ou nas mãos 
Eu quero seguir vivendo, amor 
Eu vou... 
 
 

Encontram-se na canção de Caetano os ícones fabricados pela sociedade e pela 

tecnologia, capazes de atingir a psicologia coletiva: presidente e mídia, beijos de amor, 

bandeiras, bomba, musa hollywoodiana, Coca-Cola e televisão.  E em meio à arte, 

representada em latas de cervejas, comidas, bandeiras, musas hollywoodianas, televisão e 

refrigerante, a produção literária de Roberto Drummond compõe-se, desenvolvendo uma 

linguagem pop e direta, em que o narrador dialoga com o leitor, tornando-o cúmplice das 

narrativas curtas e fragmentadas, amadurecidas ao longo de seus romances, assim como as 

produções da Pop Art, reverenciadas por Drummond, em sua crônica diária “Revisitando 

Marilyn” do jornal Hoje em Dia: 

 
Aí está, em toda a sua força, uma obra de arte verdadeira, a arte “pop” de um artista 
que pintava garrafas e estrelas de Hollywood. E nos mostrava que as garrafas 
costumam falar e que as mulheres-objetos têm uma denúncia a fazer. Têm um 
comício a fazer. 
Qual é o comício que Marilyn Monroe faz pendurada na parede? 
Ela parece estar denunciando um mundo incapaz de amar, submisso aos símbolos 
eróticos. 
 
 

 A literatura drummondiana caminha envolvida por essas mesmas referências a ícones 

da cultura de massa, de pessoas reais nomeadas e reconhecidas, cujo autor faz questão de 

denunciar e misturar o discurso da realidade com o discurso do fictício. É também uma 
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literatura que engrandece a percepção humana, através da linguagem sensorial, inicialmente 

exagerada em Sangue de Coca-Cola e que passa a merecer atenção, tanto do romancista como 

da crítica literária somente a partir do romance O cheiro de Deus, em 2001.  

Importante ressaltar, segundo Sílvia de Cássia Rodrigues Damacena de Oliveira, no 

estudo A Literatura Pop de Roberto Drummond: arte pop, referencialidade e ficção (2008, 

p.66) de onde vinha a inspiração de Roberto Drummond para a Literatura Pop: “ Roberto 

Drummond deixa claro em diversas entrevistas que se inspirou na Arte Pop, sobretudo em 

Claes Oldenburg para a criação de um modo de escrever bastante original”. O artista citado, 

nascido em Estocolmo, em 1929, mas naturalizado americano, é considerado um dos 

expoentes da Pop Art nos Estados Unidos. Esse artista transforma o objeto de uso cotidiano 

em objeto testemunho da civilização de consumo, principalmente a comida dos americanos, 

transformando-a em arte, inicialmente em papelão, depois em papier maché, em gesso 

pintado, em tamanhos gigantescos, como se fossem “monumentos” da civilização, colocando-

os no centro de praças  ou até no topo dos arranha-céus das grandes cidades. Giulio Argan 

(1992, p.577) define a obra de Oldenburg como “coisas-imagens, ampliadas e exageradas nas 

cores berrantes, intrometidas demais”, em que o ser humano é nulo, sem consciência da força 

da mídia e dos costumes pré-estabelecidos pela indústria, principalmente a alimentícia, como 

explica: 

 
Estando a tratar com uma ‘sociedade de consumo’, Oldenburg identifica-se com o 
‘artigo de consumo’ mais corrente, a comida: está implícito que a ‘cultura de massa’ 
também é uma espécie de comida [...] é a ‘comida americana’, industrializada e 
padronizada: os hamburgers, os hot dogs, os ice creams que são diariamente 
introduzidos em quantidades industriais, como combustível nos fornos, nos tubos 
digestivos de milhões de americanos. Os ‘modelos’ não são sequer essas comidas, 
mas sua publicidade em cores: claro, na ‘sociedade de consumo’ primeiro vem a 
imagem publicitária, depois a coisa. 
 
 

 A valorização dos sentidos na obra de Roberto Drummond capta a inspiração de Claes 

Oldenburg, voltada primeiramente para aparelhos domésticos e depois para gêneros 

alimentícios, reconhecendo as qualidades primeiramente do sentido da visão, através de suas 

“obras-comidas”, em seu colorido e em sua sedução, valorizando, porém, o paladar.  No 

segundo romance de Drummond O dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado (1978, 

p.131-132) há uma “encenação” alicerçada na Art Pop, principalmente no estilo Claes 

Oldenburg, em que o palco é um imenso prato branco: 
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do teto pendem em, cordas cheirando a 6ª feira da Paixão e balançando ao vento 
como o corpo dos enforcados, hambúrguer de vinil, toucinho, linguiça frita, queijo, 
frango no espeto, pernil, peru defumado, bife de vinil, tudo feito pelo artista pop 
Claes  Oldenburg (...) 
 
 

Com esta citação, Roberto Drummond deixa explícita sua admiração por Claes 

Oldenburg, pela capacidade que este teve de, por meio dos objetos de consumo, representar a 

sociedade contemporânea. Em entrevista a Márcio Almeida, no jornal Minas Gerais (12 

ago.1978, p.7), ele cita um quadro do artista intitulado “Calça Azul Pendurada” e diz que a 

obra é “uma lição para qualquer cara que quer fazer Arte. Ele mostra uma calça pendurada 

num cabide, ou seja, ele mostra um homem.”. A essência da literatura drummondiana consiste 

também nessa simplicidade, na capacidade da arte literária manifestar-se em cheiros, em 

sabores, em texturas, em sons que estimulam ou relaxam e no olhar que questiona. Às vezes, 

o sensorialismo encontra-se no personagem, outras vezes no cenário, ou até mesmo no 

objetivo do enunciado, no “redescobrir sensível” de Merleau-Ponty, na forma universal de ser 

bruto. 

E, seguindo o pensamento de Claes Oldenburg, constata-se que o artista da Pop Art 

apresenta em algumas de suas obras a comida industrializada americana sem diversidade, pois 

é para ser consumida com rapidez, sem tempo para ser degustada ou apreciada, em que o 

momento da refeição serve apenas para encher “ tubos digestivos de milhões de americanos”, 

segundo definição de Argan, semelhante ao combustível para os carros. Essa comida, 

Oldenburg apresenta como não apetitosa, em seu hambúrguer gigante, na comprovação de 

que a potência da imagem publicitária conduz a população de massa a ser igual, nas roupas, 

comidas e comportamento, levando à homogeneidade comportamental. A comida fast-food 

espalhou-se pelo mundo, pela força da imagem publicitária subjugando as tradições culinárias 

dos países e, forçosamente, impondo a padronização da culinária industrializada por todo o 

mundo, massificando também o modo de se alimentar de boa parte da população mundial com 

um alimento nem esteticamente sedutor. Giulio Carlo Argan justifica a “coisificação” da arte 

como reflexo das duas Guerras Mundiais ocorridas no século XX (1992, p.508):  

 

Na origem, há uma revolta moral: numa sociedade que aceita o genocídio, os 
campos de extermínio, a bomba atômica, não é possível que, simultaneamente, 
produzam-se atos criativos. A guerra é o aspecto culminante da destruição 
sistemática e organizada, do fazer-para-destruir de uma sociedade que se autodefine 
‘de consumo’. 
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 Essa revolta moral não aceita a arte como expressão da espiritualidade, porque as 

pessoas demonstraram dureza espiritual em momentos cruciais da humanidade, por isso, é 

necessário ser superficial, ávido pelo consumir, que se traduz na arte consumível, indo de 

encontro a tudo que se produziu anteriormente em arte, um valor que se frui, como justificado 

por Argan (1992, p.508): “A arte que se consome ao ser fruída, como um alimento que se 

come, pode existir ou não; em qualquer caso, será algo inteiramente diverso de toda a arte do 

passado.” 

 E os alimentos, combustíveis da vida, podem ser enormes, maiores que o homem, e 

corresponderem a um passado que não precisa ser descartado no lixo, mas tornar-se arte como 

a Apple Core (Figura 5). Se atentarmos para simbologia do fruto, no caso a maçã, como 

representação do pecado desde os primórdios da humanidade, a escultura de Oldenburg leva-

nos a concluir que a humanidade devorou todos os maus pensamentos e maus 

comportamentos através de atos pecaminosos e tratou-os como lixo, descartando-os, ansiando 

por outras sensações na representação desta carcaça do fruto que se transforma em arte. A 

interpretação certamente se daria de outra forma, se fosse um fruto inteiro, em cores fortes e 

brilhantes. Mas a humanidade devorou-o e o lixo virou arte, conclui Oldenburg com sua obra. 

 

 
Figura 5 – Apple Core – Kentuck Knobe Franck Lloyd Wright – Pensilvânia 
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  Como o mundo atual é ávido por imagens, a mídia contribuiu efetivamente para a 

valorização da cultura de massa que se constitui na rapidez e na transferência de vários ícones 

culturais em curto espaço de tempo. Segundo Oliveira (2008, p.12), “ a Pop traz o 

COMPRE![...]. Com isso, podemos dizer que ela busca tornar estético o que é banal e 

banalizar o estético. [...] Enfim, a arte sairia dos círculos estritos da elite e adentraria ao 

popular.” As esculturas de Claes Oldenburg personificam a ideia de que a arte flui e estaria 

em qualquer lugar, até em cima de um prédio. Sua escultura Dropped Cone, traduzido Cone 

Caído (Figura 6) é como algo  que veio do céu, alheio à vontade humana. Além desse fator, 

essa arte-comida é percebida pela sua textura, pela sua cor e pela sua forma antes esquecida 

quando apenas se constituía como alimento. 

As esculturas de Oldenburg atiçam os sentidos; são alimentos em formatos enormes, 

segundo Oliveira (2008, p.11), “com materiais invulgares e em escalas invulgarmente 

grandes,” determinando sua marca individual. As cores são berrantes, com texturas bem-

pensadas e “combinando materiais e tornando o que é mole em duro e vice-versa; o que é 

sólido passa a fluir; seria, segundo ele, ‘a metamorfose da forma’ sua palavra chave.”  

 

 
Figura 6 – Dropped Cone – Neumarkt Galerie – Colônia – Alemanha  

 

O indivíduo passa a observar o que degusta quando contempla as esculturas-comidas 

de Claes estimuladoras dos sentidos, “adormecidos” pela correria do dia a dia nas grandes 
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cidades. Questiona-se a lacuna deixada na natureza oculta do ser humano, presente no corpo, 

gerador da pura sensibilidade. Como o ser humano percebe essa sensibilidade, atualmente, 

neste mundo que valoriza o imediato e o rápido nas relações sociais, até mesmo no hábito de 

se alimentar? Claes Ondenburg sugere essas perguntas quando faz o absurdo de expor suas 

esculturas-comidas pelas grandes cidades, demonstrando que o ser humano não é máquina 

para abastecer seu tubo digestivo com alimentos, apenas para geração de energia. E para 

caracterizar o “banquete repulsivo” da sociedade de consumo, o escultor apresenta o 

representante do  fast-food (comida rápida) americana (Fig.7), o Hamburguer Gigante (1967): 

um hamburguer completo com pickles em cima, feito em tela de vela e preenchido com 

espuma de borracha com cerca de 1,32 m de altura e 2,13 m de comprimento, dando início ao 

que o escultor denominou soft sculptures (esculturas moles). De aspecto grosseiro e repulsivo, 

o artista anula todo o marketing das grandes cadeias de fast-food e o alimento apresenta-se 

sem o glamour fixado pela sociedade de consumo das grandes redes de comida rápida. Essas 

comidas enormes e algumas repulsivas, como é o caso do hambúrguer, são, segundo Argan 

(2002, p.579), “personificação às avessas, despersonificações, como se dissessem que as 

pessoas, na sociedade autofágica de consumo, são artigos de consumo, tal como os 

alimentos.” Seria como se indivíduo se alimentasse de algo fixado em seu interior, realizando 

a autodigestão que poderia ser o desejo do consumir e não o desejo de se satisfazer através do 

alimento, tornando o ser humano insaciável.  

 

 
Figura 7 – Hambúrguer Gigante – Galeria de Arte – Ontário – Canadá 

  

O ser humano não deve se esquecer de que o alimento é uma ferramenta atiçadora aos 

sentidos, transformando este em um ato calmo, de prazer, como uma premiação ao corpo, 
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nosso reduto.  E os alimentos esteticamente harmoniosos transformam-se em obras de arte, 

quando elaborados com delicadeza e, caso tenhamos tempo de apreciar sua estética, os efeitos 

que esses alimentos causam seria o prazer visual anteriormente ao gustativo (Figura 8). 

Talvez em contraponto à comida industrializada americana, Claes Oldenburg produz a 

escultura Profiterole (1990), retratado de forma harmoniosa e deliciosa aos sentidos. Essa 

sobremesa, popular na França, é considerada uma iguaria real desde o século XVI, pelo fato 

de seu surgimento ter ocorrido como agrado à rainha Catarina de Médici. É um alimento de 

difícil preparo, com uma concepção artesanal que transforma o alimento em uma verdadeira 

obra da arte culinária com suas cores, sua textura e sua estética equilibrada. Constata-se que a 

produção de Claes Oldenburg é uma referência, um símbolo voltado para o sensório, 

denunciando a ausência de sensibilidade e percepção diante do alimento que se tornou um 

produto em cadeia, no cotidiano veloz, banalizado por uma indústria que necessita manter-se, 

como poderio sócio-econômico, impossibilitando ao indivíduo a calmaria do prazer, através 

do deguste, do tato e dos aromas produzidos pelos alimentos. 

 

 
Figura 8 – Profitelore – Gemini GEL - Nova Yorque 

 

Assim também acontece com a Literatura Pop de Roberto Drummond, que traz 

produtos do cotidiano para o interior do enredo, oportunizando uma melhor compreensão do 

mundo que cerca o personagem, ou até mesmo determinando características próprias dos 
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mesmos nos produtos usados. Por exemplo, se o personagem faz opção pelo perfume francês 

Vivara, pode-se traçar seu perfil, que seria diferente caso ele optasse por uma Água de Cheiro, 

ou pelo perfume Almíscar. O cheiro das cidades também possibilita uma análise de sua 

característica que Drummond habilmente descreve em seus romances. A bebida ou comida 

escolhida, o tecido da roupa, os programas preferidos são produtos externos que podem traçar 

o perfil de um personagem ao longo da narrativa, por exemplo. Roberto Drummond 

possibilita esse conhecimento, ao deter-se em pequenos detalhes sensoriais que cabe ao leitor 

distinguir e ater-se. O romancista traz para sua escrita que o popular e consumível pode ter 

aprofundamento na concepção literária e a melhor forma de tornar um produto atraente ou 

repulsivo, seja cidade, pessoa, objeto ou comida, é recorrendo à linguagem sensorial da qual 

Drummond, excessivamente, se valeu em Sangue de Coca-Cola. 

  

2.2 - O império dos sentidos em Sangue de Coca-Cola 

  

Silviano Santiago (1989, p.32) divide a ficção dos primeiros anos da abertura política 

como “dominantes”, em duas linhas, que seriam: a prosa de intriga fantástica e estilo onírico e 

o romance-reportagem.  Sangue de Coca-Cola, com sua intriga onírica pode ser definido, 

segundo Santiago, como um: “jogo de metáforas e símbolos [que transmitia] uma crítica 

radical das estruturas do poder no Brasil, tanto na estrutura ditatorial centrada em Brasília 

como as microestruturas que reproduziam no cotidiano o autoritarismo do modelo central.”  

A escrita pop desautoriza a estrutura de poder em um momento delicado da 

democracia brasileira, de uma forma fragmentada, irônica e debochada dos acontecimentos do 

cotidiano. A literatura drummondiana marca uma época de insegurança da sociedade 

brasileira em relação ao destino do país, pois a vivência com a ditadura militar por mais de 

uma década existiu e, apesar da Anistia Política, ainda não se acreditava que haveria liberdade 

efetiva. Havia o medo, a insegurança e o reconhecimento de que muitas pessoas morreram 

nesta luta e, no início dos anos de 1980, não se sabia  o resultado desse sacrifício. O autor 

questionava a violência psicológica dos que assumiram sua posição política e dos que viveram 

no Brasil, sempre temerosos de serem apontados como subversivos. Maria Lúcia Guelfi 

explica (1996, p.144): “O debate político limita-se à dicotomia: expressar por um léxico que 

induz o público a uma resposta emotiva: liberdade, fidelidade, fé são exemplos de palavras 

que evocam luz; enquanto comunismo, traição, subversão são palavras diabólicas.”  

Há a necessidade de abrandar esse léxico negativo com a linguagem simbólica; por 

isso, as colagens pop de estilos são eficientes, por possuírem múltiplas variantes linguísticas, 



80 
 
bem desenvolvidas por Roberto Drummond, trazendo em seus textos o clima nacionalista da 

época, porém ausente de identidade nacional. Como demonstração dessa babel linguística, o 

romancista recorre à composição literária da paródia e do pastiche, técnicas de relação 

dialógica entre textos que retomam discursos anteriores, de maneira crítica ou não, 

produzindo a intertextualidade. 

Mikhail Bakhtin (1997), arauto dos estudos sobre o dialogismo, a polifonia textual e a 

carnavalização na literatura introduziu conceitos-chave para a compreensão dos conceitos 

paródia e estilização. A paródia, sob o prisma bakhtiniano é bivocal, revestida de novos 

significados, de novos pontos de vista, utilizada como recurso de construção quando autores 

desejam recontar, por outros prismas, a tradição literária. A crítica literária Linda Hutcheon, 

em seu estudo Uma teoria da paródia (1989, p.140), analisa o termo paródia, porém sem o 

caráter de desvio crítico e de negação, dado por Mikhail Bakhtin e outros estudiosos do termo, 

porque ela reformula o termo paródia para a arte chamada pós-moderna: “se os teóricos pós-

modernistas não utilizam com frequência a palavra paródia, eu diria que é por causa da forte 

interdição negativa [...] por causa da sua trivialização, devido à inclusão do ridículo na sua 

definição.” Linda Hutcheon acredita na paródia como assimilação textual que não visa o 

deslocamento semântico e a ironia, mas sim a aproximação intertextual entre o texto 

parodiado e o texto parodiador, na geração de um método de inscrever a continuidade e 

permitir a distância crítica (sugerido pelo prefixo grego para – significando “ao longo de”). O 

texto parodiado pós-moderno não surge apenas para ser atacado e ironizado pelo texto 

parodiador, mas para aproximar estilos literários de diferentes períodos. Apesar da 

semelhança entre paródia e pastiche, Hutcheon (1989) prefere utilizar o termo paródia a 

pastiche. 

Quem valorizará o termo pastiche no lugar de paródia pós-moderna é Frederic 

Jameson (1985, p.18-19): “O pastiche é como a paródia a imitação de um estilo singular ou 

exclusivo, [...] mas a prática desse mimetismo é neutra, sem aquele sentimento ainda latente 

de que existe uma norma em comparação com aquele que está sendo imitado é, sobretudo 

cômico.”. Jameson (1985) coloca que o pastiche é a paródia lacunar, superficial, sem senso de 

humor, relacionando-a com a questão da arte pós-moderna ou de consumo, que deixou de ser 

original no sentido de criação artística e particular do indivíduo, onde o autor, enquanto 

entidade criadora ausentou-se de valor, porque a obra é mais importante do quem a escreveu, 

tornando o discurso impessoal. A prática intertextual proposta pelo pastiche liga-se 

intrinsecamente com a noção de temporalidade na cultura contemporânea. Frederic Jameson 



81 
 
analisa as interferências da “não originalidade” na constituição do artefato artístico-literário 

(1997, p. 118):    

 
Resta-nos o puro jogo aleatório dos significantes que nós chamamos de pós-
modernismo, que não mais produz obras monumentais como as do modernismo, 
mas embaralha sem cessar os fragmentos de textos preexistentes, os blocos de armar 
da cultura e da produção social, em uma nova bricolagem potencializada: metalivros 
que canibalizam outros livros, metatextos que fazem colagem de pedaços de outros 
textos. 
 
 

O pastiche para a crítica literária Linda Hutcheon possui outro alvo: o interesse dos 

artistas pós-modernos em representar esteticamente as semelhanças entre os textos que 

dialogam com outros textos, não fazendo releituras que primam somente pelo desvio crítico. 

Wander Miranda (1992, p. 41) à obra Liberdade, de Silviano Santiago, dá a seguinte 

definição para pastiche: “a repetição diferenciada e recriadora de uma obra e uma ‘forma’ 

anterior e não no sentido de cópia servil de ambas.”  

Neste estudo, adotamos o posicionamento de Linda Hutcheon (1989) acerca do termo 

paródia, reconhecendo, porém, as contribuições das indagações de Frederic Jameson (1997) 

sobre o termo pastiche. Essas repetições criadoras, juntamente com a linguagem sensorial, 

vêm com o intuito de ridicularizar a ausência de identidade nacional no período pós-ditadura, 

que Roberto Drummond dinamizou em seu romance Sangue de Coca-Cola como recursos 

estéticos exemplares. Não se pode esquecer, todavia, de que a paródia e o pastiche exigem um 

tipo específico de leitor, capaz de estabelecer relações intertextuais, ou seja, possuidor de um 

arcabouço literário. 

 O título Sangue de Coca-Cola significa a massificação do elemento vital ao ser 

humano, o sangue, que pode estar ralo como o refrigerante, comparando-o ao “sangue de 

barata”, sinônimo de covardia e marasmo, “pacífico por natureza”, como define Guelfi (1996, 

p.147) ou sangue impregnado do líquido das multinacionais, símbolo do neocolonialismo 

americano representado pela marca Coca-Cola, grande alimentador da sociedade de consumo. 

A ambiguidade presente no título enfatiza as duas ideias e colabora para o fortalecimento do 

enredo traduzido na multiplicidade de personagens, conflitos e formas de repressão.  

Quando Roberto Drummond utilizou a Coca-Cola em seu romance, um símbolo 

americano de reconhecimento mundial através de conotação negativa, no intuito de diminui-

la, ele vai ao encontro da temática de Claes Onderburg, quando o mesmo apresentou o 

hambúrguer, símbolo do poderio gastronômico americano pelo mundo, como algo grosseiro e 

repulsivo, na crítica à sociedade despersonificada que se homogeneíza na valorização do 

produto da indústria americana, grande estimuladora da massificação do sujeito. 
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Roberto Drummond, na dedicatória do livro, afirmou que o enredo constituiria uma 

“visão carnavalizada e lisérgica do Brasil, na qual os personagens aparecem fantasiados de 

pessoas reais”. Dedicou o livro a duas pessoas distantes do escritor, Zé Adão e Sissi, “onde 

eles estiverem”, sendo Sissi citada no romance como desaparecida pelo regime militar, no 

estabelecimento do jogo entre o real e o imaginário, iniciado já no paratexto. Na continuação 

da dedicatória, refere-se aos escritores “meus companheiros de nave”: Affonso Romano de 

Sant’Anna, Ary Quintella, Sônia Coutinho e Luiz Vilela. Cita também amigos pessoais: 

Gervásio Horta, compositor, José Alexandre Salles, amigo pessoal  e Gil César Moreira de 

Abreu, político mineiro. Há referência ao cineasta Glauber Rocha, classificado de “santo 

guerreiro” e ao novelista Giuseppe Chiaroni, uma reverência às radionovelas, “dos bons 

tempos da rádio nacional”, tidas como inspiradoras para a carreira literária drummondiana. 

A epígrafe no início do romance contém o discurso de um personagem do romance, 

conhecido como Camaleão Amarelo, pouco antes de sua morte, que dá ideia do enredo: um 

homem esvaindo-se em sangue, sangue com gosto de Coca-Cola. Apesar desse fragmento do 

romance figurar no espaço destinado à epígrafe, a partir do meio do romance, o autor retoma 

outras epígrafes quando abre um novo capítulo, dando a todas mesmo título “A pausa que 

refresca”, destacando a narrativa densa do romance. Gérard Genette no estudo Paratextos 

Editoriais (2009, p.135) define: “a epígrafe do fim, depois da leitura do texto, tem em 

princípio uma significação evidente e mais autoritariamente conclusiva: é a palavra final, 

mesmo que se finja deixá-la para outro.” 

 A primeira divisão de capítulo tem, além do título, subtítulos com interrogações. Na 

primeira divisão, “O que você estava fazendo no dia 1º de abril de 1964?”, a história posterior 

responde o questionamento, como se os personagens fossem envolvidos por essa pergunta. 

Nessas divisões consta também o pensamento do poeta, dramaturgo e teórico russo Vladimir 

Maiakóvski, retirado do poema “A nuvem de calças”, uma referência ao que não existe mais 

na alma humana. Esse poema remete à obra de Claes Oldenburg, “Calça azul pendurada”,  

representação de um homem, só que em Maiakóvski, o poeta simbolizaria o homem, mas 

também a sua mutilação, dialogando com os personagens do romance de Drummond, homens 

mutilados pelo regime de exceção. O poema se fragmenta pelas três divisões dos capítulos. O 

próximo questionamento do subtítulo é “Qual o seu último desejo?”, concebe o ato de 

execução, em que a narrativa posterior acompanha essa temática. A última divisão consiste no 

subtítulo afirmativo “O que a lua viu”, romanceando o silêncio e a solidão dos personagens 

drummondianos. Os fragmentos do poema de Vladimir Maiakóvski possuem vocábulos 

representativos do romance Sangue de Coca-Cola: (I) o mês de abril, data do golpe militar de 
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1964; (II) sangue e matadouro, na lembrança das torturas ocorridas “às estrelas” no período de 

exceção e (III) a percepção e valorização das mutilações corporais e psicológicas após o 

período de tortura:  

 
I-   O meu coração nunca chegou a maio  

na vida vivida 
nunca passou de abril 

 
II-  Olhem –  

decapitaram mais estrelas e 
ensanguentaram o céu como um 
matadouro 

 
III-  Teu corpo 

cuidarei e amarei 
como o soldado 
mutilado de guerra 
inútil 
e sem dono 
cuida da única perna  
 
 

Em Sangue de Coca-Cola (1980), assim como a epígrafe é subdividida, o enredo 

também se fragmenta em uma narrativa não linear. Os personagens surgem, desaparecem, 

para surgirem um pouco mais à frente e não se relacionam no mesmo tempo e espaço. Cada 

um caracteriza uma história, conflitos pessoais e sociais; são pessoas fragmentadas em um 

mundo também fragmentado. Dentro desse cenário, a história se passa em apenas um dia, o 

dia 1º de abril de 1980, quando o Brasil se preparava para uma revolução da alegria. O país 

inteiro tinha cheiro de lança-perfume e uma borboleta verde da felicidade passeava  em um 

céu de intenso anil. Esse panorama inicial caracteriza-se como um Éden. Neste contexto, 

aparecem os personagens, um a um, misturando-se aos acontecimentos de um dia atribulado. 

É uma história extremamente delirante e simbolicamente politizada. O que se encontra nas 

inferências são as situações passadas, que persistiam no íntimo das pessoas que sofreram com 

a ditadura militar e que viveram a época da repressão política até início dos anos 1980. 

 No texto alguns personagens apenas monologam com suas frustrações e seus sonhos. 

O narrador de 3ª pessoa, inúmeras vezes, se transforma em 1ª pessoa do singular, sem a 

identificação de um narrador uno, contribuindo para um texto em que as funções da 

linguagem enriquecem o texto com variações emotivas e fáticas, sobrepondo discursos de 

jogo de futebol, de luta de boxe, músicas, pensamentos e poemas. Maria Lúcia Fernandes 

Guelfi caracteriza essa escrita como uma busca do divertimento e da crítica (1996, p.141): 

 
Capítulos inteiros escritos em forma de telegrama, de declarações, de inquérito, de 
roteiro de cinema, de peças de teatro, de carta, de charadas e adivinhas se alteram 



84 
 

com páginas de linhas pontilhadas, de espaços em branco, que incorporam ao texto 
os vazios, fendas, rupturas e descontinuidade da linguagem diária no discurso da 
narrativa. 
 
 

  Durante toda a narrativa, os cheiros, músicas, alimentos diversos e figuras exóticas 

incorporam-se à narrativa. Há também referências às sensações da pele, como arrepios, frios 

na barriga, representando o medo, insegurança e fragilidade dos personagens. Contabilizadas, 

as referências sensoriais somam mais de mil em um romance de trezentas páginas. O olfato 

ganha destaque através do cheiro de lança perfume, fator recorrente em toda narrativa, como 

um protagonista, provocador de alegrias, resultando em lembranças. O grande questionamento 

feito pelo autor é sobre o cheiro do Brasil, citado frequentemente durante toda a narrativa, 

como se percebe no capítulo três da primeira parte do romance (1980, p.15): 

 
o cheiro de lança-perfume abafa os outros cheiros da manhã, aquela mistura de 
limão do sabão que lavam a entrada dos edifícios, a porta dos bares e das 
lanchonetes, o cheiro da gasolina e do diesel que queimam nos carros e ônibus, o 
perfume de uma ou outra mulher, o odor de suor e uma espécie de mau hálito que 
toda cidade brasileira tem e que a brisa carrega e já levou o General Presidente do 
Brasil [...] a prometer um discurso: 
-Dia virá, brasileiros, em que a brisa do Brasil soprará impregnada das mais puras 
fragrâncias dos perfumes franceses, para anunciar ao mundo que, aqui, fica o paraíso 
sobre a face da terra... 
 
 

Iniciando o enredo com odores, Drummond apresenta a caracterização sensorial que 

imperará em toda a narrativa: os odores do cotidiano das cidades brasileiras, a sensualidade na 

fragrância da mulher e o descuido por essas mesmas cidades, caracterizado pelos odores 

fétidos. O olfato estabelece símbolos que caracterizam lugares, pessoas, sentimentos, sem que 

seja necessária explicação pormenorizada ou detalhamento, porque os indivíduos reconhecem 

esses cheiros no seu próprio cotidiano, aproximando-os da narrativa. A descaracterização do 

Brasil pelo poder é representada pela afirmação do Presidente General do Brasil, segredando 

que o Brasil será perfeito quando possuir, não seu cheiro peculiar, tropical, mas o cheiro dos 

perfumes franceses, uma demonstração da perda de identidade nacional e valorização das 

influências externas através das “‘metrópoles culturais’ do imperialismo capitalista 

contemporâneo,” definido assim por Guelfi (1996, p.141), em que o poder supremo do país, 

no caso o General, não reconhece e não aceita o seu cheiro e o cheiro de seu povo. 

Entre as estratégias para essa forma narrativa, a linguagem sensorial serviria como 

símbolo da liberdade, através da insistência do cheiro de lança perfume, referência à alegria 

contagiante do carnaval brasileiro. A proibição do lança-perfume durante o governo de Jânio 

Quadros aparece na página 24 do romance, na fala indignada de Olga de Alaketo. Essa 
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referência traz em si a ideia do poder que não admitia o prazer, proibindo-o. Como o cheiro 

não pode ser encarcerado, passou a gerar lembranças profundas em quem o sente e as pessoas 

percebem o cheiro em todos os lugares, trazendo melancolia misturada à alegria. Algumas 

pessoas relembram os melhores tempos do seu passado e isso nenhum governo autoritário 

poderia impedir. 

 No homem, o olfato sempre foi considerado menos importante em relação aos outros 

sentidos. Normalmente, negligenciamos esse sentido, porque acreditamos que temos um 

olfato empobrecido, principalmente se o compararmos aos outros animais. Frequentemente, 

não prestamos atenção aos “avisos” recebidos por esse órgão dos sentidos, indutores de 

emoções e comportamentos que não são conscientemente compreendidos, conforme  

apresenta Bettina Malnic, no estudo O cheiro das coisas: o sentido do olfato: paladar, 

emoções e comportamentos (2008). Através da apresentação de várias pesquisas, a Doutora 

em Bioquímica e Biologia Molecular comprova que existe comunicação entre seres humanos 

a partir de cheiros corporais e que o papel mais importante do olfato, atualmente, seria a 

garantia de percepção dos sabores dos alimentos, como citado (2008, p.16): “Sem o olfato, o 

sabor dos alimentos fica restrito às sensações que podem ser detectadas pela língua: doce, 

amargo, salgado ou azedo. [...] não perceberíamos a diferença de sabores entre uma gelatina 

de morango e uma gelatina de pêssego.” 

 Outro valor do olfato seria a produção de sinais elétricos nas células quando um 

determinado cheiro entra na cavidade nasal, ativando receptores protéicos, localizados nos 

cílios dos neurônios olfativos, que são transmitidos para diferentes regiões do cérebro, 

desencadeando a percepção e discriminação dos cheiros. Também o sistema límbico, região 

do cérebro considerada mais primitiva do que as regiões corticais, quando é ativado, 

desencadeia emoções e memórias. Segundo Malnic (2008, p.18): “Alguns cheiros fazem com 

que o sistema límbico ative o hipotálamo, região do cérebro que estimula a produção de 

hormônios que controlam uma série de comportamentos inatos, como reprodução sexual e 

apetite.” E essas regiões, segundo estudo da Bioquímica, são mais extensas do que o ser 

humano imagina. Concluindo a pesquisa, há a confirmação de que o olfato é o sentido que 

está mais intimamente ligado às regiões do cérebro envolvidas em emoções e memórias, 

estimulada pela amígdala, região responsável para o desencadeamento do medo e de outras 

emoções e o hipocampo, que estabelece a formação de memórias olfativas. Concluindo, a 

pesquisadora afirma (2008, p.18): “Um cheiro específico pode desenterrar memórias de nossa 

infância ou de experiências que foram emocionantes, sejam boas ou ruins.”    
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Roberto Drummond, intuitivamente, há quase trinta anos percebeu que o cheiro 

efetivaria lembranças de um período de repressão, retornando-as positiva ou negativamente. À 

medida que o tempo transcorre no romance, o cheiro do lança perfume vai gradualmente 

aumentando e sendo incorporado ao cheiro de cavalo, referência feita ao Presidente do Brasil 

de 1979 a 1985, João Baptista de Oliveira Figueiredo,  que nunca escondeu sua preferência 

pelos cavalos, chegando mesmo a declarar que preferia o animal às pessoas, mas, no enredo 

de Sangue de Coca-Cola, Roberto Drummond se vinga, pois Figueiredo sofre um golpe 

militar feito pelo Cavalo Albany, seu braço direito, recebendo o General Presidente o mesmo 

tratamento dado a João Goulart, Presidente deposto em 1964: o exílio no Uruguai. Todos os 

acontecimentos registrados no romance giram em torno do golpe militar e as posteriores 

torturas e mortes de jovens contrários ao regime político.  E a linguagem sensorial serve a este 

propósito, indo da impregnação do lança-perfume, aos sons ensurdecedores de bombas, 

aviões e helicópteros, referência a um espaço conturbado, à degustação de uma torta de 

chocolate, representação da alienação diante dos acontecimentos políticos de 1964, 

despertando lembranças adormecidas. 

Mas não é apenas o cheiro de lança-perfume dominante na narrativa, porque o asco e o 

prazer são trabalhados através das sensações olfativas: cheiro de gasolina e diesel, odor de 

suor, mau-hálito, perfumes franceses, cheiro de carro novo, cheiro de miséria, de mendigo, 

bafo do Tietê, cheiro de remédios, cheiro de formol, cheiro de água sanitária, cheiro de 

esperma, urina, de boi, terra, bosta de boi, naftalina, cachaça, incenso, suor, vela acesa, cheiro 

de riqueza, fedor da pobreza, “cc” (escrito desta forma), bosta, enxofre, mato, cheiro de 

pólvora com lança perfume, cheiro de suor com desodorante, cheiro de rato morto e cheiro de 

urubu. São cheiros fortes, característicos, frequentemente negativos, porque representavam o 

caos urbano diante de uma provável revolução. 

 As músicas de protestos e de amor incondicional à pátria compõem a narrativa, 

juntamente com outras que funcionavam como fundo musical para montagem do cenário de 

plena carnavalização, no conceito bakhtiniano, em que promovia uma leitura parodística do 

mundo oficial e sério, criando o paradoxo da autorização para a transgressão das normas. E 

assim são citados desde samba-enredo das Escolas do Rio de Janeiro até a Quinta sinfonia de 

Beethoven, passando ao Hino da Alemanha Nazista, músicas de terreiros de umbanda, de 

Roberto Carlos e Gal Costa, enfatizando, porém, os hinos representativos do momento 

político Pra não dizer que eu não falei das flores, de Geraldo Vandré, um ícone contra a 

repressão militar e favorável aos ideais de liberdade e Eu te amo meu Brasil, sucesso do grupo 

“Os incríveis”, considerado hino ufanista pelos militares. Violeta Hemsy Gainza, no livro 
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Estudos de Psicopedagogia musical (1988, p.34), afirma que a participação ativa do sujeito 

no ato da musicalização mobiliza, além dos aspectos mentais conscientes, uma apreciação 

objetiva da música com sua gama ampla e difusa de sentimentos e tendências pessoais. Por 

esse motivo, segundo a estudiosa, “a música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, 

concreto, específico e autônomo, também aquilo que simboliza, representa ou evoca.”. As 

inserções de elementos musicais no texto narrativo são uma complementação do pensamento 

do autor na linha de convencimento que ele se propõe a adotar. 

Antônio Candido apresenta em seu ensaio Tese e antítese (1978, p.149) um estudo 

sobre a obra de Stendhal nomeado “Beyle e a emoção”, uma valorização da música e da 

facilidade das sensações que ela provoca: 

 
Querendo sentir as emoções do amor, da ternura, do júbilo claramente expressas, 
recorria à música do teatro, que manifesta necessariamente um conteúdo proposto 
nas palavras do libreto, tornando-o veículo e receptáculo fácil para as sensibilidades 
sequiosas de emoção. Uma ária amorosa traz explícita a intenção do músico e faz o 
auditor colocar-se imediatamente na atitude adequada à percepção, mais viva do que 
nas outras artes devido à qualidade de excitação sensorial. 
 
 

As músicas em Sangue de Coca-Cola não trazem as emoções do amor e da ternura, 

como citado por Candido, mas servem de veículo e receptáculo para a sensibilidade e emoção 

de um período político torturador, em que excitação sensorial  reacende a percepção e a 

memória. Essas músicas compõem o pensamento de Drummond que as apresenta em 

destaque, como se elas completassem e conseguissem reviver sentimentos e lembranças 

exilados dentro dos personagens. Algumas dessas músicas representam o momento de 

vivência social e política, caracterizando a obra drummondiana, nas alusões musicais dentro 

da obra literária, como representação da postura social e política de uma geração. Percebe-se 

que os elementos musicais traduzem o transtorno psicológico pretendido pelo romancista, 

fornecendo dados em um contexto sócio-histórico, colocados dentro de um parâmetro 

particular de memória. 

A recorrência auditiva foi trabalhada constantemente na narrativa, não apenas através 

das músicas, mas também de barulhos constantes no desenrolar da trama. São timbres de voz, 

gritos, aviões que trovejam, rugem, urram e sirenes que latem, rosnam, uivam, como também 

bombas explodindo e balas assoviando. Toda essa confusão auditiva completava-se por gatos 

miando, ao fazerem amor, o cantar do bem-te-vi (famoso na obra drummondiana), cães 

latindo flauteado, juriti com seu triste pio, narração dos gols de Pelé, grito dos torturados e 

torturadores, apitos da Central do Brasil, bois berrando, cães uivando, cavalos relinchando, o 
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sabiá e sua tristeza, buzinas, o som dos atabaques e gritos de “Hei Hitler” (grifado desta forma 

no romance). Esses sons aproximam a narrativa do conflito social descrito e, juntamente com 

a miscelânea musical, estabelecem a carnavalização proposta por Roberto Drummond.    

O paladar apresenta-se no cotidiano com as comidas do dia-a-dia de uma metrópole 

brasileira: pastel de queijo e carne, sanduíche de peito de frango (que Drummond, 

pausadamente, descreve em duas laudas do romance), omelete de queijo, frutos do mar, Coca-

Cola, linguiça frita, carne de porco, carne de carneiro, doces brasileiros, comida de tropeiro, 

torta de chocolate, pão com manteiga, sorvete de morango, frango assado.  Esses itens são 

frequentemente citados, como um demarcador da vivência brasileira, onde o imperialismo 

americano encontra-se presente apenas no refrigerante. A alimentação “fartamente” descrita 

pelo autor é brasileiríssima. 

Há alterações psicológicas e comportamentais de alguns personagens diante da 

comida. No enredo, há uma paródia relacionada à passagem bíblica. Um homem idoso 

procura por sua filha desaparecida e está morrendo. Sua outra filha oferece-lhe uma maçã 

(1980, p.53-54): 

 
A filha põe uma maçã vermelha na boca do velho e fala: 
- Dá uma mordidinha, pai... 
Mas o velho não morde a maçã, o velho beija a maçã e repete um nome de mulher, 
como se falasse uma língua estranha, e depois o velho cheira a terra que está dentro 
de um saco pequeno de plástico [...] 
 
 

Essa maçã, metáfora para o pecado, poderia caracterizar o desejo do incesto, entretanto 

não há erotização entre os personagens em nenhum momento da narrativa. Simbolizaria, 

então, a purificação do velho que diante do pecado não consegue mais acioná-lo e por isso 

não morde a maçã, mas a beija e recorda um desejo antigo na pronúncia do nome de mulher. 

O olfato é muito importante ao paladar, porque tem papel dominante na capacidade humana 

para distinguir diversos paladares, que não estão apenas na língua. Como o velho queria 

desvencilhar-se da recordação tentadora provocada pela maçã com seu cheiro marcante e 

sedutor, pede outro cheiro, o de terra, que lhe trará outras lembranças e o afastará desse desejo 

proibido.  

No capítulo intitulado A pausa que refresca: O que você estava fazendo no dia 1º de 

abril de 1964? Drummond narra a degustação de uma torta de chocolate pela ala 

conservadora que comemora o sucesso do golpe militar, já que consideravam comunismo e 

subversão como palavras diabólicas. É um dos momentos marcantes na narrativa, porque 

descreve o paradoxo da sociedade brasileira após 64, quando torturas aconteciam a jovens 
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estudantes e intelectuais com o restante da sociedade alegre porque algo se modificava 

politicamente, mas não atinavam que resultaria em tanta covardia militar, como se observa no 

texto (1980, p.97).  

 
E depois do Hino Nacional, nós começamos a comer torta, eu nunca comi torta tão 
gostosa. E a tia Lalaca gritava: Abaixo o comuniiiismo! E a gente respondia com a 
boca cheia de torta: Abaaaixo. E a tia Lalaca gritava: Viva o Glorioooosoooo 
exééééército nacionaaaaaallll! E a gente engolia a torta de chocolate às pressas e 
gritava: Vivaaa! [...] E a tia Lalaca enxugou a lágrima e gritou: Moooorrrrrra o 
comuniiiista João Goulart! E a gente mastigando a torta: Moorrrra! E a tia Lalaca: 
Moooorrrra o Brizoooola! E a gente: Moorrra! E a gente comia tanta torta que 
quando a tia Lalaca gritou Viva Magalhães Piiiinto!, a gente respondeu um viva 
mixuruco pra caralho, porque a torta tinha acabado... 
 
 

O humor dá a tônica nesta citação, ironizando, primeiramente, Tia Lalaca, uma 

senhora conservadora que, estridente e gastronomicamente, comemora a vitória da Redentora. 

A citação política traz a intencionalidade do autor traduzida no ódio explícito da direita em 

relação ao governo deposto e o menosprezo ao “protetor” do romancista, José de Magalhães 

Pinto, quando descreve “um viva mixuruco pra caralho” para o político mineiro, um dos 

mentores do Golpe Militar, sintetizando que o ódio pela esquerda era maior que o 

reconhecimento pelos atuais chefes do poder. Esse fragmento aproxima-se do bacanal 

gastronômico em O ateneu (1997) quando a refeição transforma-se em um ato de rebeldia. No 

caso da torta drummondiana, o furor com a comida dá-se como restabelecimento da ordem, 

em que a tia, arquétipo usual em Drummond, traduz todo o contentamento através do 

“deliciar-se” com uma torta de chocolate. Esse personagem caracteriza o perfil da população 

apoiadora do golpe militar, mulher de meia-idade, dona de casa, classe média, que comemora 

a vitória com os sobrinhos, degustando uma torta de chocolate e gritando palavras de ordem. 

A cena é descrita pela sobrinha, jovem estudante,  participante do deguste comemorativo que, 

algumas horas depois percebe, através de sons produzidos na vizinhança, que coisas terríveis 

aconteciam (1980, p.99):  

 
 
já estávamos dormindo lá em casa, quando começou uma gritaria dos diabos, um 
quebra doido, parecia briga de marido e mulher.[...] Eu escutava choro de mulher e 
gritos de crianças. Escutei bem a Denise chorando. Aí eu ouvi uma voz de homem 
que eu não conhecia, mas que não era a voz do pai da Denise. E a voz gritava: 
Comunistas! Cães comunistas! Meu pai entrou no meu quarto e falou: Não acende a 
luz, não.[...] e eu vi uns jipes do exército perto e a quebradeira continuava e os gritos 
também. E uns caras com braçadeiras, que eram os tais Voluntários, lembra 
deles?[...]E os homens das braçadeiras quebraram tudo, xingando, e depois saíram 
arrastando o Jair, irmão da Denise... 
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A dramaticidade da narrativa tem seu término com o Jair espancado, a família aos 

prantos e os vizinhos escondidos em suas casas, na covardia característica dessa época, que 

Roberto Drummond faz questão de apresentá-la em Sangue de Coca-Cola.  

Juntamente com as sensações corporais provocadas pelo desejo ou asco diante de 

situações de extremo, as mãos simbolizam a fraqueza diante do conflito, assim como a 

sensação de “frio na boca do estômago”, resultante do medo, companheiro de personagens 

covardes. São mãos suadas, mãos que tremem, mãos ardendo do tapa no filho, arrepio na pele, 

calafrio, febre que queima, choques elétricos na pele, determinando o aspecto de abalamento 

psicológico dos personagens. O romancista utiliza o tato também como demonstração da 

sensualidade dos amantes ou da erotização de algum personagem, principalmente as 

mulheres. 

Dentre os sentidos humanos, o menos salientado neste romance é a visão. Quando  

enfatizada, a visão vem como uma ação: olhar do alto dos edifícios, olhar para dentro, não 

perder de vista, ver, enxergar. É como se a visão fosse uma mira telescópica, um instrumento 

que segue, não servindo apenas para a percepção pormenorizada de um personagem ou 

cenário. Há, entretanto, um mistério envolvendo os personagens de olhos verdes, 

característica usual em personagens drummondianos que, frequentemente, não caracteriza 

fisicamente seus personagens, mas que romance tem fixação por olhos verdes e os mantém 

como referência em Sangue de Coca-Cola (1980), seja pela vítima (I, p.32), pelo protagonista 

(II, p.12)  ou o anti-herói (II, p.243) : 

 

I-   Sem saber que, por culpa dos olhos verdes, ela está na lista das pessoas que Tyrone 
Power pode matar hoje 

II-  com a peruca loura, a barba e o bigode louros, ele não é ele. Só os olhos verdes o 
denunciam, mas quando ele põe os óculos escuros ninguém o reconhece. 

III-  Em 1992 ou 93, o que tinha a mão esquerda enfaixada e era o mais novo dos três 
parou diante de Tyrone Power, olhou-o com os olhos verdes e disse: 
- O que eu não entendo é uma coisa: você matou dez pessoas, todas de olhos verdes. 
Por quê? 

 
 

 
 

 E o imperialismo capitalista caracteriza também a obra, nos moldes da Arte Pop, 

dando ênfase aos produtos que valorizam o indivíduo na sociedade de consumo (1980, p.16): 

“um Buick preto cheirando a carro novo que os carros fabricados no Brasil não têm, usava 

sapato Scatamachia de bico fino e tinha dinheiro no bolso,”; bebia Coca-cola; mascava 

Mentex; usava perfume Vivara ou perfume Cabrochard, a tintura “Superazul da L’Oréal de 

Paris” e desejava uma calça Lee.  A religião também era contagiada pelo momento capitalista, 
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em que personagens rezavam para a Santa Coca-Cola ou Santa Helena Rubinstein, uma sátira 

ao poderio capitalista, imperando sobre a religião, na vaidade que ultrapassava os continentes. 

Ou a adoração à indústria automobilística pelo General Presidente que, além de desejar o 

Brasil com cheiro de perfume francês, subjugava-se diante das multinacionais (1980, p.82): 

“te ajoelhavas diante da Volkswagem, abaixavas tua cabeça perante a Ford, falavas em voz 

baixa, como diante de Deus, diante da General Motors e abaixavas mais a voz e parecias 

contar seus pecados à Dow Chemical”.  

Essas referências caracterizam a narrativa como contemporânea, trazendo a insistência 

do consumismo na vivência do mundo atual e na característica literária desse período que, 

primeiramente, apareceu tímida e depois se tornou obsessiva, segundo Silviano Santiago 

(p.12): “passou a refletir sobre o modo como funciona o poder [grifo do autor] em países 

cujos governantes optam pelo capitalismo selvagem como norma para o progresso da nação e 

o bem-estar dos cidadãos.” O foco narrativo se divide entre os horrores do período da ditadura 

militar e o capitalismo selvagem que se implantava no país, como se comprova com a 

adoração a produtos da indústria americana e europeia, que vem ao encontro da valorização 

nacional realizada através de músicas ufanistas (1980, p.36) “Eu te amo meu Brasil e, ao 

mesmo tempo, mascando chicles de bola,” com a ação do poder voltada para a desmotivação 

da cultura de massa e valorização do capitalismo, forçando distanciar os pensamentos 

comunistas que alardearam a sociedade nos anos anteriores.  

Na realidade, o inimigo mundial, a partir dos anos de 1970, seria “as várias forças 

repressoras que mantêm o status quo, em nível tanto macro como microestrutural,” afirma 

Santiago (1989, p.14), realizando o novo neocolonialismo americano através das 

multinacionais.  Essa modernização e industrialização do Brasil era um desejo tanto dos 

políticos de esquerda  quanto de direita desde os anos de 1930; o que incomodava, entretanto, 

era o modo como se realizou nos anos finais de 1960, com violência, através dos 

espancamentos e mortes, em uma violência militar desconhecida até então no país, por isso, a 

necessidade de condená-la na literatura posterior.  

 A paródia e o pastiche aparecem, frequentemente, na narrativa circular, fragmentada e 

delirante, recheada de uma escrita metafórica e fantástica em Sangue de Coca-Cola, como 

exemplificado (1980, p.21): “– Entregue-se à prisão! Sabes com quem estás falando, 

borboleta corrupta e subversiva? Eu sou o general Humberto Arthur Emílio de Garrastazu e 

Geisel de Figueiredo e exijo respeito!” Nesta simples nomeação, há dezesseis anos de História 

Brasileira, com a junção de todos os presidentes militares do período da ditadura, símbolos da 
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igualdade de pensamento e atitude diante dos possíveis inimigos, no caso os comunistas, que 

resultaria em tortura e terror durante o período militar. 

 Há a simbologia dos recursos sensoriais para descrever um Brasil que se construía no 

conflito e o pastiche e a paródia como representantes dessa escrita delirante, mas carregada de 

fatores históricos e sociais, contribuindo para uma literatura que insinuava, através do humor, 

definida assim por Santiago (1980, p.18): “A boa literatura pós-64 prefere se insinuar como 

rachaduras em concreto, com voz baixa e divertida, em tom menor e coloquial”; carrega, 

entretanto, a verdade histórica de um período recoberto pelos Atos Institucionais que, se fosse 

encontrada apenas nas versões oficiais, seria encoberta por “verdades militares” e a 

historicidade dos “vencidos” estaria perdida.  

Outra junção de personalidades se dá quando o narrador faz a caracterização do 

homem ideal para o personagem Terê (1980, p.168): “hoje encontrará seu amor, um amor 

parecido com ator de cinema, um Fidel Cristo Brando, um santo revolucionário que libertará 

seu coração e a felicidade no Brasil.” O homem ideal para Terê carrega a tônica da narrativa 

usada por Drummond: Fidel (posição revolucionária); Cristo (a liderança ideal, democrática) 

e Brando (o pecado, a perdição da indústria americana). Apesar do paradoxo, juntos 

representariam o ideal daquele momento.  

 O pastiche compõe diversas descrições na narrativa. A paródia aparece no romance 

quando há conotação religiosa ou voltada para os contos infantis, porque há espaço apenas 

para aquela referência. Em um desses momentos, há o encontro entre Deus e Maria Madalena, 

conhecida como Margô, prostituta, que dá seu depoimento em duzentas e três emissoras 

brasileiras ao Homem do Sapato Amarelo (1980, p.153): 

 
- Antes que os soldados chegarem, não quer fazer um neném? 
E ele disse para mim, me alisando o cabelo, como só mesmo Deus podia, disse pra 
mim: 
- Não, Maria Madalena, eu não posso te amar, eu te amo de todo o coração, eu sou 
Jesus Cristo e vim ao Brasil ver como as coisas tão, vou chegar ao céu e fazer um 
relatório sobre você, que é uma mulher boa, mas eu não posso fazer nada com você, 
você me entenda, porque eu sou Deus e eu que te criei e criei tudo na face da terra, 
mas você não me leve a mal, não, você é uma mulher muito bonita e eu acho seus 
olhos muito bonitos e olhando os seus olhos cor de jabuticaba eu me orgulho porque 
fui eu que criei eles assim, tão bonitos... 
 
 

 A linguagem utilizada por Jesus Cristo/Deus é coloquial, isenta de parábolas usuais do 

discurso bíblico. Há, primeiramente, um contato paternal entre o santificado e a prostituta 

através do carinho no cabelo. Constata-se, porém, que Maria Madalena seduz seu interlocutor 

com o olhar, porque Jesus Cristo recorre ao nome do Pai para estabelecer certo 
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distanciamento do olhar sedutor, elogiando-o, mas claramente estabelecendo uma distância 

sobre essa beleza de olhar. O pastiche complementa a narrativa, misturando trecho de outra 

procedência: “E aí ele [Jesus Cristo] vestiu a fantasia dele de urso e saiu voando como o 

Superman...” [Complementação da pesquisadora]. Este fragmento demonstra como o autor 

canibaliza outros textos, na colagem de outras procedências, resultando em um romance forte, 

intertextual e mais original. 

 Parodiando outro momento religioso, Drummond apresenta a tentação de Cristo por 

Satanás só que no papel de Cristo está o General Presidente do Brasil e o Monte das Oliveiras 

se transforma em Paris. A sedução é longa, começando na página170 e tendo seu término na 

página 175, quando Satanás oferece musas hollywoodianas ao Presidente, transformado em 

cão e depois em Frei Tito: 

 
- Frei filho da puta: ofereço dez Maria Schneider nuas, Brigitte Bardot nua, Raquel 
Welch nua, e Ava Gardner nua, nova como era antes e nua... 
- Não, Satanás! – você grita vendo também Ava Gardner nua. 
- Ofereço a sua vida, frei Tito, em troca de uma só palavra de amor ao governo 
brasileiro... 
- Não, Satanás! – você grita e faz uma cruz com as mãos. 
 
 

A identificação com o texto bíblico é nítida; há também o aumento da proposta 

tentadora. Satanás é representado pelo Sérgio Fleury, delegado do DOPS (Departamento de 

Ordem Política e Social) de São Paulo, que chefiou as piores torturas ocorridas no período de 

repressão e que neste fragmento oferece como prêmio a reafirmação da cultura americana, 

não só no Brasil, mas no mundo todo, que são as divas de Hollywood, prêmio que qualquer 

mortal do sexo masculino desejaria naquele período, caracterizando o poder da indústria 

midiática americana, na tentação do olhar, com a multiplicação de cada uma das deusas do 

cinema americano. A tendência narrativa iniciada com paródia e encerrada com pastiche 

continua também nesse capítulo: “Um cheiro de enxofre percorre as ruas de Paris, 

desaparecem as dez Maria Schneider nuas[...]Brigitte Bardot, Rachel Welch e Ava Gardner 

nuas,[...] rei Tito, você cai de joelhos e beija o chão de Paris: em volta de você, os Beatles 

cantam Sun king”.   

Segundo Oliveira (2008, p.56), a colagem de trechos de letras de músicas ou citações 

dos títulos “é um ponto-chave na construção de textos do Ciclo da Coca-Cola,” amplamente 

divulgados nesse romance. Segundo Romain Rolland, no estudo formulado sobre Jean-

Jacques Rousseau, o escritor valorizava a música, porque a considerava sensação que se 

transforma em puro sentimento, diferenciando o prazer da sensação física com o prazer da 

alma. Roberto Drummond valorizou a música em sua escrita como complemento para 
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descrição dos personagens, com a colagem de trechos de músicas na narrativa ou apenas o 

nome da música, funcionando como auxiliares na composição do enredo ou como 

complemento sentimental do personagem, que a retira da alma em lembranças revividas 

através do cheiro de lança-perfume e músicas recordadas ou ouvidas, como acontece com os 

oficiais do helicóptero no romance (1980, p.107):  

 
- Tou há meia hora te chamando, caramba! Que aconteceu agora? Não vai me dizer 
que você está chorando? 
- Estou, sargento... 
- Mas, caramba, o que aconteceu agora? Eu juro que não acredito. O que foi, 
caramba? O que foi desta vez? 
- A Maria Betânia, sargento... 
[...] 
-Aí, sargento, a Maria Betânia começou a cantar aquela música... 
- Que música, caramba? 
- A Betânia cantava aquela música, sargento, aquela dos lábios de mel... 
[...] 
- O que te deu na telha, caramba, que você chorou? 
- Eu lembrei da minha mãe, sargento. Vi ela de avental... 
[...] 
- Essa não, caramba! Você escuta uma música de amor, de dor-de-cotovelo e lembra 
da mãe?  
 
 

Os referenciais olfativo, musical e gustativo traduzem-se em lembranças, compondo a 

ironia no enredo. O passado ressurge através do cheiro de lança-perfume, primeiramente, 

depois em músicas citadas e que contribuem para definir o perfil de personagens, como o 

oficial do helicóptero número 3, caracterizado como sensível durante toda a narrativa, seja 

através da música de amor que remete o pensamento à mãe, ou aos sabores quando, ao comer 

um sanduíche de peito de peru, tem recordações do pai falecido e que, ao final do romance, ao 

matar um homem, questiona o superior (1980, p.304): 

 
 
- Então o que eu faço, sargento? 
- Olha, caramba, você toma dois comprimidos de Engov, caramba! Você vai numa 
farmácia e compra um envelope com quatro comprimidos de Engov, caramba! Você 
toma dois Engov agora e daqui a quatro horas você toma mais dois, está ouvindo? E 
eu quero ser mico de circo se daqui a pouco você não estiver pronto pra outra... 
-  Engov é bom mesmo, sargento? 
- É o mais santo remédio que eu conheço, caramba, quando a gente mata! 
Experimenta e depois você me fala... 
 
 

A música, anteriormente citada, caracterizou o oficial como alguém sensível, amoroso 

com a família, mas que se transforma em um assassino para entrar nos padrões estabelecidos 

pelo poder militar da época. A ironia e o sarcasmo servem para delinear o perfil desse 

personagem que durante todo o enredo comunica-se com seu superior e mantém um diálogo 
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incoerente com a postura militar, com um sargento que também foge aos padrões de ética 

comportamental. Nesses personagens Drummond, primeiramente, humaniza o carrasco e 

depois o define como uma vítima do sistema; portanto, dentro dos contornos apresentados por 

Drummond,  não são os militares ruins, o sistema político é que os corrompeu. Na 

ingenuidade, debaixo da “carcaça dura”, terminam enganados como o personagem Presidente 

General do Brasil, enganado e exilado pelos companheiros. Na visão drummondiana, os 

militares, a sociedade e o capitalismo dividiam a responsabilidade pela desestabilização do 

país no período da ditadura.  

A escrita de Sangue de Coca-Cola realizou-se no mesmo ano de lançamento do livro 

de Fernando Gabeira O que é isso, companheiro? (1980), em que o autor narrava sua 

participação na luta armada contra o regime militar e como militante do MR-8 (Movimento 

Revolucionário 8 de outubro) que tentava instaurar o socialismo no Brasil. Fernando Gabeira 

esteve exilado entre 1970 e 1979 e voltava ao Brasil como um herói, pela Lei da Anistia 

Política. Em dez anos de exílio, esteve em vários países, entre eles Chile, Itália e Suécia, onde 

estudou Antropologia, e teve oportunidade de conhecer experiências intelectuais e políticas de 

alto nível. Quando de seu retorno, sua presença no Brasil tornou-se um acontecimento 

midiático, transformando Fernando Gabeira em um referencial político e cultural. Com o livro 

O que é isso, companheiro? vencia o Prêmio Jabuti de Biografia e/ou Memória, em 1980 e, 

anos mais tarde, em 1987, seu livro é transformado em filme pelo cineasta Bruno Barreto. 

Esse retorno glorioso dos exilados, exemplificado neste trabalho por Fernando Gabeira, fez 

com que Drummond  se sentisse diminuído diante da covardia de viver a repressão militar no 

Brasil sem contestação. Esse sentimento o autor não manifesta explicitamente, mas que se 

pode deduzir quando da leitura atenta de algumas citações no romance Sangue de Coca-Cola. 

  A cor amarela identifica dois personagens: Camaleão Amarelo e o Homem do Sapato 

Amarelo. Esses personagens têm um ponto em comum, são covardes e vivem o seu exílio 

dentro do Brasil, talvez por isso a identificação amarela, a cor da covardia, já que na 

linguagem popular diz-se que “alguém amarelou” quando se acovarda diante de algo. O 

primeiro é um trabalhador que sempre teve medo do professor, do padre e do patrão. Estudou 

em colégio de padres e sofreu abusos de poder e sexual. O Homem do Sapato Amarelo forjou 

sua morte  após o golpe militar e vive fantasiado para esconder sua verdadeira identidade. Os 

dois acabam mortos pelos militares; o Camaleão Amarelo por engano, e o outro por 

envolvimento na Revolução da Alegria, mesmo com a anistia política em processo.  

Esses personagens trazem traços do romancista e de muitos que desistiram da 

militância, de sua própria trajetória profissional e de traços de sua personalidade, para fugirem 
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da repressão militar e do exílio em 1964. Roberto Drummond utilizou da proteção de pessoas 

influentes, apoiadores do golpe militar, como a família Magalhães Pinto, por exemplo, e se 

transformou em um jornalista futebolístico e de assuntos banais da sociedade mineira, não 

lutando por uma vivência intelectual digna. A escrita de Sangue de Coca-cola é uma forma de 

se redimir e de denunciar as atrocidades acontecidas no período da repressão, para que não 

ficassem esquecidas pela História brasileira. Seria uma forma de denunciar como viviam as 

pessoas, no caso, os jornalistas, que foram exilados em seu próprio país, sofrendo também, 

pois só podiam redigir sobre futebol ou trivialidades. Certamente, essa alienação jornalística 

transformou-se em inspiração para a escrita de contos e romances conforme afirmação de 

Drummond no prólogo do livro Sangue de Coca-cola (1980, p.308): “O jornalismo é um 

cemitério de escritores, principalmente quando o jornalista-escritor se sente satisfeito com seu 

trabalho.” Certamente, por não se sentir satisfeito como jornalista que, em meados da década 

de 1970, Drummond torna-se escritor, ressuscitando o autor que vivia dentro dele, porém 

ocupando o lugar do profissional de notícias premiado e reconhecido nacionalmente. 

 As proximidades entre os Amarelos e Roberto Drummond vêm das seguintes 

afirmações no fluxo da narrativa quando um personagem lhe diz (1980, p.10): “Você vai ficar 

no Brasil e vai se exilar dentro de você mesmo: você vai ser o seu próprio país estrangeiro.” 

Essa afirmação demonstra a pressão existente para que as pessoas se afastassem do Brasil, 

porque corriam risco de morte e de viverem na mediocridade, alienados politicamente. Em 

outra citação, percebe-se um sentimento de culpa do eu-escritor por ter passado ileso pelo 

processo de tortura acontecido a seus amigos, repórteres e membros do Partido Comunista do 

qual fazia parte (1980, p.58): 

 
Todos eram amigos dele: tomavam chope, discutiam política, iam ao cinema[...]. Ele 
está vivo e os outros estão mortos, ou triturados como Maria do Carmo, porque ele 
tem sangue de Coca-cola e os outros não, o sangue dos outros era sangue mesmo. 
Como um camaleão, ele soube se adaptar a tudo, nunca foi um só na sua vida, 
sempre viveu mais de uma vida, duas, três vidas, menos uma: a que devia ser a vida 
dele.  
 
 

 Esse sentimento regerá esse período de forma mais contundente, pelo fato de os 

anistiados voltarem ao Brasil em meados dos anos de 1980 e serem considerados heróis 

nacionais, enquanto os que aqui ficaram se tornaram coparticipantes das barbáries ocorridas 

pelo regime militar, pois não se rebelaram contra o regime opressor. Não havia 

questionamento neste Brasil ditatorial, conforme se percebe na problemática do Camaleão 

Amarelo, interrogado e humilhado pelos superiores, pelo fato de ousar questionar posições 

que deveriam ser inquestionáveis, porém naquele período o que valia era a obediência. E em 
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um destes questionamentos, Camaleão Amarelo confirma ser o alter ego do romancista, 

quando a Hiena pergunta (1980, p.247): “É autor de um romance inacabado, parado na página 

183, que tem o título O tecedor do vento, tendo como epígrafe a frase ‘O vazio espera todos 

que tecem o vento’ de James Joyce?”, que o interrogado responde positivamente. 

 Estudiosos da obra drummondiana sabem da escrita do romance intitulado O tecedor 

do vento já que, frequentemente, o autor citava-o em suas crônicas, como em Confissões de 

um suicida  publicadas no jornal  Hoje em Dia (20 nov. 1997): 

 
Comecei então, estimulado pela dra. Aspásia a escrever um romance, a que dei o 
título de ‘O tecedor do vento’, nome que fui buscar em ‘Ulisses’ de James Joyce [...] 
O que o romance narrava?  
Narrava em frases secas, curtas, nervosas, na primeira pessoa, a história de um 
homem que fez um pacto de morte com uma mulher em Belo Horizonte, no ano de 
1965, e que, mais tarde, traiu o pacto. Nascia ali o escritor que eu sou. 
 
 

 A traição acontecida em 1965 no romance O tecedor do vento, hipoteticamente seria, 

ao invés de uma mulher, a pátria brasileira. Há, na aproximação entre personagens covardes e 

Drummond, a linha de pensamento em que o romance Sangue de Coca-Cola veio como uma 

catarse para que o cidadão Roberto Drummond pudesse expressar seus medos, revoltas e 

arrependimentos, uma transformação através de recordações dolorosas, para seguir vivendo 

com seus ideais literários.  E, dentro da narrativa, cita uma característica política da família 

Drummond, amplamente divulgada em crônicas e entrevistas e, aproximando ainda mais o 

personagem covarde de seu alter ego (1980, p.60): “Será o sangue do PSD de Minas que corre 

na minha veia? Não, não era: o mal dele era o Sangue de Coca-Cola.”. 

 A escrita autobiográfica não se encontrava explícita no romance Sangue de Coca-

Cola, entretanto, no estudo aprofundado da obra drummondiana, constata-se que ela dá os 

primeiros passos neste romance, sem alarde, porque o cerne da questão era apresentar os 

mandos, desmandos, sofrimentos e revitalização da sociedade brasileira após o golpe militar 

de 1964. Não cabiam, certamente, memórias individuais. O autor serviu-se da linguagem 

sensorial para ativar as lembranças dos personagens, mas essas traziam a repressão da 

sociedade, em um pensamento cíclico, voltando-se para composição da violência e da 

covardia do período descrito. 

Cabe ao sensorialismo descrever essa história de covardes, presente no cheiro de 

lança- perfume, gerador de uma alegria artificial; nas mãos que tremem e no frio da barriga, 

sinais de covardia explícita; em uma visão periscópica, sinalizadora de uma pessoa escondida 

que usa o olhar de forma amedrontada; na cor dos personagens amarelos, explicitação da 

fraqueza. As recordações também foram acionadas pela citação sensorial através também dos 
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cheiros e das músicas. O discurso sobre a comida nesse enredo determinou-a como uma 

caracterização da brasilidade, um modo de vida cultural, contrário ao domínio gastronômico 

da indústria americana, presente apenas no refrigerante famoso, não o citando como um 

símbolo de vida americano, mas sinalizando a covardia do povo brasileiro que ao assimilar a 

cultura americana, acabaria gerando o “sangue de Coca-Cola”. 

 Quando da entrevista com Roberto Drummond, na cidade de Belo Horizonte, em 4 de 

junho de 1999, esta pesquisadora  questionou sobre a consciência do romancista em relação à 

ênfase dada aos cheiros em seus livros. Ele negou, assertivamente, na única resposta 

monossilábica, em um homem que sempre empregava uma história como ilustração para sua 

resposta. Após alguns segundos de reflexão, ele completa: “Sabia que eu estou escrevendo um 

livro cujo título é ‘O cheiro de Deus’? E eu nem tinha percebido essa ligação com Sangue de 

Coca-Cola e Hilda Furacão”. A linguagem sensorial, latente na escrita do autor a partir de 

Sangue de Coca-Cola, não era reconhecida nem mesmo pelo romancista como deflagradora 

de emoções na escrita de sua obra.  

É necessário o aprofundamento dessa estratégia em outras obras drummondianas, para 

comprovar as hipóteses, os significados e a extensão dessa escrita sensorial. Nos capítulos 

seguintes  conheceremos como se dá o sensorialismo nos romances Hilda Furacão e O cheiro 

de Deus. 
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3 - MEMORIALISMO E SENSUALIDADE  

 
O meu amor tem um jeito manso que é só seu 
Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos 
Com tantos segredos lindos e indecentes 
Depois brinca comigo, ri do meu umbigo  
E me crava os dentes. 
 
O meu amor tem um jeito manso que é só seu 
De me fazer rodeios, de me beijar os seios 
Me beijar o ventre e me deixar em brasa 
Desfruta do meu corpo como se o meu corpo 
Fosse a sua casa. 
 
(O meu amor – Chico Buarque) 
 
 

Caracteriza-se o romance Hilda Furacão pelos aspectos sócio-históricos, com 

personagens recriados a partir de figuras pré-existentes, mesclando verdades e meias verdades 

que aguçam a curiosidade e estimulam a correlação dos fatos citados no livro com fatos reais, 

entrelaçando-os e formando um tecido de conflitos com os quais o leitor muitas vezes se 

identifica, em que a mistura de memória com ficção traduz-se em expectativa para a leitura. 

Além disso, Roberto Drummond desenvolve bem suas lembranças, aproximando-as do 

pensamento epicurista na utilização das recorrências sensoriais cotidianas, pertencentes à 

vivência corporal, seja pelo cheiro de lança-perfume, pelo gosto da geleia de jabuticaba, pelos 

perfumes personificados e determinantes para personagens e cenários, além de músicas 

marcantes de uma geração. 

A obra em estudo teve sua primeira edição em 1991 e, com a leitura atenta do romance 

e de publicações referentes à obra literária, pretende-se detectar como o autor se encontrava 

no período dessa escrita. Justificada pela leitura cuidadosa, detém-se primeiramente, nos 

elementos paratextuais (dedicatórias e epígrafes) e, posteriormente, nos epitextos públicos, 

que segundo Gérard Genette em Paratextos Editoriais (2009, p.303) seriam “todo elemento 

paratextual que não se encontra anexado materialmente ao texto no  mesmo volume, mas que 

circula de algum modo livre, num espaço físico e social virtualmente ilimitado.” Esse espaço 

físico e social ilimitado compõe-se de jornais e revistas, emissões de rádio ou televisão, 
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conferências e colóquios, qualquer intervenção pública sobre a obra ou autor, eventualmente 

conservada sob a forma de gravações ou texto impressos. Neste estudo, os epitextos públicos 

(entrevistas, crônicas e artigos) funcionarão como auxiliares na interpretação ou produção do 

romance, observando a autotextualização e/ou autoreprodução de Roberto Drummond em 

suas crônicas, como uma estratégia de se chegar, o mais próximo possível, às intenções do 

romancista na elaboração da narrativa memorialista. 

Dá-se início à análise do paratexto, essa etapa de transição entre o texto e o extratexto, 

que Gérard Genette em Paratextos Editoriais (2009, p.358) afirma: 

 
Qualquer que seja a intenção estética que se lhe acrescente, o paratexto não tem por 
desafio principal ‘tornar bonito’ em volta do texto, mas, sim, assegurar-lhe um 
destino conforme aos desígnios do autor. Para isso, constrói, entre a identidade ideal 
e relativamente imutável do texto e a realidade empírica (sócio-histórica) de seu 
público, [...] Mais flexível, mais versátil, sempre transitório porque transitivo, o 
paratexto é, de algum modo, um instrumento de adaptação: 
 
 

 A realidade sócio-histórica do autor apresenta-se nesses paratextos, onde em Sangue 

de Coca-Cola a dedicatória e a epígrafe são discretas e tímidas, ao contrário dos paratextos 

nas obras que serão analisadas a seguir, em uma semelhança que Gérard Genette classifica 

(2009, p.359): “válido ou não, o ponto de vista do autor faz parte da prática paratextual, 

anima-a, inspira-a, fundamenta-a.” Essa inspiração fundamentará e auxiliará o estudo das 

possíveis influências sofridas pelo autor durante a produção dos romances, Hilda Furacão e O 

cheiro de Deus. 

A agregação dos paratextos e dos epitextos públicos funcionará como auxiliares para o 

entendimento dessa produção literária de Roberto Drummond que dedica seu quinto romance 

a vinte e sete pessoas, dividindo-as pelas nacionalidades, brasileira, cubana e americana,  

encerrando a dedicatória a Hilda Furacão, por metalepse, “onde ela estiver”, antecipando e 

fortalecendo a existência do personagem. Gérard Genette definiu a dedicatória (2009, p.124) 

“mostra (sincera ou não) de uma relação (de um tipo ou do outro) entre o autor e alguma 

pessoa, grupo ou entidade,” que neste romance divide-se, primeiramente, por grupos e, 

posteriormente, por pessoas. Os brasileiros homenageados somam vinte e uma pessoas, 

listados por ordem alfabética, uma estratégia para homenagear todos, ao mesmo tempo, e não 

sua importância afetiva. A maioria dos citados comunga pensamentos de esquerda, envolvidos 

diretamente com o movimento comunista e contra a repressão pós-1964, na demonstração de 

valorização das pessoas por Drummond, que ironizará no enredo, porém, os pensamentos 

juvenis de esquerda, anteriores a 1964. Entre eles há, na dedicatória e no decorrer da 

narrativa, os exemplos de Euro Arantes e José Maria Rabello, jornalistas e proprietários do 
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semanário Binômio e de um jornalista muito próximo a Roberto Drummond, Ponce de Leon 

Antunes, compondo também o painel de personagens do romance. Os cubanos homenageados 

consistem em intelectuais e tradutores de obras brasileiras; os situados nos Estados Unidos 

são a irmã do autor, Anabela Drummond e seu esposo, além de um brasileiro morador da 

América: Roberto Lima. Há também Guy de Almeida, jornalista que compôs o painel de 

personagens no romance e que se encontrava na Itália. 

 No final da dedicatória encontra-se a musa inspiradora Hilda Furacão, em um destino 

desconhecido, incluída como um lembrete, para que a narrativa se volte para a história da 

musa sexual, camuflando a estrutura geral do romance, onde a trajetória jornalística e o 

ideário político de Roberto Drummond, na década de 1960, imperarão em todo o fluxo do 

enredo, colaborando para uma narrativa memorialística, mesmo o autor não lhe pontuando 

essa referência. 

A epígrafe em alguns autores, segundo Gérard Genette (2209, p.134) torna os 

pensadores “mais significativas do que os próprios textos de epígrafes.” Em Hilda Furacão, 

Roberto Drummond valoriza os dois, nomes e pensamentos, já que é composta por 

romancistas e autores inovadores tais como Ivan Turgueniev, Fiódor Dostoievski, Laurence 

Sterne e Thomas Mann, na predileção de Drummond por grandes autores, porém valorizados 

pelas propostas existencialistas e precursoras do fluxo da consciência. Anexo ao pensamento 

dos autores há o préstimo da vivência comum, dos sonhos, das desilusões e da maturidade, 

com o olhar para o passado, questionando a utopia de pensamentos anteriores. Turgueniev diz 

“Em geral, a vida não é muito fácil,” seguido pelo pensamento de Dostoievski: “Utilize o que 

a própria vida oferece. A vida é infinitamente mais rica que nossas invenções. Não existe 

imaginação que nos proporcione o que, às vezes, nos dá a vida mais corriqueira e comum. 

Respeite a vida!” 

 Essas afirmações valorizam a temática da narrativa, na agregação de personagens e 

histórias ligadas à trajetória jornalística de Roberto Drummond, entrelaçada por histórias e 

“casos” de Minas Gerais, como afirma o autor em uma de suas crônicas Furacão à mineira 

(16/10/97, p.8): “Hilda Furacão é um romance escrito por um filho de Minas, que jamais quis 

sair de Minas. Conta a história da gente de Minas, em cidades de Minas, como Belo Horizonte 

e Sant’Ana dos Ferros. E é um romance cheio de mistério como a alma de Minas.”. A 

simplicidade das personalidades e histórias narradas neste romance aproxima-se dos 

pensamentos elaborados de Turgueniev e Dostoievski, na comprovação de que boas histórias 

se situam em lugares comuns e em qualquer tempo; basta que se tenha um olhar diferenciado 

para o rotineiro, para o que se apresenta comum, gerador até mesmo de mistério. Já na 
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epígrafe o autor adverte sobre a narrativa, uma proposta de histórias simples, voltando o 

enredo para a vivência do cotidiano.   

O pensamento de Laurence Sterne apresenta e valoriza a técnica da digressão: “As 

digressões são, incontestamente, a luz do sol; são a vida, a alma da leitura; retirai-as deste 

livro, por exemplo – e será melhor se tirardes o livro juntamente com elas.” O efeito de 

romper com a continuidade de um discurso através da mudança de tema e trazer uma reflexão 

fazem parte da escrita desse romance e são recorrentes na obra de Roberto Drummond que faz 

questão de valorizá-la em suas obras. Na entrevista dada a esta pesquisadora, em 4 de junho 

de 1999, para a Dissertação de Mestrado intitulada Hilda Furacão: realidade e ficção no 

percurso do literário para o fílmico (2004, p.82), o romancista afirma: “Depois eu descobri, e 

isso foi fundamental para escrever Hitler manda lembranças, Ontem à noite era sexta-feira e 

fundamentalmente Hilda Furacão, a digressão, através de Sterne, que foi o mestre de 

Machado de Assis e pai da digressão.” Roberto Drummond acreditava no estilo do que ele 

chamou de uma literatura aparentemente fácil, mas que não o é, pois, como Sherazade, em As 

mil e uma noites, ou como os contadores de casos do Estado de Minas Gerais, é primordial o 

envolvimento do ouvinte na ação persistente do contador, para que o receptor seja seduzido 

plenamente. A técnica da digressão, esse afastamento e desvio do tema principal 

constantemente, com a apresentação de novos conflitos, compõe a obra drummondiana 

juntamente com a expectativa constante diante do mistério que envolve a narrativa. 

A frase de Tomas Mann nos remete ao questionamento feito por Fernando Gabeira na 

década anterior à escrita do romance drummondiano, “O que é isso, companheiro?” na 

representação do que seria o questionamento estabelecido no romance Hilda Furacão em 

relação à paixão pelo Partido Comunista, pelos ideais libertários e pelas teses defendidas 

pelos jornalistas anteriores ao golpe militar de 1964: “Aonde nos levou o sonho?”, indaga 

Mann. A ironia utilizada diante do comportamento clichê e comum do ideológico, próprio dos 

militantes do Partidão, permite o leitor chegar à conclusão, no final da narrativa do romance, 

de que não foi válida uma ruptura, nos níveis pessoal e profissional, tão drástica e tão dolorida 

na década de 1960 e, por isso, já na epígrafe do romance, Drummond induz à reflexão sobre 

as utopias e os arroubos de sua própria juventude. 

 Percebe-se que o interesse neste estudo encontra-se no que foi citado, no que foi 

escolhido para o desenvolvimento das lembranças do romancista, mas se pontua também nos 

silêncios pessoais durante décadas, formador da história de vida do autor, revertendo-se na 

escrita de uma obra alegórica e fragmentada durante o período do “Ciclo da Coca-Cola”. O 

humor, entretanto, serviu para ilustrar várias passagens do texto drummondiano, no que 
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Gérard Genette (2009, p.311) interpreta como “sentar-se elegantemente sobre seus próprios 

princípios.” 

 

3.1- O memorialismo em Hilda Furacão 

  

Ecléa Bosi questiona em seu livro Memória e Sociedade (1994, p.68) qual a  

predominância da memória em um indivíduo, esclarecendo logo em seguida: “O único modo 

correto de sabê-lo é levar o sujeito a fazer sua autobiografia. A narração da própria vida é o 

testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória.” 

A lembrança ou até mesmo o esquecimento podem dar a tônica das memórias de um 

indivíduo. O silêncio de Drummond em relação ao regime de exceção durou quase duas 

décadas, porque o relato mais pessoal sobre as torturas dos “anos de chumbo” iniciou-se em 

Sangue de Coca-Cola (1980), em linguagem subjetiva, surreal. Jeanne Marie Gagnebin em 

História e narração em Walter Benjamin (2009, p.3) interpreta que o esquecimento não seria 

apenas um “branco” de memória, “mas também uma atividade que apaga, renuncia, recorta, 

opõe ao infinito da memória a finitude necessária da morte e a inscreve no âmago da 

narração”, portanto, o período de silêncio em relação ao que o atormentava tornou-se 

produtivo na obra drummondiana, porque serviu para o amadurecimento do pensamento e a 

compreensão da dor sentida e a seleção do que valeria ser lembrado.  Como afirma Jeanne 

Marie Gagnebin (2009, p.5), “esquecer como princípio produtivo.” 

   A escrita de Roberto Drummond não propunha, no início de sua carreira de escritor, 

a narração de sua própria vida, mas sim, à forma voltada para a modernidade da produção 

literária e do consumismo na concepção de propostas existencialistas e na exigência em 

termos de criação artística, presentes em seus contos, iniciado com sua primeira obra 

premiada, A morte de D. J. em Paris (1975) e durante o Ciclo da Coca-Cola. Durante as 

décadas de repressão militar o autor “silenciou” as violências psicológicas sofridas por ele.  A 

efetivação na narrativa das lembranças pessoais só passaria a ocorrer no romance Hilda 

Furacão (1996), mas sem alarde em relação às suas lembranças, como citado pelo romancista 

no jornal O Globo (19 out.1997): “Depois da redemocratização, eu precisava emplacar um 

livro que não fosse contestação de linguagem nem tivesse generais.” O romance possuía 

generais, jornalistas vigiados e repressão policial, vivenciados pelo romancista e por seus 

companheiros de profissão, só que diminuídos pela projeção majestosa da musa sexual, Hilda 

Furacão, propósito do autor, iniciado pelo título e pela divulgação do “mistério de Hilda” que 

dividia espaço no romance com os relatos pessoais de Drummond. 
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A construção do passado no presente torna-se difícil porque a temporalidade é 

complexa e ambígua e o fazer literário nas memórias é também traumático. O escritor 

apresenta então em Hilda Furacão a sua “verdade” rodeada por várias outras verdades. Neste 

estudo, procura-se desvendar um fator de interpretação da obra drummondiana: como se 

encontrava Roberto Drummond quando da escrita desse romance? Qual a relação do que 

Wander Miranda nomeou em Corpos escritos (1992, p. 20) de “eu atual da anunciação” e “o 

eu retrospectivo do enunciado” e como estes funcionavam na apreensão da memória no texto? 

Hilda Furacão surge como uma obra de retorno ao eu, em que Roberto Drummond 

despede-se do mundo jornalístico com seus sucessos e suas mazelas e também de sua obra 

literária com linguagem contestadora. O autor transporta sua literatura para o mundo do 

escritor sensível a seus sentimentos. Percebe-se claramente essa mudança já na dedicatória da 

obra, na referência ao mundo jornalístico e político, como uma despedida. O ex-jornalista 

engajado politicamente encaminha-se agora em direção à vivência exclusiva de escritor, no 

entanto, era necessário lembrar-se do passado, para seguir adiante sem conflitos psicológicos. 

 Em Hilda Furacão, o autor valorizou sua experiência como jornalista na Folha de 

Minas, na página 34 do romance: “eu saía a pé para fazer as coberturas (...) era uma espécie 

de beabá prático de jornalismo, num tempo em que não havia curso de comunicação e eu 

aprendia a entrevistar, a apurar os fatos, a cobrir os acontecimentos”; trabalhando com Felipe 

Hanriot Drummond, Jacques do Prado Brandão e Amável Costa, jornalistas jovens e 

dinâmicos, onde essa fase contempla um Roberto Drummond com ideias comunistas e 

denúncias sobre a realidade, chegando a ganhar prêmio jornalístico. 

Não há empolgação em relação à fase jornalística no Última Hora, seja em seu 

romance ou em seus epitextos públicos, ao contrário do entusiasmo do romancista quando 

citava fatos ocorridos no semanário Binômio. Um fato, entretanto, que aparece no romance 

Hilda Furacão (1996, p.226), é uma conversa ao telefone de Samuel Wainer e sua esposa, 

Danusa Wainer, na qual o autor faz questão de acentuar “née Leão” e, fugindo à sua habitual 

característica da descrição subjetiva dos personagens, descreve Wainer em seus mínimos 

detalhes: “tudo nele é impecável e elegante: as unhas muito bem cuidadas, a calça cinza, o 

sapato preto, por certo italiano, a camisa com pequenas listras azuis e brancas, a gravata de 

crochê grená, as abotoaduras douradas, o blazer azul; fala baixo ao telefone.” A narração se 

estende para o diálogo do casal, subtendido apenas por uma parte das falas, usual quando se 

escuta uma conversa ao telefone. Nesse caso, Danusa comunica o término do casamento. As 

falas de Samuel são dramáticas, denotando o desespero do homem poderoso prestes a ser 

abandonado. Drummond valoriza esse fato por presenciar a fragilidade do homem que foi a 
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representação do poderio jornalístico, político e intelectual brasileiro, um verdadeiro mito.  O 

autor encerra esse episódio com a comoção da dor masculina (1996, p.227): “O homem de 

cabelos brancos põe o telefone no gancho e fica em pé: é Samuel Wainer e está chorando.”  

Com a narrativa, constatou-se que o período dedicado ao Última Hora foi apolítico na 

vida do romancista, voltado para a “crônica social”, em que a convivência com o todo-

poderoso dono do jornal importava mais do que qualquer outro acontecimento político. Na 

obra há também referência a Fernando Gabeira, companheiro de Drummond no Última Hora, 

caracterizando-o como um grande conquistador que namorava debruçado na sacada do jornal 

(1996, p.226): “tentava convencer a namorada (...) a deixar o noivo, cujo avô era um dos 

homens mais ricos de Minas e a casar com ele, Gabeira, que era pobre, mas sabia de cor os 

mais belos poemas de Pablo Neruda.” 

 Observando essas duas citações, percebeu-se que o período voltava-se para o social e 

amoroso, desprezando os acontecimentos políticos, tornando profissionais, anteriormente 

politizados, em namoradores contumazes. A citação do comportamento de Gabeira, altamente 

intelectualizado, cultuando, porém, a burguesia, talvez seja estratégia para justificar a 

mudança de comportamento ocorrida também em Roberto Drummond, um comunista 

declarado que, entretanto, se volta mais para acontecimentos burgueses em um país que vivia 

a era Juscelino, o “pé de valsa.” Silviano Santiago (1989, p.20) caracteriza a fase que 

precedeu 1964, como democrática, entretanto, há ironia em relação à centralização do poder: 

“O carisma do chefe foi a forma como os meios de comunicação de massa transmitiam e 

impunham a voz e a imagem do mestre supremo e dos mestres estaduais e municipais, sem 

que se tocasse na aura deles, pois das verbas deles se alimentavam.”  

Quando se casa com Beatriz e passa a ser chefe de reportagem da edição da Última 

Hora em Belo Horizonte, percebe-se no jornalista um distanciamento de sua posição política 

de esquerda, comum aos repórteres do Binômio, tornando-se um comportado e metódico 

profissional, conforme apresentado em uma das passagens de Hilda Furacão (1996, p.225): 

“Gostava de ficar debruçado na sacada da sobreloja do Edifício Joaquim de Paula, onde era a 

redação da Última Hora, olhando o movimento na Praça Sete, pensando nos ombros nus da 

bela B. e aguardando os repórteres chegarem com suas pautas cumpridas.” O repórter afoito  

por investigação e denúncias tornava-se um profissional sossegado e paciente, além de 

enamorado por sua esposa que no romance é nomeada de Bela B.. Como Gabeira, o 

pensamento de Drummond estava voltado para assuntos mais amenos.  

Os dois jornais e a revista Alterosa foram fechados após o Golpe Militar de 1964, 

denominado na História do Brasil como Revolução de 64 – “A Redentora”, quando militares 
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depuseram o Presidente João Goulart, exilando-o. Praticamente todos os repórteres tiveram 

seus direitos cassados e foram obrigados a procurar asilo político em outros países.  Roberto 

Drummond não teve o mesmo fim devido ao fato de a revista Alterosa ser de propriedade da 

família do Governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, um dos mentores do golpe que 

derrubou João Goulart do poder. A família Pinto tinha apreço por Drummond que, nesse 

sentido, apesar da ferrenha posição comunista, acovardou-se e preferiu esconder-se e esconder 

seu pensamento de esquerda, chegando a queimar os livros que poderiam comprometê-lo, em 

um ato de desespero. Entre os objetos comprometedores e destruídos nesse período, o 

narrador do romance destaca um quadro de Ernesto Che Guevara, herói da revolução 

comunista. Em Hilda Furacão (1996, p.273), como um pedido de desculpas, ele menciona o 

herói comunista: “Assim, Che, na noite de 31 de março de 1964, numa cidade da América do 

Sul, ocupada por soldados e tanques, uma homem e uma mulher (...) deixaram o teu pôster 

debaixo de uma árvore.” Essa declaração possui um tom de culpa, que logo é substituído pela 

leveza do humor, característico no romance, quando complementa a ação (1996, p.274): 

“como um casal de namorados, querendo a proteção da escuridão para seus beijos e abraços (e 

até nos abraçamos e beijamos), deixaram o teu pôster debaixo de uma árvore”. 

Essa declaração, no ano de 1996, é uma confissão das omissões realizadas, que em 

Sangue de Coca-Cola (1980), o autor apresentou como uma atitude negativa e vergonhosa. 

Drummond, entretanto, não concebeu a ideia de covardia em Hilda Furacão pelo não exílio, 

porque, na década de 1990, ele tem maturidade para perceber que realmente não foi 

expatriado, mas permaneceu prisioneiro do medo de ser apontado como um comunista ou 

NSN (Nocivo à Segurança Nacional), confirmado no romance. Em uma sociedade 

desmobilizada pelo terror, segundo Maria Lúcia Fernandes Guelfi (1996), havia o pânico da 

existência de uma rede clandestina de subversivos, traidores e perigosos à pátria. Apreensivo 

diante desses rótulos, Roberto Drummond vivenciou essa classificação negativa e acovardou-

se diante da pressão e perseguição em relação aos ideais comunistas, sofrendo muito por isso. 

Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa (2010, p.22) questiona: “Porém, o que é lembrar-

se?”, que ele a seguir define como “imagem do passado”, que só são possíveis porque essa 

imagem é um vestígio deixado pelos acontecimentos que permanecem fixados na mente. E 

continua (2010, p.36): “O espírito espera e se lembra, no entanto, a expectativa e a memória 

estão ‘na’ alma, na condição de imagens-vestígios e de imagens-sinais. O contraste se 

concentra no presente.” Para Ricoeur, deve-se valorizar a narração, porque ela é a constituição 

do sujeito.  
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E essa nova constituição drummondiana, escrita e finalizada no ano de 1991, se dá 

com muita reflexão, com muito sofrimento, quando Roberto Drummond relembra o jornalista, 

que teve de, precocemente e no auge da carreira, “aposentar”, deixando o profissional 

engajado “adormecido” e passar a sentir a discriminação desse período, como um subversivo 

na época da repressão. Essas lembranças culminam com o pensamento de se matar, como 

apresentado por Drummond em sua crônica Confissões de um suicida (20 nov.1997):  

 
Já se ofereceu para trabalhar, de graça, nos jornais, e ninguém quis, porque você era  
um subversivo? 
Eu vivi tudo isso. 
[...] 
Recordo que, nessa época, os idos de 1965, fui muito ajudado por duas mulheres. 
Uma foi Tiza, minha mulher [...] A outra foi dra. Aspásia, sobrenome Oliveira Pires, 
minha psicanalista. Marcado como subversivo, desempregado em Belo Horizonte, 
depois de ter sido um dos cinco maiores salários da imprensa brasileira, como ‘copy-
desk’ da primeira página e do Caderno B do ‘Jornal do Brasil’, no Rio de Janeiro, eu 
vivi um dos momentos mais decisivos de minha vida. [...] 
Quando estava querendo me suicidar, ou acreditava que queria, a dra. Aspásia Pires, 
em sua sabedoria de psicanalista, aconselhou:  
- Você vai pôr no papel, escrever em todos os detalhes, tudo que está acontecendo 
com você sobre suicídio, enfim, tudo que você está vivenciando[...] 
O que o romance narrava? 
Narrava, em frases secas, curtas, nervosas, na primeira pessoa, a história de um 
homem que fez um pacto de morte com uma mulher em Belo Horizonte, no Ano de 
1965, e que, mais tarde, traiu o pacto. Nascia ali o escritor que eu sou. 
 
 

Guardada as devidas precauções, para não se cair no “conto do narrador”, a simbologia 

transfigurou o pensamento comunista na figura feminina abandonada, que Roberto 

Drummond não defendeu com afinco na época do golpe militar com medo de ser exilado ou 

preso. Com a escrita do seu sofrimento, nascia o já citado e não publicado romance O tecedor 

do vento que o jovem romancista acabou rasgando, citado na crônica, e que é narrado também 

no romance Sangue de Coca-Cola como um romance em andamento (apresentado no capítulo 

2 desta tese).  

No entanto, como afirma Wander Melo Miranda em Corpos Escritos (1992, p.29) 

tornava-se urgente o “desalojar do interior da alma os movimentos mais recônditos, de modo 

a poder livrar-se deles.” Dessa forma, ao longo da carreira literária de Roberto Drummond 

vão ocorrendo modificações voltadas para a valorização de suas memórias que se daria 

através das marcas que vêm à tona, em que o eu-autor transforma-se em eu-narrador  e 

ficcionaliza o eu-narrado, trazendo alguns personagens saídos da vida real, transformados em 

personagens de ficção, no processo em que a memória torna-se testemunho e, posteriormente, 

ficção, na confusão entre as memórias dos personagens e as do autor, porém sem a 

obscuridade da fase anterior.  
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Isso acontece porque a distância de tempo em relação aos anos de opressão, no caso de 

Hilda Furacão são três décadas, dá liberdade ao escritor para expor o que a lembrança 

permite; por isso, evidencia-se em Hilda Furacão a reaproximação do autor com sua 

experiência jornalística, como uma catarse (kátharsis) na depuração de suas emoções, como 

uma necessidade de se justificar e de “fechar as feridas” deixadas pelo sofrimento durante a 

transferência da democracia para uma ditadura e da transformação arbitrária de um ativo 

membro do partido comunista e jornalista respeitado, em um repórter futebolístico, como 

única função possível, resultando em um trauma para o profissional, conforme apresentado 

em uma de suas crônicas e que reaparece no romance (1996, p.294): “Quanto a este narrador, 

a sensação que sentia era de que o golpe militar de 1964 cortou-me ao meio com a mesma 

tesoura que o General Guedes usou para cortar o fio de telefone da casa de José Aparecido.” 

Sua angústia, porém, agrava-se quando do retorno a Belo Horizonte, por causa da tortura 

psicológica (I) realizada pelo regime de exceção (1996, p.295) e pela reação das pessoas 

diante do “comunista” (II), explicado pelo autor na crônica “Confissões de um suicida” (20 

nov. 1997, p.8), no jornal Hoje em dia: 

 

I-   Voltamos para Belo Horizonte e fiquei desempregado durante 11 meses e 27 dias; 
era acusado de ser subversivo, palavra da moda, e além da militância comunista, era 
alvo de duas acusações: fui visto muito feliz na noite em que Jango assinou o 
decreto da reforma agrária e assinei um manifesto de solidariedade a Fidel Castro na 
época da invasão da Baía dos Porcos. 
 

II-  O leitor já esteve desempregado? 
Já fez parte de uma lista negra, como subversivo, na época da ditadura? 
Já se ofereceu para trabalhar, de graça, nos jornais, e ninguém quis, porque você era 
um subversivo? 
Quando o viam, caminhando no passeio, certas pessoas pulavam para o outro lado 
da rua, para não cruzar com você, no início da ditadura? 
Eu vivi tudo isso. 

 
 

Restava aos “exilados” dentro do Brasil a acusação por qualquer relação com o 

movimento comunista ou atos subversivos, porque, além do regime externo, no caso a 

ditadura militar, existia também o autoritarismo das classes dominantes. Um encontro com o 

jornalista Cyro Siqueira, contado em crônicas e entrevistas, é citado no romance, 

representando bem a penúria intelectual e moral de Drummond nessa época, citado no 

romance (1996, p.296) e também em suas crônicas: “ – Você não quer escrever reportagens 

para o ‘Suplemento de Domingo’ do Estado de Minas? Vou te pagar muito pouco, mas como 

você está meio out, publico seu nome com grandes letras e assim você volta à ativa.” Pelas 
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mãos de Cyro Siqueira torna-se repórter esportivo da sucursal do Jornal dos Sports, em Minas 

Gerais, e posteriormente, cronista de futebol no jornal Estado de Minas.  

Mesmo se afastando do engajamento político, a ruptura foi dolorosa e traumática,  

gerando uma angústia ligada ao enfraquecimento ou à perda de identidade. Acompanhando a 

escrita das obras de Roberto Drummond, percebe-se a agitação de seu estilo literário que 

muda ao longo de suas publicações, com a “Literatura Pop”, formadora do “Ciclo da Coca-

Cola”, em que o autor “mascarava” as suas verdades para que pudesse publicar durante o 

período de exceção, gerando uma literatura inquieta, louca, delirante, com total falta de nexo, 

deixando o sofrimento psicológico “resguardado” no seu passado.  

Sílvia de Oliveira registra a escrita jornalística de Drummond no “Ciclo da Coca-

Cola” (2009, p.400), anterior ao período da escrita de Hilda Furacão: “por ter sido jornalista, 

parece o tempo inteiro estar informado sobre os acontecimentos que são destaques na mídia. É 

comum [...] lendo seus textos, com nomes e fatos marcados cronologicamente e que, algum 

tempo depois, somem, pois perdem seu caráter de atualidade.” Há também o registro de 

apropriações, pensamentos clichês e deslocamentos irônicos para o Estado repressor, mas de 

maneira aparentemente absurda e alegórica, como apresenta Oliveira (2009, p.211) 

 

Quando lemos os textos do Ciclo da Coca-Cola é necessário, sempre, desconfiar de 
tudo aquilo que o autor coloca ali, caso contrário, corremos o risco de sermos 
enganados achando que o que está na ficção é simplesmente ficção. [...]. Roberto 
Drummond se mostra muito envolvido com o cotidiano de lutas sociais e políticas 
que marcou parcela importante da juventude brasileira das décadas de 60-70. Por 
isso, há que se desconfiar dos nomes das personagens, pois, na maioria das vezes, 
eles nos remetem a fatos e/ou pessoas ligadas à história das lutas contra o Estado 
repressor. A inovação se dá, neste caso, na forma como o texto é construído. A 
lógica absurda de um cotidiano marcado pela violência política é figurativizada pela 
mistura aparentemente disparatada de nomes e fatos, deixando o leitor, muitas vezes, 
perdido. Como num mundo desprovido de razão e coerência, o texto também se 
apresenta insólito, irreal. 
 
 

Nesta fase, mesmo aproximando o texto da realidade, próximo dos acontecimentos 

midiáticos da época, a estrutura era tão delirante que se tornava surreal. Essa prática, usual no 

período de repressão, torna-se uma característica da obra de Drummond na década de 1980. 

Maria Lúcia Guelfi ( 1994, p.259-260), ao analisar as personagens compostas por Roberto 

Drummond no período do “Ciclo da Coca-Cola”, afirma que as narrativas formavam 

labirintos e se os leitores tentassem buscar a saída via compreensão lógica do comportamento 

delas, não conseguiriam sair do início, uma vez que a lógica foi subvertida pelo escritor na 

construção deste enredo. 
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Frequentemente seus personagens se metamorfoseiam numa multiplicidade de 
máscaras com nenhuma expressão decidível, confrontando o leitor com um jogo sem 
fim de representações sem presença. A indecidibilidade dos personagens é coerente 
com a falta de decidibilidade dos anti-enredos labirínticos ou não, aumentando a 
desorientação do leitor e frustrando seus esforços para interpretar a narrativa. As 
chaves se multiplicam indefinidamente, anulando-se umas às outras, criando um 
labirinto de simulacros. O leitor é obrigado a participar da mesma sensação de 
deslocamento experimentada pelos personagens. E, nesse jogo de espelhos entre os 
mundos da leitura e da escrita, a linha que separa o “dentro” e o “fora” do texto se 
torna obscura. 
 
 

Esse texto labiríntico demonstra a desorientação do escritor, nesta “representação sem 

presença”, reflexo de quem vivia no Brasil, porém exilado da sua produção literária voltada 

para a realidade. Roberto Drummond, intelectual, redator de jornal e aspirante a grande 

jornalista brasileiro se vê, após o golpe de 1964, desempregado por mais de um ano e, quando 

retorna à profissão, passa a escrever “assepticamente”, como adjetiva Letícia Malard na 

coluna “Pensar” do jornal Estado de Minas (22 ago.1997), silenciado, intelectualmente, pela 

censura e, segundo Malard, vivendo “o pior que pode acontecer ao trabalhador da palavra.”  

 O romancista afirma que a psicanálise foi de grande valia nessa época, quando o 

jornalista vai dando lugar ao romancista; faltava, entretanto, a exposição dessa mudança, 

faltava descrevê-la por um prisma diferente dos autores que apresentaram essa mudança, 

cujos conflitos políticos de uma época ficavam em primeiro plano, como fizeram os autores 

Fernando Gabeira em O que é isso, companheiro? (1980) e Zuenir Ventura  com 1968: o ano 

que não existiu (1988) que Wander Miranda (1992, p. 21) definiu como literatura em que os 

autores seriam “não só produtores de discurso, mas como testemunhas, através da experiência 

pessoal transfigurada autobiográfica e/ou ficcionalmente, de uma época determinada.”  

E as lembranças do passado em Hilda Furacão são apresentadas por um profissional 

da escrita, analisando a sua trajetória jornalística e política e, apesar de algumas citações 

romanescas, estas serviriam apenas como suporte para as descrições das suas vivências,  como 

uma tomada de consciência do momento crucial vivido, não apenas individual, mas coletivo. 

Não se pode esquecer, porém, de que lembrar não é reviver, mas reconstruir com as imagens 

de hoje as experiências de um passado modificado pelas representações atuais. Segundo Bosi 

(1994, p.55): “O simples fato de lembrar o passado no presente, exclui a identidade entre as 

imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista.” 

Como romance autobiográfico, apesar de o autor não o caracterizar por esse prisma, 

Hilda Furacão privilegia o mistério e o romance da protagonista com Frei Malthus, 

valorizando-os. É como se a auto-representação interagisse com outras representações no 

intuito de se esconder, como afirma Wander Miranda (2002, p.37): “olha não apenas para si e 
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para outros eus que com ele interagiram, e com os quais estabeleceu relações recíprocas, mas 

também para um determinado contexto histórico-geográfico, que pode ser objeto de maior ou 

menor atenção.” E, além da sua história e da relação de Hilda e Malthus, o narrador 

apresentou também a história do país em conflito e a relação entre a política brasileira e a 

cidade de Belo Horizonte que vivia momentos de destaque nacional com o golpe militar, 

iniciado em seu território. A autobiografia de Roberto Drummond acontece, porém, 

pulverizada em meio a tantas outras histórias, porque o que interessava ao romancista era 

realizar a sua catarse para se libertar dos pensamentos que o atormentaram durante décadas.  

 
3.2 - O sensorialismo como traço personificado 

 

Roberto Drummond compõe o texto localizando a narrativa em uma Belo Horizonte 

dos anos de 1950, possuidora de um cheiro peculiar que dá ao cenário o perfil de protagonista: 

“numa Belo Horizonte que cheirava a jasmim e ao gás lacrimogêneo que a polícia jogava nos 

estudantes e que acabava sendo o perfume daqueles dias.” Cabe ao narrador valorizar os 

tributos da capital mineira, dando-lhe particularidade de ativista política no interior do país, 

caracterizando-a pelo cheiro de gás lacrimogêneo, uma arma de repressão não letal,  

controladora da multidão pelos órgãos militares que ansiavam por mudanças ideológicas que 

antecederam ao golpe de 1964, traçando o perfil da cidade pelo período de conflitos 

populares. Na relação da cidade com cheiro de jasmim, a feminilidade se faz presente na 

representação de seu perfume exótico, simbologia de sorte e alegria, imperando entre as flores 

por seu forte perfume, reforçando a caracterização olfativa da “Cidade Jardim”, que também 

possuía dinamismo político, representado pelo gás lacrimogêneo, agregado e amenizado pela 

marcante e acolhedora relação do jasmim. Existem críticas a esse olhar excessivamente 

mineiro na obra, como apresenta Célia Flud Glaesser, do Jornal Estado de Minas (29 

set.1998): “Há quem diga que o romance é bairrista, e na verdade é, pois o que se apura dessa 

obra é uma grande homenagem à cidade e tudo que faz dela um grande cenário nacional.” 

Seguindo esse pensamento, constata-se que o romance protagoniza Hilda Furacão, Roberto 

Drummond, mas também a cidade de Belo Horizonte; caberia, portanto, não prescindir de 

determinados parâmetros descritivos para a identificação do cenário dessa narrativa, já que os 

cheiros apresentavam-se com esmero também para alguns personagens. E, sutilmente, assim 

como fez com o cenário, o romancista demarcará alguns personagens por suas características 

sensoriais em diversas passagens do enredo. 
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 O texto é escrito em 1a pessoa e o narrador denomina-se Roberto Drummond que 

dialoga com o leitor, fugindo à normalidade em termos de discurso pessoal.  O eu- escritor 

fala de si com distanciamento, como um outro,  há, porém, a valorização dessa característica 

do narrador com seu nome, porque confere autenticidade à matéria narrada. Há uma distinção 

entre o narrador de Sangue de Coca-Cola , nitidamente pós-moderno, e o narrador de Hilda 

Furacão que, assim como os exilados políticos, quer narrar fatos memorialísticos, só que 

distante, sem a postura do mais experiente falando ao menos experiente. Silviano Santiago em 

“O narrador pós-moderno” na obra Nas malhas da letra (2002, p.54) define essa forma de 

narrar, própria ao narrador de Hilda Furacão: 

 
Já o narrador da ficção pós-moderna não quer enxergar a si ontem, mas quer 
observar o seu ontem no hoje de um jovem. Ele delega a um outro, jovem como ele 
foi jovem ontem, a responsabilidade da ação que ele observa. A experiência ingênua 
e espontânea de ontem do narrador continua a falar pela vivência semelhante mas 
diferente do jovem que ele observa, e não através de um amadurecimento sábio de 
hoje. 
 
 

            O narrador do romance em questão inicia a narrativa como um narrador pós-moderno, 

que observa o passado com distanciamento (1996, p.11): “Eu era um rapaz magro, fumava se-

me-dão, sofria de três ou quatro doenças imaginárias, estava fichado no Dops e acreditava que 

ainda ia ter minha Sierra Maestra.”, continuando a descrição como se o narrador estivesse no 

mesmo plano que os leitores, e estivessem assistindo a um programa de televisão (1996, 

p.28): “Sigam meus passos: o rapaz magro, de camisa esporte e andar apressado que caminha 

pela Avenida Paraná nesta noite de sábado, sou eu [...] por isso não me percam de vista”. 

Drummond, entretanto, defendia a proximidade entre o eu-autor e o eu-narrador, valorizando 

a acentuação e o desdobramento dessa identidade, trazendo ao final do romance um tom de 

memória (I) (1996, p.199) e de reflexão (II) (1996, p.296): 

  

(I) Ia chegar o dia, depois do golpe militar de 1964 quando surgiram os agentes do 
DOI-COI, do Cenimar, do SNI, em que iríamos sentir saudades de você, Sarmento, 
com seu andar de pomba, a chave girando no dedo, o cabelo à Príncipe Danilo e uma 
certa familiaridade que ganhamos com você; na verdade, Sarmento – onde você 
anda? – sua presença que nós mesmos, os de esquerda valorizávamos, também nos 
valorizava; nós nos sentíamos importantes sendo espionados por você porque havia 
uma certa inocência em tudo aquilo – em você e em nós; 

(II)   isso e a certeza de que ainda não havia decepcionado a bela B. eram as únicas 
coisas otimistas na noite da decretação do AI-5; fui para casa andando a pé e 
pensando: ‘Venha, oh aguardada chuva de dólares, não tarde a vir;’ 

 
 
  A evolução da narrativa para um texto de memória e de reflexão, posteriormente, foi 

valorizada pelo autor, que não a reconheceu por estes primas. Entretanto, com “décadas” de 
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produção literária, uma exposição de parte da vida do escritor interessaria ao público e seria 

uma espécie de “publicidade gratuita”, que Drummond nomeou de “credibilidade”, conforme  

apresentado na crônica “Envolvendo Danton Melo” no jornal Hoje em dia (21 dez.1997, p.8):  

 

Uma das maiores alegrias com o trabalho de Glória Perez, foi que ela manteve  o 
narrador [na minissérie]. 
Ter um narrador (que, sabe quem leu o livro), com o mesmo nome que eu é um dos 
segredos do sucesso de meu romance. Tirá-lo de cena seria tirar a credibilidade. [...] 
Ora, é o narrador, com um nome real, que dá credibilidade ao romance e, fatalmente, 
dará à minissérie.  

 
 

Essa credibilidade, enfatizada pelo autor, carrega a necessidade de aproximar a ficção 

o mais próximo da realidade, ou aproximar a realidade da ficção, na geração da realidade 

recriada; o eu-autor passa a ter um olhar diferente para o vivido, uma nova maneira de encarar 

a realidade passada. Só que Roberto Drummond não quer atuar sozinho nesse retorno ao 

passado, por isso, o lugar de protagonista é disputado pelo narrador e também pelos alter egos 

do autor, as tias, Ciana e Çãozinha, que podem ser consideradas desdobramentos da pessoa do 

escritor, como apresentado pelo escritor em entrevista ao repórter Márcio Freitas para o jornal 

belo-horizontino Hoje em dia (6 a 12.3.98), quando questionado se as tias eram seu alter ego, 

responde: “Meu alter ego seria eu mesmo. Mas não houve uma preocupação em criar um 

alter ego. Uma crítica suíça da edição em francês disse que foi o primeiro livro interativo, por 

causa das tias”. As tias foram, então, comparadas com o ombudsman no jornalismo e o autor 

completa: “Elas são exatamente isso. Essa comparação é muito boa, porque elas realmente 

fazem as cobranças do leitor, o que não é muito usual na literatura atual.”  

Esse diálogo com o leitor remete à obra de Laurence Sterne, cultuada por Roberto 

Drummond, inspirador também de Machado de Assis que faz o leitor presente no tempo da 

enunciação, conferindo uma dinâmica interessante ao relato e tornando quem lê o romance 

quase cúmplice na escrita, já que esse escritor deixava espaços em branco para anotações dos 

leitores, isso repetido por Drummond em Hilda Furacão, quando este deixa um espaço para 

que o leitor anote suas considerações sobre o mistério da ida da protagonista para o 

prostíbulo, colocado assim pelo autor (1996, p.44): “Há outras pistas ou suspeitas além das 

que levantei? Certamente que sim, de forma que deixo a seguir um espaço em branco para que 

os leitores anotem suas suspeitas e, mais tarde, com o desenrolar dos acontecimentos, possam 

ver se acertaram ou erraram.”. Esta interatividade representa o que ele denominou de 

“brinquedo lúdico”, fazendo parte desse ato de leitura, como um divertimento. 
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 Os capítulos apresentados no modelo de um folhetim criam sempre a perspectiva de 

que haverá a resposta no capítulo seguinte, definidas por Silviano Santiago em “O narrador 

pós-moderno” (2002, p.54): “As narrativas hoje são, por definição, quebradas. Sempre a 

recomeçar.” Dessa forma, em cada capítulo há uma personagem que se destaca, mostrando as 

várias personalidades existentes e a diversidade que compõe as pessoas que se relacionam, se 

problematizam e ao mesmo tempo se completam.   

O livro é dividido em seis partes, tendo cada parte seus capítulos enumerados a partir 

do capítulo zero, exceto as partes dois e quatro, iniciadas pelo capítulo um. Percebe-se que os 

capítulos colocados como zero são histórias independentes do livro, tudo aparentemente sem 

importância, apesar de, mais à frente, na narrativa, terem uma correlação, que vêm com o 

intuito de fragmentar ainda mais a história, que não segue um curso linear. Na primeira parte 

do romance Hilda Furacão, Roberto Drummond diz com quem aprendeu a desenvolver essa 

forma de narrativa (1996, p.21): 

 
[...] íamos escutar as histórias do Seu Quim, um grande contador de casos que, 
fumando o cigarro de palha que fazia lentamente, ia contando e envolvendo a gente; 
suas histórias iam e vinham, não seguiam uma linha reta – e assim o Seu Quim nos 
seduzia. Agora que me proponho a contar o que realmente aconteceu naqueles anos, 
recorro à estratégia narrativa de Seu Quim. Se vocês lerem até o fim, e se sentirem 
agarrados e seduzidos, se tiverem prazer de ler, devem creditar tudo a ele. A ele que 
rompia com a noção de tempo tradicional e sempre deixava um mistério no ar. 

 
 

Roberto Drummond dialoga com Walter Benjamin quando este, em tom nostálgico, 

evocava as comunidades de outrora, nas quais as memórias, palavras e práticas sociais eram 

compartilhadas por todos. Jeanne Marie Gagnebin, em História e narração em Walter 

Benjamin (2009, p. 56), adverte sobre o “‘declínio da alma’, declínio do sensível, não só nas 

novas técnicas do cinema e da fotografia, mas também no fim da arte narrativa tradicional, de 

maneira mais ampla, na nossa crescente capacidade de contar.”  E assim, Roberto Drummond 

vai ao encontro do pensamento de Dostoievski, postado na epígrafe, sobre a valorização da 

nossa própria história, considerada rica em invenções.  

Paul Ricoeur (2010, p.129) afirma que “uma história contada que estaria em 

‘continuidade’ com o enredamento passivo dos sujeitos em histórias que se perdem em um 

horizonte brumoso”, por isso, contamos histórias porque é intrínseco ao homem seduzir 

através da fala, do olhar, dos gestos, como se o corpo tivesse a capacidade de imã para a 

sedução do ouvinte. O autor de Hilda Furacão, orgulhoso de ser um bom contador de casos, 

frequentemente participava de colóquios e debates sobre seus livros, encantando os ouvintes 

com histórias paralelas ao romance; Gérard Genette define esse tipo de escritor (2009, p.322): 
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“o colóquio só ocorre com os escritores já consagrados, que atiçam a curiosidade e o interesse 

do público.” A sedução do escritor e do enredo, deixando sempre em suspense as histórias, é a 

tônica da obra drummondiana. 

 No enredo do romance em estudo, procura-se desvendar um segredo: por que Hilda, a 

Garota do Maiô Dourado, transformou-se em Hilda Furacão? Ao redor desse enigma, 

entretanto, surgem novas tramas, novos romances, que mesclam ficção e realidade recriada. 

 Hilda Furacão (1996) constitui o quinto romance publicado pelo escritor, que iniciou 

a trajetória literária com o livro de contos A morte de D. J. em Paris, obra responsável por 

colocar Drummond no rol dos grandes escritores da década de 1970. O romance Ontem à 

noite era sexta-feira (1991), anterior a Hilda Furacão, não representou um sucesso literário e 

o escritor seguia escrevendo crônicas diárias para o jornal Hoje em dia além do trabalho de 

comentarista esportivo. E o romance Hilda Furacão tornou-se a principal obra dessa nova 

fase, “a locomotiva” de sua produção literária, definido assim pelo autor em suas crônicas. A 

morte de D.J. em Paris representou o sucesso na primeira fase de sua carreira, Sangue de 

Coca-Cola, postou-se como representante da Literatura Pop no segundo momento da 

literatura drummondiana e Hilda Furacão a locomotiva que o moveu rumo ao sucesso. 

Esse estilo camaleônico trouxe duras críticas à obra, como a feita por Rinaldo Gama, 

no artigo “Pronta entrega”, da revista Veja (19 fev. 1992, p.81) em que chama o estilo de 

Roberto Drummond de “boutique literária”: 

 
Curiosa é a facilidade com que Drummond descarta a si mesmo e a seus antigos 
textos. Em Sangue de Coca-Cola, por exemplo, ele fazia questão de destilar sua ira 
contra o ex-presidente Garrastazu Médici. Em Hilda, a oposição à ditadura militar é 
tratada com ironia, como se lê nas passagens que abordam os planos de resistência 
armada ao regime. Comunista à época do golpe de 64, o escritor prefere agora tratar 
com piadas o que antes defendia com afinco. 
 
  

   O que o crítico classificou erroneamente “descarte de si”, pode-se interpretar como 

amadurecimento pessoal e intelectual. O romancista, no momento da escrita de Hilda 

Furacão, manifestou outras características literárias, afastando-se do vínculo jornalístico, 

político esquerdista e da literatura alegórica, optando, desde o início do enredo, por uma 

narrativa voltada para o pessoal, descrevendo a morte de seu pai, como um pedido de 

desculpa pelas ideias comunistas que nortearam sua juventude. Essa experiência tradicional, 

da palavra do moribundo, o narrador traz para o enredo, na apresentação do mundo vivo e 

familiar, além da autoridade do homem no limiar da morte. (1996, p.14): “Meu pai tinha 

pavor do comunismo e era americanófilo; mas não morreu ao saber que o filho estava preso 

como comunista, morreu algum tempo depois, não de desgosto, mas de enfarte.”  
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Homenageando o pai, o romance inicia-se com o conto O rio é um deus castanho, em 

que, inspirado na agonia paterna, o narrador ironiza: “ainda que transgredindo as boas normas 

literárias, vou publicá-lo a seguir”, caracterizando o enredo com o modelo utilizado na 

Literatura Pop: a autorreprodução e a colagem. E o conto, dividido pelo autor em trinta e 

cinco partes, apresenta a agonia paterna contrapondo-se ao desejo animalesco do filho que, 

como um “lobo mau”, apresenta seu instinto animal, desejando sua caça, representada pela 

vizinha (1996, p.15-16): “Podia olhar seus joelhos[...] olhar um pedaço das coxas [...] olhar 

seus ombros nus e morenos [...] E sua boca, que tanta sede me dá, eu também podia olhar se 

meu pai não estivesse morrendo.”. A caça é interrompida pela recordação do conflito 

existente. E volta-se para o pai, para a necessidade do carinho fraterno, da aproximação 

corporal que não existia (1996, p.16): “Nunca, em toda a minha vida, nem quando eu era 

criança, meu pai me abraçou, me beijou ou passou as mãos nos meus cabelos.” 

 Seguindo o pensamento epicurista, a aproximação corporal despertou sentimentos 

valorosos à memória, por isso, o narrador voltou a narrativa para o pai, abandonando a 

descrição sensual (1996, p.17): “Eu me ajoelho na cabeceira da cama e a mão de meu pai 

começa a tatear meu rosto no escuro do quarto, como mão de cego. Como se seus dedos 

quisessem recordar para todo o sempre como é meu nariz, minha boca, minha testa. E meu pai 

fala:  - Meu filhinho!” O narrador valorizou mais a aproximação corporal do que as palavras 

proferidas pelo moribundo, provocando a desvalorização da experiência e do psicológico para 

o reconhecimento do sensorial. 

A profusão do corpóreo dá-se ao longo de todo romance, seja de forma fraterna ou 

erótica, conforme ocorre na parte inicial do romance quando há o encontro do narrador com a 

vizinha (1996, p.18): “Ela senta na cama e eu beijo sua boca de lábios ressecados. Ela levanta-

se, fecha a porta do quarto onde estamos e volta, e eu a abraço e beijo.” A sucessão de 

aproximações corporais através do desejo ou da carência refletirá no enredo, enfatizando o 

contato físico entre os personagens, resultando em uma narrativa voltada ao sensorial, seja 

através do toque, do cheiro, dos sons, do gosto e da visão.  

O término do conto se dá como uma divisão entre o narrador erótico e o narrador em 

sofrimento pela doença do pai (1996, p.18-19): 

 
O vento sopra uma aragem em nossos corpos nus e suados. Eu sinto na boca o gosto 
salgado da pele dela e digo que gosto do sal de sua pele. [...] Ela está abraçada 
comigo: sinto que ela é mesmo alguma coisa minha: minha mão, minha perna, 
minha boca, minha costela. E uma canção começa a cantar dentro de mim como uma 
festa, mas eu sei que não é hora de festa, afinal de contas meu pai está morrendo 
dentro do quarto.  
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A sensação corporal prazerosa acarreta o esquecimento pelo sofrimento paterno que 

agoniza próximo, no quarto ao lado. O estímulo corporal manifestou-se fortemente, ignorando 

o sofrimento psicológico, na valorização do sensorial, como a expandir as sensações que o 

corpo é capaz de produzir, aliviando a parte psicológica do ser humano, em um embate que o 

freudismo determinava como as forças do consciente e do inconsciente, do desejo com sua 

realização. 

Interessante perceber a teoria de Sigmund Freud constantemente apresentada pelo 

narrador, como se o mesmo a dominasse e quisesse disseminá-la.  Exemplifica-se esse 

pensamento na relação estabelecida entre dor e sonho que Freud denomina de estímulos 

somáticos orgânicos internos em uma passagem no romance (1996, p. 20): “Seu pai acordou 

sentindo uma dor muito forte no peito. Ele não sabe se é um sonho ou se é uma dor.” Essa 

dúvida seria incoerente para os não-conhecedores da teoria freudiana, porque dor é dor, não 

pode ser confundida com sonho, mas para a teoria freudiana, onde “o corpo fala” durante a 

noite, caberia a valorização dessa cena no romance, contribuindo para a concepção de que 

Roberto Drummond dedicou-se a estudos na área da psicanálise para a escrita do romance. 

Cita-se Sigmund Freud em mais passagens do texto como referencial explicativo para 

algumas cenas (1996, p.54): “só um cão, que Freud já dizia que é o símbolo do sentimento de 

culpa” e também na cena (1996, p.55): “Sente saudade da mãe e, como diria Freud, por que é 

que nos momentos difíceis nós nos infantilizamos? Dizem que no front das guerras os 

soldados chamam pela mãe durante os combates.” Essa busca por uma resposta interior está 

em toda a narrativa, nas mediações simbólicas, nos medos, nos recursos do agir humano, 

interpretados pela teoria freudiana, servindo até, segundo o narrador, de suporte para o 

psiquiatra belo-horizontino, Hélio Pellegrino, analisar sua paciente, Hilda Furacão, conforme 

o enredo. Essas citações, muito próximas da teoria de Sigmund Freud, introduzem  a 

dimensão do inconsciente, seja nas lembranças do narrador ou do seu esquecimento, mas 

certamente apresentando a angústia do eu, que Gagnebin (2009, p.82) diz ser imprescindível 

“à retomada, pelo presente e para o presente, do passado histórico ou autobiográfico”, na 

comprovação de que o pensamento e escrita desdobram-se à escuta do inconsciente. 

A valorização do cenário, recorrente na obra, encontra-se na conflituosa mudança da 

zona boêmia em Belo Horizonte para a “Cidade das Camélias”. Tema gerador de conflito em 

Hilda Furacão, essa cidade temática foi um projeto verídico, citado em outros romances, mas  

que não repercutiu da mesma maneira ou com a sensibilidade de Drummond na narração do 

fato. Fernando Sabino, como bom mineiro, também contou a história desse período em seu 

romance O encontro marcado (1977, p.189), entretanto sem o glamour e a dedicação de 
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Drummond: “Mauro está um caso sério [...]. Há pouco tempo foi preso numa arruaça na Zona 

Boêmia. Iam mudar a Zona de bairro, despejar as mulheres, Mauro então promoveu um 

verdadeiro comício, queria fazer uma passeata com elas até o Palácio do Governo.” Esse 

conflito para a narrativa de Sabino não ocupou um parágrafo, o que para Roberto Drummond 

resultou em um livro. O que para Drummond era “movimento revolucionário”, para Sabino 

era “uma arruaça”; proteger as prostitutas legou, no romance de Drummond, status de 

cidadania e jornalismo atuante, para o segundo gerou uma atitude negativa.  

A valorização da cidade, os embates íntimos e os sofrimentos psicológicos sofridos 

esconderam-se na retaguarda de Hilda Furacão, contrabalanceando na obra as angústias do eu-

autor que não desejava ter seu relato autobiográfico tão visível, promovendo um desvio das 

angústias do narrador para a vivência da musa sexual, uma criação drummondiana que 

representará na literatura brasileira um mistério a ser desvendado. Roberto Drummond 

orgulhava-se do mistério de Hilda, como citado em sua crônica “Envolvendo Dona Beja”, do 

jornal Hoje em Dia (17 maio 1997, p.8), quando responde ao seguinte questionamento de 

Arsênio Cicero Sancristóbal: “Assim como Dona Beja, como mulher, Hilda Furacão é cheia 

de mistérios. Essa é uma característica da mulher mineira?” O questionamento é respondido 

por Drummond através da ambiguidade própria de sua escrita, na autovalorização, que 

aproxima sua personagem de mitos criados por mestres da literatura brasileira: “Como Dona 

Beja e como Hilda Furacão, eu vejo também Capitu, de Machado de Assis, igualmente 

indecifrável. Também Diadorim, que a gente pensa que é homem até o final de ‘Grande 

Sertão: Veredas’, é um mistério...” 

Por isso, Hilda não é descrita de maneira objetiva pelo narrador. Nem quando é apenas 

a Garota do Maiô Dourado tem sua essência revelada (1996, p.40): “Hilda Gualtieri Von 

Echveger, mãe italiana, pai alemão [...] tecendo seu mistério ficava uma interrogação no ar, 

misturado ao perfume Muguet du Bonheur: ‘O que veio fazer no mundo a Garota do Maiô 

Dourado?’”. Ao invés do cheiro tropical de Gabriela, cravo e canela, Hilda rescende o cheiro 

do refinamento sedutor europeu; ao invés do cheiro natural de almíscar de Rita Baiana, ela 

cheira a perfume francês. E este cheiro marcará sua presença em toda a narrativa, como 

delimitador de seu poder, de sua extensão como pessoa. O nome do perfume remete à flor que 

corresponde ao “lírio do vale” e ao mês das noivas, maio; também era o perfume escolhido 

pelas jovens da TFM (tradicional família mineira), representada na Garota do Maiô Dourado e 

continuando como referencial da prostituta Hilda Furacão. Em relação à escolha do perfume, 

Letícia Malard (23 ago.1997) faz a seguinte relação: “Numa contradição entre prostituição e 

pureza, entre promiscuidade e monogamia romântica.” 
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Hilda não é descrita pela sua aparência, mas pela magia que possui aos olhos das 

outras pessoas. Não há descrição de sua beleza, mas sim a descrição da reação das pessoas 

diante da sua formosura; a sedução alheia diante de sua presença. Quando Drummond resolve 

descrever Hilda, usa descrições metaforizadas e sensoriais, como se as palavras precisassem 

ter vida para caracterizar Hilda Furacão: “presença mágica, voz rouca provocando arrepios” 

(1996, p.37); “aquelas mãos mágicas, aquelas mãos pecadoras” (1996, p.60); “ela anda como 

uma égua campineira solta no pasto.” (1996, p 48); “demônio [...] que assumia a face de anjo 

– por isso mais diabólica” (1996, p.51-52); “ela enlouquecia os homens desde os 15 anos, 

quando o primeiro namorado suicidou-se por sua causa” (1996, p. 41). 

O grande fascínio de Hilda Furacão, enfatizado pelo autor, valia-se da sua presença 

mágica, que alegrava as pessoas e demonstrava a dubiedade da personagem, representante do 

profano, mas que possuía a alegria das ações puras, dando a todos que a viam vontade de 

cantar, dançar ou pular. Como convencimento para a sedução da prostituta, o autor serviu-se 

do impacto das pessoas, como na “Noite do Exorcismo”, que, ao aparecer, consegue mobilizar 

a todos com sua presença (1996, p.56-57): 

 

[...] estranha reação dos soldados e guarda-civis que, ao vê-la passar e sem barrar-lhe 
o caminho, tiraram reverenciosamente seus quepes e bonés, sendo que alguns caíram 
de joelhos, enquanto um silêncio imenso se fez.[...] 
Ela veio andando na direção dele como uma festa; no que andava[...] trazia toda a 
alegria do mundo; era clara, tinha a Itália materna na pele e a Alemanha paterna nos 
olhos cor de fumaça e um certo quê louro nos cabelos lindamente presos; e a 
arrogância, esse não abaixar a cabeça, esse não desviar os olhos, de onde é que 
vinha? 
 
 

Apesar de todo o preconceito diante de uma mulher de vida promíscua, 

reverenciavam-na como uma santa, porque Hilda Furacão era o símbolo de um tempo: “todos 

sabiam que estavam se despedindo de um tempo inocente simbolizado por uma Garota do 

Maiô Dourado, transformada em sonho erótico que fazia a alegria dos homens.” (1996, p.274) 

Essa superprostituta ou antiprostituta praticava esporte, adorava Geografia, fazia 

assistência social, terapia psicanalítica confessava-se semanalmente e possuía liderança 

política. Apesar de ter recebido mais de vinte mil homens para os seus dois minutos no 

“paraíso com Hilda”, sua áurea estava imaculada e reascendia involuntariamente através do 

perfume Muguet du Bonheur, que deixava um rastro de sua presença por onde passava, 

caracterizando-a olfativamente, ao contrário de algumas personagens marcantes da literatura 

brasileira, como Capitu, que não possuíam descrição de cheiro ou de perfume, apesar de sua 

natural sensualidade, apresentada em Dom Casmurro (1997, p.37): “As mãos [...] não 
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cheiravam a sabões finos nem água de toucador, mas água de poço e sabão comum”. Roberto 

Drummond queria ir além, queria um personagem indesvendável, como apresenta em sua 

crônica “A ‘Síndrome de Sherazade’” (16 fev.1997, p.8) , no jornal Hoje em dia: “pretendo 

escrever um romance clássico e pós-moderno, que crie mistérios, e não os resolva, como 

faziam Machado de Assis e Henry James.[...] Criei alguns mistérios em meu romance ‘Hilda 

Furacão’ e deixei ao leitor o trabalho de desvendá-los”. O cheiro em Hilda Furacão demarca. 

Tem-se a ilusão de que ela está em toda a parte, colaborando para a provocação natural da 

protagonista. 

No romance drummondiano, o narrador não permite que o olfato seja esquecido, 

funcionando como se o perfume fosse uma extensão da Hilda ainda imaculada, como era a 

Garota do Maiô Dourado, apresentado nas citações a seguir, na junção entre a intelectualidade 

e a sedução de Hilda (1996, p.48): “tinha nas mãos o livro Geografia geral, [...] e senti o forte 

e adocicado cheiro do perfume Muguet du Bonheur que ela usava,” na apresentação de sua 

invisível presença (1996, p.57):“então o Santo sentiu o forte, penetrante e adocicado cheiro do 

perfume Muguet du Bonheur que ela usava,” a reação física diante daquele cheiro, 

insuportavelmente sedutor (1996, p.60): “a cabeça explodia e o perfume Muguet du Bonheur 

parecia mais forte.” ou a sedução coletiva provocada pelos predicados de Hilda (1996, p.76): 

“Ninguém escapava; quem saía do quarto 302 levando na pele o perfume Muguet du Bonheur 

usado pela Garota do Maiô Dourado estava incuravelmente contaminado pelo Mal de Hilda.” 

Na primeira parte do romance, o narrador marca o que representava o cheiro de Hilda 

Furacão. Ele impregna, asfixia e embriaga quem com ela se deparava. A aromatização de sua 

presença faz com que ela seja mais sedutora e envolvente do que qualquer outra personagem 

na literatura brasileira. E o seu poder transcendia a capacidade dos outros de resistirem aos 

seus encantos. A bela cena da “Noite do Exorcismo”, em que a pureza de Frei Malthus se 

encontra com o pecado de Hilda Furacão, na geração de uma simbiose, que resultaria em uma 

grandiosa paixão, não apresentou na mídia televisiva a mesma intensidade, já que na televisão 

não há como demonstrar a potência da característica olfativa de Hilda, enfraquecendo a 

determinação do Santo, como aparece no romance (1996, p.57): “era alérgico a perfumes – 

uns lhe provocavam incontroláveis espirros, outros faziam a cabeça estourar de dor – 

implorou a Santo Antão [...] – Que minha cabeça estoure de dor, Santo Antão, mas livrai-me 

dos espirros, amém!” 

 A capacidade sensorial de enfraquecer o psicológico encontra-se neste fragmento, em 

que o Santo, pronto a exorcizar o demônio na pele de Hilda Furacão, corre o risco de cair no 

ridículo, ao ser tomado por uma crise de espirro ou de enxaqueca. Apesar de todo preparo 
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intelectual e religioso de um frei dominicano, o corpo sucumbiu-se, deixando o personagem 

em desvantagem, demonstrando a fraqueza do psicológico em sua extensão com o corpóreo 

(p.60): “Frei Malthus ouvia calado; a cabeça explodia, o perfume Muguet du Bonheur parecia 

mais forte; pensou em pedir uma aspirina ao irmão leigo, que andava com uma farmácia de 

emergência no bolso e baixou o crucifixo, sendo aplaudido pelos partidários de Hilda”. 

 A musa sexual venceu o primeiro embate com o Santo, tendo como arma o perfume, 

o representante de sua sedução e poder. Segundo Thereza Domingues (1999, p. 60), no 

embate e no amor de Hilda e Malthus “a narrativa ultrapassa os padrões (auto) biográficos 

conscientes do narrador e vai atingir os padrões do inconsciente coletivo.”. Isso foi tão 

verdadeiro nesta obra, que o público, quando da popularização do romance, através da 

minissérie da Rede Globo de Televisão, não mediu esforços para identificar na vida real o 

casal pela eficiência com que tocaram no imaginário coletivo.  

Não seria, porém, apenas Frei Malthus que se sentia enfeitiçado e enfraquecido pelo 

perfume de Hilda, já que por onde passava, a musa sexual deixava um rastro de sua presença. 

Isso se comprova pela passagem do personagem Roberto Drummond investigando a vida da 

prostituta e creditando ao rastro do perfume o trajeto feito por ela no consultório de Psicologia 

(I), para sua terapia semanal, (1996, p.174- 175) e na casa paroquial (II), quando foi se 

confessar (1996, p.177-178):  

 

(I)   quando entrei na sala de Hélio Pellegrino senti no ar o cheiro do perfume Muguet du 
Bonheur [...] Ali estava no ar o forte cheiro do perfume Muguet du Bonheur; com 
meus olhos de Hercule Poirot, vi que o consultório de Hélio Pellegrino tinha duas 
saídas; e pensei Hilda Furacão vem ao Rio de Janeiro fazer análise toda segunda-
feira e acaba de sair daqui. 

(II)     Padre Agnaldo recebeu-me na casa paroquial de Santo Antônio [...]; quando 
entramos senti na sala um vago e inconfundível perfume: o Muguet du Bonheur de 
Hilda Furacão [...] Saí de lá certo de que Hilda Furacão tinha ido se confessar  com o 
Padre Agnaldo porque era quinta-feira, véspera da primeira sexta-feira do mês, daí o 
seu vago perfume no ar.  

 
 

O narrador não afirma que Hilda fazia psicanálise e era religiosa, mas sugere, através 

do rastro olfativo, que isso ocorria. O sofrimento de Frei Malthus diante daquele cheiro que 

impregna, fragilizando-o envolve a narrativa, entretanto o envolvimento amoroso entre os 

amantes inicia-se e o comportamento diante do perfume modifica-se, transformando o que 

antes era dor em prazer, como se observa quando da entrega do cheque doado por Hilda 

Furacão ao Frei (1996, p.236-237): 

 

- Uai, que perfume é esse? 
- É deste cheque, veja. 
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[...] 
- Com este perfume... só podia ser dela – corrigiu – só podia ser de quem é. [...] 
Pôs-se a andar pela sala com o cheque nas mãos; parecia ter ímpetos de rasgá-lo ou 
levá-lo à boca e beijá-lo; como temesse fazer uma coisa ou outra, deixou-o em cima 
da mesa e levou as mãos à cabeça: 
- Esse maldito perfume... já estou com a cabeça estourando de dor! – E após engolir 
em seco uma aspirina que tirou do bolso do hábito: - Você vai levar este cheque de 
volta. [...] 
- Santo, uma ova! Santo era Santo Antão! Eu sou um reles pecador. Tudo  por causa 
dela [...] Ela é a minha rainha de Sabá. Eu me chicoteio todas as noites para não 
pensar nela. Já não como. Já não durmo [...] Agora vem esse maldito perfume e eu 
fico pensando nela. Fico querendo cantar. Querendo dançar. Querendo abraçar o 
mundo. 
 
 

 O perfume, produtor de fortes dores de cabeça, personifica Hilda Furacão e produz a 

mesma dor do primeiro encontro do casal, obstante agrega no Santo outros sentimentos, 

como a alegria de querer cantar, dançar e abraçar o mundo. A dor continua a mesma, fruto 

de um mal físico, mas a percepção diante do cheiro modifica-se, porque agora se alia ao 

prazer de recordar Hilda com sua beleza, sua sedução, agregada agora à alegria e à 

solidariedade, em que o cheiro a representa e aciona o sentimento de paixão. 

 Frei Malthus também possui uma particularidade voltada aos sentidos, a degustação, 

representada na troca do sentimento de pecado pela geleia de jabuticaba produzida pela mãe, 

Dona Nhanhá, exímia cozinheira e banqueteira. Enquanto os demais religiosos se 

autoflagelavam, Frei Malthus preferia degustar geleia de jabuticaba. Thereza Domingues 

(1999, p.64) faz a seguinte relação: “essa degustação, segundo ele, mais o unia a Deus do 

que as autoflagelações. Com isso demonstra seu apego à mãe, da qual a geleia era apenas 

uma metonímia.”  

A apresentação do personagem inicia-se com o Frei degustando excessivamente a 

geleia, produzida por sua mãe em Santana dos Ferros quando se sentia acuado (1996, p.53): 

“ lê o panfleto, vai para seus aposentos, abre a lata de geléia de jabuticaba, chama o irmão 

leigo e pede que passe um telegrama urgente para Santana dos Ferros [...]: querida mãe: 

mande urgente geleia de jabuticaba PT Saudações em CristoPT’”. Malthus, magro, com sua 

batina branca de frei dominicano, de andar cadenciado, óculos de tartaruga escorregando no 

nariz, fazendo cócegas na orelha esquerda, cabelo curto e partido de lado representa o 

homem frágil que tenta enfrentar o poder de Hilda Furacão,  mas termina apaixonando-se 

por ela. Necessitava Frei Malthus de um recurso extra para enfrentar o embate, como 

Popeye, personagem das histórias em quadrinho, criado por E.C. Segar, em 1929, e que 

ficava mais forte e confiante quando ingeria uma pasta de espinafre, podendo vencer 
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qualquer desafio; por isso, o excesso de deguste do personagem drummondiano que 

precisava da força da geleia materna para combater os desejos humanos. 

Os personagens drummondianos apresentam padrões convencionais repetidos, 

principalmente os protagonistas, que são dicotômicos e surpreendentes, apresentando dentro 

de si divisões que agregavam relações positivas e negativas, oscilando a personalidade e 

aproximando-os da essência humana. Hilda é um representante dessa dicotomia, assim como 

Frei Malthus, que traz dentro de si os opostos: o deliciar-se pelo gosto, a sensibilidade e o 

prazer diante do belo, dividindo-se com a rigidez, a ascese religiosa que pregava a 

abstinência, a privação e o sofrimento. Cabia somente a ele permitir que uma dessas facetas 

sobrepusesse às outras, para surpreender de forma convincente o leitor, mostrando a 

imprevisibilidade do ser. Segundo Antônio Candido, no artigo “A personagem de ficção”, 

inserido no livro homônimo (1998, p.73): “as personagens obedecem a uma certa concepção 

de homem, a um intuito simbólico [...] de maneira a supormos uma espécie de arquétipo 

que, embora nutrido da experiência de vida e da observação, é mais interior do que exterior.”  

  Interiormente, Frei Malthus começa a mudar e a paixão por Hilda Furacão vai 

sobrepor ao amor por Cristo. Assim, o consumo de geleia de jabuticaba aumenta, mas 

Malthus começa também a autoflagelação como se o homem do seu interior começasse a se 

desvincular da mãe (representado pela geleia de jabuticaba) e se aproximasse mais do 

mundo e dos desejos mundanos (o sapato de Hilda). Como está de posse do sapato perdido 

de Hilda, o olhar e a autoflagelação ocupam um pouco o espaço antes dedicado somente à 

degustação (1996, p.68): “poderemos vê-lo sem que nos veja; olhem: lá está ele, ajoelhado 

diante do sapato da Cinderela, mas não vê o sapato: tem os olhos fechados, e a geleia de 

jabuticaba, que ele degusta sempre que seu lado pecador ameaça derrubar seu lado santo, 

está ao alcance da mão.” A seguir (1996, p.70), o santo “vê, de olhos fechados” tudo que 

poderia realizar com Hilda Furacão; abre os olhos com medo de seus pensamentos e “põe 

uma colher de geleia de jabuticaba na boca.” 

 O distanciamento do mundo religioso por Frei Malthus inicia-se com a troca “do 

escudo” diante da tentação, quando substitui a geleia pelos pasteis de nata e troca a 

autoflagelação pelo trabalho de operário na Mannesmann, uma empresa de Belo Horizonte 

(p.131): “- Está vendo? – foi falando e me estendeu o prato com os pasteis. [...] E se eu não 

fosse seu irmão, você não teria a menor notícia desses pasteis. Eles dissolvem como hóstia 

na boca.” O personagem de Malthus, busca essa comparação como meio de diminuir a culpa 

pelo gosto prazeroso, em que o prazer externo (pasteis) aproxima-se do prazer interno (corpo 

de Cristo), em uma referência religiosa próxima ao que José de Anchieta apresentou em suas 
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obras, entre elas a Do Santíssimo Sacramento, em que o saboroso alimento contrapõe-se ao 

alimento sagrado. 

O reconhecimento do paladar como modificador da realidade, tornando-a menos 

penosa, repete-se, posteriormente, na escrita da crônica “O homem feliz” (12 jan. 1999, p.8), 

publicada no jornal Hoje em dia, com a aproximação do personagem Frei Malthus ao do 

religioso Frei Betto, amigo do romancista. O intuito neste estudo, entretanto, atem-se para a 

valorização da teoria epicurista inserida na literatura drummondina, de que o prazer estaria 

nas coisas simples da vida, principalmente no prazer gustativo: 

 

Jovens estudantes [...] perguntam a este escrevinhador de quimeras [...] 
- O que é um homem feliz? 
Ah, eu poderia recorrer ao francês Sartre, ao franco-argelino Albert Camus, ao 
alemão Freud ou ao seu compatriota Karl Marx, e dar uma resposta erudita às 
garotas. Mas preferi dizer: 
- O homem feliz come pastel![...] 
Você, e suponho que agora também os leitores, podem estranhar o que acabo de 
dizer, porque nunca provaram o pastel que Dona Stella Libâneo, mãe de Frei Betto, 
autora de best-sellers ligados à magia culinária. Comer os pastéis de Dona Stella é 
um privilégio que este rabiscador divide com Lula, com o escritor Roberto Freire e, 
por que não?, com Fidel Castro. Pois quando esteve em Belo Horizonte, Fidel 
encontrou tempo para visitar Dona Stella, afinal é amigo de Frei Betto, companheiro 
de esperanças.[...] 
Sabem o que aconteceu com Fidel? 
Onde foi, pelo Brasil, e depois em Cuba, Fidel era a imagem feliz. Chegou, se não 
exageram meus informantes, a cantar dentro do avião. 
 
 

Através da degustação, do prazer sensorial, Roberto Drummond traz para a literatura, 

seja em seus romances ou em suas crônicas, a valorização do pensamento de Epicuro de que 

“toda alegria da alma deriva de um prazer precedente da carne” (2010, p.17), independente 

de quem seja, de qual sexo, de qual idade ou de qual ideologia política, porque o prazer 

sensorial é intrínseco ao ser humano, sendo necessário reconhecê-lo e valorizá-lo como se 

valoriza uma demonstração artística. 

Frei Malthus abandona a geleia, sinônimo de fé e amor maternal, e começa a se 

interessar pelos prazeres mundanos como bailes, política e negociações. A amizade entre 

Malthus e Roberto compõe-se de ideologias, moldadas pelos hábitos comuns dos 

personagens, modificados ao longo da narrativa, sejam através das amizades, das músicas ou 

até mesmo pela degustação dos pasteis “que dissolvem como hóstia” (1996, p.132-133): 

 
- Acredita em minha amizade? 
-Acreditarei muito mais se você for lá dentro e trouxer, pelo menos, mais quatro 
pasteis para nós. 
- Isso é chantagem culinária! Mas tenho Cristo no coração e não me importo que 
você tenha Marx... e vou buscar mais seis pasteis, três para cada um. 
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 A formação política e degustação encontram-se no texto com o intuito de  ironizar e 

aproximar os personagens, como um padrão de convencimento, relacionando as escolhas 

gastronômicas com a crença religiosa e política, traçando o perfil dos personagens através de 

suas opções alimentares, como o  apresenta Malthus em relação ao personagem Roberto 

(1996, p.135): 

-Você é comunista mais estranho que existe. Seu livro de cabeceira é a Bíblia e não 
O capital. Eu que sou considerado Santo como carne na Quaresma e você, o 
comunista, você não come, alimenta-se apenas de peixe e bacalhau. Até hoje você 
faz jejum na Sexta-Feira da Paixão, enquanto eu não dispenso um bom pastel de 
camarão da Dona Nhanhá. Agora você vem me dizer que acredita em vidente? É por 
isso que o Partido Comunista não vale nada no Brasil. 
 
 

Esta ironia corrosiva desmitifica os valores de esquerda preservados no personagem 

Roberto Drummond, membro ativo da Juventude Comunista, que, entretanto, não 

correspondia em seus hábitos cotidianos à ideologia de esquerda, conforme citado no 

romance através da gastronomia e das aulas de moral comunista. Essa relação entre comida 

e hábitos religiosos demonstra a religiosidade que o personagem tinha arraigado em si, 

voltando-se para as tradições católicas, difíceis de serem abandonadas. Com essas 

considerações do dia a dia, apresentadas em Hilda Furacão, a crise política pré-64 perde a 

seriedade tratada em Sangue de Coca-Cola e passa a representar uma utopia, como se 

respondesse a pergunta de Thomas Mann, colocada como epígrafe: “Aonde nos levou o 

sonho?”.  E a forma de se perfumar, de se alimentar ou as músicas preferidas vão delineando 

os personagens, sutilmente, como se respondessem a todos os segredos da narrativa, 

cabendo apenas ao leitor desvendá-los. 

Outro personagem caracterizado pela degustação é o gordo Emecê, colunista na Folha 

de Minas, com seus cento e oitenta quilos, segundo o narrador (1996, p.86-87): 

 
frutos principalmente de um desvairado amor pelos pasteis, os miúdos de frango, 
principalmente a moela, a cerveja e o caol do Café do Palhares, funcionavam como 
uma espécie de amuleto e conferiam status a um pobre coração tomado por um mal-
disfarçado complexo de inferioridade por causa da cor: Emecê era mulato e isso doía 
nele. 
A tragédia de Emecê, hoje eu pergunto, era a tragédia de um gordo-feio ou a 
tragédia de um mulato-gordo, numa sociedade que na época exaltava o tipo 
masculino pelo figurino de Hollywood? 
 
 

Interessante perceber a insistência do narrador em dizer que Emecê comia muito e 

pesava muito, ressaltado em variadas citações na narrativa, onde descrevia sua “cadeira 

blindada” ou sua ansiedade pela comida. O caol, por exemplo, citado várias vezes, tem o 
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seguinte significado (1996, p.79): “c de cachaça, a de arroz, o de ovo, e l de linguiça, que 

estava inesquecível”, remetendo aos alimentos a simbolização de um tempo pretérito, 

guardado na lembrança afetiva dos moradores de uma Belo Horizonte dos anos de 1960. 

Interessava ao narrador também questionar valores que iam da beleza do personagem à cor da 

sua pele. Percebe-se que o culto à beleza hollywoodiana, valorizado no romance Sangue de 

Coca-Cola e nas obras drummondianas anteriores, estabelece um novo parâmetro em Hilda 

Furacão, mostrando que o padrão de beleza imposto pela sociedade capitalista, na valorização 

da estética, da cor e do status excluía os que não se enquadravam ou fugiam aos padrões 

estabelecidos. Isso é questionado e criticado neste romance, seja através do personagem 

Emecê (gordo e feio) ou do personagem Aramel, o Belo, (bonito e pobre) já que ambos são 

vítimas do padrão de perfeição hollywoodiano e da sociedade capitalista. 

Outra tendência drummondiana inclui a caracterização da voz. Hilda Furacão possuía 

“voz rouca provocando arrepios” (1996, p.37) e quando cantava em alemão a “Ave Maria” de 

Franz Peter Schybert, “dava nos homens uma vontade de chorar” (1996, p.40); a 

caracterização da voz de Frei Malthus (1996, p.55) “uma voz que, sendo de Santo, tem um 

tom musical (não fosse ele um barítono de chuveiro)”; a descrição do irmão leigo, 

companheiro de Frei Malthus no convento, através de sua voz (1996, p.67): “tudo nele é 

neutro; neutra sua voz, nem de homem, nem de mulher.” O som da voz funciona também 

como uma característica externa do personagem Cintura Fina (1996, p.36): “um sotaque 

cantado” e a ênfase dada à voz de Emecê 1996, (p.85): “um vozeirão inconfundível,” que 

fazia grande sucesso na Rádio Inconfidência quando lia suas crônicas, mas que o faziam 

sofrer (1996, p.87): “imaginava que as fãs escreviam para ele porque, sendo um homem de 

rádio, não de televisão, não conheciam sua imagem gorda, feia, mulata e, por isso, sonhavam 

com um príncipe encantado.” 

A ênfase à voz e ao físico do personagem Emecê valoriza a dualidade e força da 

sonoridade, representada pela voz que esconde a imagem, em que os sentidos podem enganar 

ao receptor, porque não representam o todo, mas sim, uma parte da exterioridade humana, 

possuidora, certamente, de grande sedução, pois é estimuladora da imaginação, 

principalmente quando não agregada à imagem. 

Outro personagem caracterizado pela voz é Dona Nevita, impedida de dar suas risadas 

pelo Padre Nélson, já que despertariam nas pessoas que a ouviam, sonhos proibidos. Esse 

personagem caracteriza os padrões de comportamento vigentes na década de 1960, em que, 

assim como os ditames do belo, tolhem as liberdades individuais (1996, p.114): 
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era uma risada que, de tão alta, ecoava em toda Santana e despertava nos que a 
ouviam um não sei quê, uma vontade de ser feliz, de se soltar, de ir embora em 
busca de melhor sorte, de fazer a trouxa e ir para longe, de não aceitar os azares da 
vida como boi aceita a canga, ou pior ainda, como aceita o matadouro; 
 
 

 A modificação psicológica e emocional através dos sentidos já se apresentou através 

do olfato, do paladar e agora aparece na sonoridade, ocorrendo em várias passagens da 

narrativa, seja através das vozes, da risada ou de músicas que servem de fundo para 

acontecimentos e também como recurso explicativo para os momentos vividos pelos 

personagens como os apresentados anteriormente neste estudo no romance A escrava Isaura 

(1997) e Memória de um Sargento de Milícia (1982) onde os personagens fizeram uso da 

música para trazer à tona seus conflitos psicológicos. Constitui nesse romance também um 

retorno nostálgico, pois a recorrência maior se dá com as músicas representantes das décadas 

de 1950 e 1960, símbolos ou da dor (1996, p.202) 

 
Mas na verdade, estava começando uma guerra e nosso hino de batalha, meu e da 
bela B., daí em diante seria uma música de Tom e Vinícius: 
‘Eu sei e você sabe 
 já que a vida quis assim 
 que nada neste mundo 
 levará você de mim...’ 

 
 

 A memória guarda um relacionamento próximo com a música, assim como também 

um maior grau de realização conforme apresenta Antônio Jardim no estudo Música: vigência 

do pensar poético (2005, p.31): “porque se realiza concretamente, seja pelo fato de a música 

estabelecer um lugar privilegiado de realização da memória [...] Os caminhos da memória, de 

certo modo, se confundem com os próprios caminhos da música.” A utilização das músicas no 

romance em estudo funciona como instrumento esclarecedor do momento vivido pelo 

personagem, assim aconteceu em momentos tristes (I) (1996, p.97), em momentos alegres 

(II), ou relacionando as músicas com acontecimentos da época (III): 

 

(I)    Na noite em que Gabriela M. entrou no Karman Ghia de Aramel, o Belo, Emecê 
bebeu mais do que de costume e no Mocó da Iaiá, para onde fomos, e cantava um 
sucesso de Gardel: 
‘Esta noche me emborracho...’. 

(II)     O bloco só ia aumentando lá embaixo: 
‘Chegou o general da banda Ê,ê 
chegou o general da banda 
êh, ah...’ 

(III)  Era época da construção de Brasília, tempo de euforia do governo Juscelino 
Kubitschek, que prometia fazer cinquenta anos em cinco. Uma marcha de carnaval 
da época, de Klecius Caldas e Armando Cavalcanti, cantada por João Dias, dizia: 
‘O pai da aviação era mineiro 
nasceu com a mania de voar 
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por isso é que o bicho-carpinteiro 
não deixa esse menino sossegar. 
Ele só diz: adeus, adeus, oh Minas Gerais 
Mamãe eu vou para Goiás...’  

 
 

 Os momentos alegres aconteciam normalmente no Montanhês Clube, o clube 

frequentado pelas prostitutas, com músicas carnavalescas da época, que incitam o leitor que 

viveu naquela década a uma viagem ao passado, transformando o som em um recurso 

sensorial efetivo para o que merece lembrança, desencadeando concretamente a realidade 

passada e a presença da memória, aproximando o enredo de uma narrativa memorialista 

(1996, p.143): 

 
Ali pela 1 da manhã, foi a vez dos sambas; e dos mais tocados da noite: 
‘Se eu morrer amanhã 
não levo saudade 
eu fiz o que quis 
na minha mocidade..’ 

 
  

 O romancista utilizou músicas também para determinar características de personagens, 

como acontece com a personagem Maria Tomba Homem: prostituta durante a noite e 

trabalhadora braçal durante o dia. A música funciona como uma provocação do travesti 

Cintura Fina à prostituta, já que cantava insistentemente a mesma música quando queria irritá-

la, como se fosse um dos modos de demonstrar a verdade do ser. Esta música popular serviria 

também para o eu-autor recordar antigas músicas, tais como o sucesso gravado por uma 

cantora famosa e um cantor regional, marcando a temporalidade no romance (1996, p.36):  

 
Maria Tomba Homem virava homem quando alguém cantava ou solfejava o refrão 
de um incômodo sucesso musical gravado por Emilinha Borba e por Luiz Gonzaga:  
‘Paraíba, masculina 
muié macho, sim sinhô...’ 

 
 

O mesmo recurso caracterizou o travesti Cintura Fina, onde seus aspectos físicos eram 

assim definidos pelo romancista (1996, p.36): “grandes, chorosos olhos castanhos, cicatrizes 

feitas por golpes de navalha no rosto, um sotaque cantado, lembrança do Recife”. A 

caracterização do personagem foi expressa, porém, através da palavra cantada, pelo seu poder 

de ultrapassar a descrição pontual e liberar a sensualidade (1996, p.37): 

 
‘Vem cá cintura fina 
cintura de pilão 
cintura de menina 
vem cá meu coração...’ 
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 O que ocorre nestas descrições do personagem homem/mulher através da música é 

pontuado por Antônio Jardim (2005, p.146): “A música apresenta o Ser e é nesse apresentar 

que repousa a sua ‘utilidade’.”  Na obra drummondiana, principalmente Hilda Furacão, o 

romancista utiliza as referências musicais também na constituição de tempo e espaço, como 

complementação dos pensamentos alegres e conflituosos dos personagens e  como auxiliar na 

utilidade do ser.  

A visão é estimulada, em alguns momentos da narrativa, do mesmo modo que uma 

câmara, focalizando as diferentes situações, recorrendo o narrador a verbos como olhar, ver, 

observar, para indicar passagens de relevância: “daqui a pouco, por sinal, ele vai aparecer 

nesta narrativa e vocês o verão usando o hábito branco de frei dominicano” (1996, p.25), ou, 

“Sigam meus passos: o rapaz magro, de camisa esporte e andar apressado que caminha pela 

Avenida Paraná nesta noite de sábado sou eu.... por isso não me percam de vista; se 

observarem bem, vão notar que fumo um cigarro atrás do outro.” (1996, p. 29) 

 Dentre as passagens, em que o narrador releva a visão, encontra-se uma em que o 

narrador apresenta-se como um diretor, que vai usando a câmara para descobrir o melhor 

ângulo, de forma que o espectador não perca nenhum instante (1996, p.69): 

 
E, em seguida o que o Santo vê de olhos fechados? 
Vê Hilda Furacão ainda mais molhada pela chuva.  
O que mais chama a atenção nela? 
Os cabelos molhados pela chuva. 
E além dos cabelos molhados? 
O vestido tomara-que-caia que ela usa e que está colado ao corpo. 
E o que mais? 
O seio esquerdo que ameaça escapar do vestido, a um simples respirar, e voar como 
um pássaro no paraíso. 
 
 

 O tato, através das sensações da pele, é mencionado em proporções menores que os 

outros sentidos, verificados em várias passagens, como a seguir: “esta noite quero sentir o 

calor afro-brasileiro das coxas negras de Das Dores” (1996, p. 29) ou uma relação de fetiche e 

provocação através das mãos: ““mais do que um olhar – anotou o Santo em sua agenda – ela 

jogou um beijo com a mão de dedos longos e finos, a sua pecaminosa mão.” (1996, p.129). O 

abraço é frequentemente citado em várias passagens do texto, como uma aproximação 

corporal de afetividade (1996,p.130): “Eu me aproximei e ela disse: - Cê não vai me dar um 

abraço? Eu a abracei e ela falou alguma coisa no meu ouvido.” 

 A mão já foi apresentada como um símbolo da insegurança em Sangue de Coca-Cola, 

onde os personagens demonstram seus conflitos e medos. Essa característica repete-se no 

romance Hilda Furacão, conforme se observa a seguir: “Transmito a Aramel, o Belo, a 
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resposta de Euro Arantes e José Maria Rabelo e ele começou a roer unha, como acontece 

quando está nervoso.” (1996, p. 227). Outra forma de valorização das mãos é como uma 

metonímia para o trabalho (1996): “Quando acabou de comer o segundo pastel mostrou a 

palma das mãos, onde havia calos: [...] e ainda com a palma das mãos voltadas para cima: – 

ninguém mais pode dizer que eu não sei como vive o trabalhador brasileiro.”  

 Nesta “escrita do eu”, o autor, ao escrever sobre os acontecimentos e sobre os 

tormentos ou alegrias da alma, passa a analisar atitudes estabelecidas ou não estabelecidas que 

trarão uma nova visão sobre o passado. Quando o eu-autor utiliza o recurso sensorial como 

parâmetro para suas lembranças, elas se tornam mais individuais, porém de fácil 

entendimento para o leitor, já que possibilita ao outro um encontro com aspectos externos, 

que, mesmo profundos, trazem a proximidade corporal à realidade recriada.  

A angústia em face do tempo, da mesma forma que uma fuga para o futuro, ou refúgio 

no passado, presente em Marcel Proust não existe na literatura drummondiana, que apresenta 

os sentidos na narrativa como complemento individual ou como produtor de impressão, que 

faz com que se entenda o meio e o contexto em que se pretende colocar o leitor, um 

acabamento valioso na narrativa, carregada de descrições complementares que são facilmente 

percebidos e identificados pelo leitor, porque remete aos sentidos. 

 Essa valorização do externo não valoriza apenas a evocação do passado como as 

madeleines, de No Caminho de Swann, de Marcel Proust ou “O omelete de amoras”, em Rua 

de Mão Única, de Walter Benjamin, que são, efetivamente, referenciais de retorno ao 

passado, quando a consciência mergulha nos acontecimentos pretéritos, resultando nas 

“imagens do pensamento”, apresentadas por Walter Benjamin como uma forma de pensar o 

real, distanciado pelo tempo cronológico, mas que não se perdeu, já que está na memória e 

pode ser acionado por visões, odores, texturas e melodias que funcionam para o escritor como 

estratégia de apresentação do espaço, do personagem e da sociedade narrada, carregam, 

porém, uma função memorialística determinada, objetivando a apresentação de recursos 

sensórios de uma determinada época.  

Roberto Drummond não se utiliza do sensorial para apenas evocar o passado, mas de 

colocações sensoriais que submetem, apropriam e dominam os aparatos sensoriais e 

cognitivos do homem. Essa é a diferenciação do sensorialismo nesta obra, voltada para a 

personificação do cenário e dos personagens, em que a cada leitor uma descrição sensorial 

poderá submeter uma reação ou um sentimento, porque as simbologias serão individuais e as 

recordações serão conscientes, representando o passado reconstruído pela Psicanálise. 
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4 - O CHEIRO DE DEUS,  SUBLIMAÇÃO DOS SENTIDOS 

Por seres tão inventivo 
E pareces contínuo 
Tempo tempo tempo tempo 
És um dos deuses mais lindos 
 
De modo que o meu espírito 
Ganhe um brilho definido 
Tempo tempo tempo tempo 
E eu espalhe benefícios 
 
E quando eu tiver saído 
Para fora do teu ciclo 
Tempo tempo tempo tempo 
Não serei nem terás sido 
 
( Oração ao tempo – Caetano Veloso) 

 
 

A partir do romance Hilda Furacão, o autor inicia outro ciclo de sua produção 

literária, cuja narrativa passa a ter um tom mais leve, alegre e humorístico, tanto na sua 

significação sócio-política, quanto na diversidade temática.  Erivelton Felício Braz, no estudo 

Memória Pop: uma leitura de ‘O Cheiro de Deus’, de Roberto Drummond (2009) 

caracterizou essa fase drummondiana de “Memória Pop”.  São romances do ciclo da 

“memória pop”, Hilda Furacão e O cheiro de Deus, por possuírem textos marcados pelas 

divagações sobre o vivido e sobre a passagem do tempo, conectados a um panorama histórico, 

político e cultural, capaz de demonstrar como esse período constituiu-se. Agrega-se a isso a 

capacidade sensorial de sentir as pessoas, o mundo e Deus, contemplados a partir do olfato, 

do tato e da audição, capacitando-os além dos sentidos básicos de percepção, na indicação de 

profundas intuições do real, em uma narrativa repleta de sensorialidade. 

O escritor pop, que na década de 1980 se voltava para os ícones da cultura de massa e 

da alegoria, cede lugar a um autor mais cuidadoso com a linguagem, abandonando as 

estratégias estilísticas presentes no “ciclo da Coca-Cola”, buscando uma narrativa mais 

sofisticada, na construção de uma enunciação a partir dos cheiros e da suavidade. Em Hilda 

Furacão, o narrador chegou a usar a liberdade de composição de forma lúdica, como em um 

jogo, quando deixou uma página do romance em branco para anotações dos leitores. Da 
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memória Pop, em Hilda Furacão, o autor valorizou sua experiência profissional e a cidade de 

Belo Horizonte (sua paixão, cantada e decantada em crônicas e nas últimas obras) e, 

posteriormente, em O cheiro de Deus, a família e, finalmente, o etéreo e o divino, que 

contribuíram para o desencadeamento de sua última produção literária. 

Constata-se que em Sangue de Coca-Cola há os conflitos de uma sociedade populosa, 

pertencente a uma megametrópole, trazendo problemas de um macrocontexto, sem aprofundá-

los individualmente. Em O cheiro de Deus, o narrador enfoca um microcontexto, com 

conflitos familiares e da sociedade entorno, de forma intensa. Na leitura de Hilda Furacão já 

se percebe um narrador sensibilizado pelas questões microcontextualizadas, voltado para a 

valorização do vínculo profissional e familiar. São várias passagens, já no início do enredo, 

voltadas para fatos familiares: morte do pai, valorização das tias (Ciana, Çãozinha, Lúcia), e 

dos tios (José Viana, Asdrúbal, Pedro). Na relação jornalística há também a valorização de um 

primo, Júlio Drummond (1996, p.100) e na relação social, há o parentesco com Glorinha 

Drummond, Miss Minas Gerais (1996, p.48).  Nesse contexto, percebe-se a germinação do 

ideário romanesco desenvolvido posteriormente em O cheiro de Deus: a saga familiar.  

Ecléa Bosi em Memória e sociedade: lembrança de velhos (1994,  p.425) afirma que a 

coesão familiar é o espaço social onde o indivíduo é fortemente destinado: “Apesar dessa 

fixidez de destino das relações de parentesco, não há lugar onde a personalidade tenha maior 

relevo [...] nenhuma comunidade consegue como a família valorizar tanto a diferença pessoa a 

pessoa.”. Roberto Drummond descobriu o valor desse espaço social complexo e rico em 

nuanças, carregado por traço de ascendência que caracteriza e valoriza a individualidade do 

ser humano,  mas ao mesmo tempo padroniza-o, não só no nível familiar, como também no 

nível social e profissional, rotulando-o (2001, p.15):  

 
Os Drummond do Brasil  cujos ancestrais vieram da Escócia [...] são filhos de um 
incesto consentido e abençoado pelas autoridades eclesiásticas brasileiras. Tios 
casavam-se com sobrinhas, sobrinhos com tias, primos-irmãos com primas-irmãs e 
tanta mistura provocava a febre do incesto, os seus mil arrepios, e a fama de loucos 
que os Drummond do Brasil carregavam. 
 
 

A saga familiar enunciada consiste na apresentação de pessoas transgressoras, com 

traços genéticos e comportamentais próximos, resultando na loucura ou na sensação 

permanente de febre pecaminosa que norteará todo romance.  

A valorização do estereótipo familiar inicia-se a partir de Hilda Furacão com as tias 

Ciana e Çãozinha,  conforme citado na crônica drummondiana “Furacão à mineira” (16 out. 

1997, p.8) do jornal Hoje em dia, onde Drummond apresenta a definição dada por Márcia 
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Cezimba no jornal O Globo para as tias: “As tias de Minas são as tias mais ricas como 

personagens do Brasil...”. Demarca-se, a partir de então, na literatura drummondiana, a 

aparição de uma família romanceada, denominada de clã Drummond, sendo, além das tias e 

tios em Hilda Furacão, a avó que é a grande protagonista de sua última obra literária. A 

escrita drummondiana desvia-se, pós- pop e pós-64, para o tema familiar, rico para a criação 

de conflitos e aventuras e, no último livro, a mudança de rumo transforma a escrita autoral, 

voltando-a para um gênero menos político, mais emocional e subjetivo. 

O romancista afirmava, no momento do lançamento de O cheiro de Deus, que a escrita 

do romance foi dificultosa, pois quando o enredo já tomava forma, ocorreu a pressão da 

editora pelo cumprimento de prazo. Essa pressão resultou no “roubo” autoral de personagens 

do livro em formação para outro romance, Hilda Furacão, que, em menos de três meses, 

segundo o autor, já se encontrava concluído.  Com a divulgação estrondosa de Hilda, lançada 

em meados do ano 1990, o projeto da narrativa epopeica de O cheiro de Deus atrasou em 

mais de uma década, por tratar-se de um enredo mais elaborado e de um livro esteticamente 

melhor idealizado. 

Após o sucesso de Hilda, repetido também na mídia televisiva, Drummond retoma a 

escrita de O cheiro de Deus que, já no projeto inicial centrava-se em Vó Inácia Micaéla, com 

as mesmas características presentes no romance concluído. O que faltava à personagem era 

um objetivo maior, algo que pudesse dar sentido à sua existência. Em entrevista concedida à 

estudiosa Paula Rodrigues Pontes, feito para a Universidade da Georgia e intitulado O cheiro 

de Deus, de Roberto Drummond: novas visões sobre a Literatura (2007, p.3), o escritor disse 

que a inspiração que motivaria Vó Inácia surgiu quando Frei Beto, seu amigo há décadas, 

afirmou: “O que as pessoas gostam de mim é o cheiro de Deus”. Nascia ali a fundamentação 

central do enredo, visto que a motivação principal de Vó Inácia seria descobrir, após sua 

cegueira, como é o cheiro de Deus.   

Roberto Drummond concebeu a dedicatória de O cheiro de Deus próximo a uma 

despedida coletiva que além de extensa, composta por três páginas, diz respeito às 

reminiscências pessoais e profissionais do autor, na apresentação de pessoas com perfis 

antagônicos e de diferentes gêneros.  Segundo Gérard Genette (2009, p.10)  essa dedicatória 

demonstra “uma relação (de um tipo ou de outro) entre o autor e alguma pessoa, grupo ou 

entidade.” Essa longa citação de pessoas representaria nesta obra uma ação rememorativa, 

uma forma de mergulhar em si, para redescobrir-se. 

Por isso, este estudo analisará essas citações como um painel das preferências e 

tendências do escritor quando da escrita do romance, na demonstração de suas relações 
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ecléticas que além de constituir um verdadeiro painel de produtores culturais e literários, 

confirma a tese de que, a partir de Hilda Furacão, Drummond abandona seu passado 

jornalístico e volta-se para a vivência editorial, na consolidação de seu nome entre os 

importantes escritores de sua geração, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. 

 São citadas cento e cinquenta pessoas, divididas em rubricas inusitadas: fé, esperança, 

alegria, rebelião, coração de mundo, água matando a sede, canção do mundo; além de três 

pessoas não pertencentes a nenhuma classificação. O autor finaliza, dedicando a obra, por 

metalepse, a uma das protagonistas do romance e à família Drummond: “para Catula, que 

esperou por ele, e para os Drummond, estejam no Brasil, na Escócia, e onde houver mundo.”, 

revelando o jogo entre realidade e ficção que percorrerá toda a obra. Essa técnica de trazer 

para a realidade uma das protagonistas do romance, colocando-a na dedicatória por metalepse, 

já fora utilizada pelo romancista em Hilda Furacão, em que a personagem principal estaria 

em algum lugar desse mundo e, em Cheiro de Deus, Catula estaria feliz, porque vê a 

realização de um desejo concretizado. 

Os agradecimentos iniciam-se por Frei Betto, amigo pessoal, defensor dos direitos 

humanos, dos movimentos populares e militante de esquerda como Roberto Drummond; o 

religioso dominicano sempre referenciou alguns personagens drummondianos, como o Frei 

Malthus de Hilda Furacão e, em O cheiro de Deus, serviu de inspiração para a nomeação do 

romance, como apontado anteriormente. Segue-se aos agradecimentos, a rubrica “no que tiver 

de fé” dirigindo-se ao núcleo familiar: esposa, filha, tio e tia. No mesmo bloco cita amigos do 

cotidiano, todos mineiros: professores, colunista política, repórter, psiquiatra e médico 

cardiologista.  

Um dos amigos citados é Zuenir Ventura, representante da memória jornalística e dos 

tempos difíceis da Ditadura, que se aproxima das ideias de Drummond pelo espírito juvenil e 

ideal libertário. Isso se comprova pelas publicações de Zuenir: Os anos 60 – a década que 

mudou tudo, escrito no ano de 1969; 1968 – o ano que não terminou (1988), esse escrito 

primeiramente como reportagem e depois transformado em livro e 1968 – o que fizemos de 

nós (2008), escrito quarenta anos após o AI-5 (Ato Institucional número 5), em que os 

questionamentos do autor pairam sobre a validade da revolta popular e da juventude engajada 

politicamente a partir de 1960, gerando jovens pais envolvidos em ideais políticos pós-1964 e 

o olhar dos filhos dessa geração diante desses ideários, principalmente os filhos dos exilados 

políticos. Zuenir Ventura aproxima-se do pensamento desenvolvido por Drummond, a partir 

de Hilda Furacão, em que entrelaça histórias do período de força com histórias cotidianas, 

questionando a validade e eficiência dos atos de rebeldia. 
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O segundo bloco de dedicatórias ocupa-se dos profissionais da mídia televisiva e 

cinematográfica, principalmente os diretores e atores da minissérie Hilda Furacão (1998), 

com adaptação de Glória Perez e direção geral de Wolf Maya. Essas pessoas são classificadas 

no bloco “No que tiver de esperança”, atendo-se à palavra esperança que caracteriza o ato de 

esperar o que se deseja, no sentido de expectativa ou ilusão, conceitos mais próximos da 

mídia televisiva que trabalha a imagem como representação artística e, por isso, mais vaidosa, 

espetaculosa e competitiva. 

Na rubrica “No que tiver de alegria” cita pessoas que criam ou lidam com a criação, 

como três escritores, dois músicos, dois produtores cinematográficos, três especialista em 

Literatura, dois profissionais relacionados às Editoras e um profissional da Ação Comunitária 

no Brasil. Os homenageados em Literatura são duas mineiras, Letícia Malard, especialista na 

área de Estudos Literários, escritora e estudiosa da literatura de Roberto Drummond; Lúcia 

Helena Gazolla, professora da Universidade Federal de Viçosa, instituição que desenvolve 

estudos sobre a obra drummondiana; e a gaúcha, Tania Rösing, professora e criadora da 

“Jornada de Leitura” no Rio Grande do Sul, um dos principais eventos culturais do país. O 

autor também dedica a obra a três escritores mineiros: Aníbal Buarque, também crítico 

literário e tradutor, residente em Varginha; Teodomiro Braga, escritor e executivo da Sempre 

Editora, localizada em Betim e Júnia Pinheiro, poetisa de Belo Horizonte. Percebe-se a ênfase 

aos profissionais de Minas Gerais, exaltando as qualidades dos nascidos nesse Estado e na 

reafirmação de que a alegria sempre consiste em uma qualidade, um “a mais”, ou seja, um 

efeito suplementar e desproporcional à própria causa. Quando ele relaciona a alegria aos 

profissionais mineiros, ele os qualifica com uma força maior e com traços determinantes. 

Seguindo o rol de homenagens, o escritor denomina as pessoas “No que tiver de 

rebelião”, iniciando as homenagens com a escritora e professora universitária, Maria Lúcia 

Guelfi, pesquisadora da obra drummondiana; Zanoto, poeta varginhense; Paulinho Assunção, 

poeta e jornalista; Aroldo Pereira, “agitador cultural” na cidade de Montes Claros e Aroldo 

Pereira, que realiza trabalhos performáticos com poesia, música e teatro. Entre os rebeldes de 

pensamentos e ideais há, de socialite belo-horizontina a médico epidemiologista, inspiradores 

para a criação de personagens drummondianos. Percebe-se que a cultura e literatura mineira 

predominam também neste bloco, representando atitudes e pensamentos que motivam e 

insurgem. 

No quinto bloco, Roberto Drummond classifica como “No que tiver de coração do 

mundo”, em que homenageia pessoas relacionadas às seguintes editoras: Ática, Hachette, 

Rideel, Fantastic Labyrinth (Nápoles) e Casa de Las Américas (Cuba). Encontram-se também 
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neste bloco duas mulheres nascidas em Minas Gerais, mas que se expandiram social e 

culturalmente para o mundo, Ângela Gutierrez e Beth Lagardére, representantes do amor à 

cultura mundial. O autor cita um médico psiquiatra, um roteirista de cinema, um jornalistas, 

uma fotógrafa e um estilista, todos de Minas Gerais. Há uma lembrança especial sobre sua 

cidade natal, Guanhães, na presença de um professor de matemática, Heitor Nunes da Mata, 

considerado um gênio da matemática em seu Estado e o poeta e ex-prefeito desta cidade, 

Vicente Guariroba. Com essas referências, Roberto Drummond demonstra novamente que o 

talento e a sensibilidade residem em qualquer lugar, seja em um grande centro cultural ou em 

uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, como Guanhães, valorizando o universal, 

sem esquecer, entretanto, de suas raízes que ele tanto preserva em seu fazer literário. 

O próximo bloco de dedicatórias sugere a valorização dos sentidos, com a 

proximidade do pensamento de Epicuro, “Água matando a sede”, relacionando o desejo do 

corpo à ação de supressão, de algo fundamental e imprescindível à vida. Das pessoas citadas, 

a grande maioria formada por casais, constata-se a amizade entre o escritor e os executivos de 

grandes jornais que formam os Diários Associados, Estado de Minas e Diário de Minas 

Gerais, além de executivos da Folha de São Paulo e profissionais de marketing editorial, 

como um agradecimento à vivência jornalística, início da produção intelectual do romancista. 

Duas pessoas reverenciadas publicamente por Drummond, tanto em crônicas como em livros, 

aparecem neste bloco. O primeiro é José Aparecido de Oliveira, político, ex-ministro da 

Cultura e Embaixador, além de apaixonado pela cultura e grande amigo do romancista, 

homenageado por este como personagem em Hilda Furacão. O outro homenageado é Ruy 

Guerra, que comungava três paixões com Drummond: a ideologia de esquerda, a aproximação 

com Cuba e o cinema.  

Finalizando o painel de personalidades, chega-se ao que ele denominou “No que tiver 

de canção do mundo”, ocorrendo a valorização da audição e um contraparte à “coração do 

mundo”. Segundo Moisés (2004, p.68), o termo canção “designa toda composição poética 

destinada ao canto ou que encerra nítida aliança com a música”. Os citados neste bloco, 

entretanto, representam a harmonia sonora, trazendo o caráter lírico e estilo elevado dos que 

se compreenderam pelo som (leia-se línguas) e que completaram a vivência profissional de 

Drummond. A grande maioria é tradutora da literatura brasileira, principalmente da obra do 

próprio Roberto Drummond, para o alemão, suíço, francês, holandês, espanhol, português 

lusitano, sueco e cubano, onde os idiomas diversos transformaram-se em “canção do mundo”. 

 Há também duas instituições reconhecidas mundialmente pela valorização literária, 

Casa de las Américas e Whiters House, citadas através das pessoas responsáveis pelas 
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instituições, Roberto Fernández Retamar e Albert Zuckerman, que transportaram a literatura 

brasileira para o mundo, assim como os responsáveis pelas agências literárias Riff, AMV, 

Metrópolis e Gradiva e os responsáveis pelas editoras brasileiras, Siciliano e Novo Século. A 

pesquisadora deste estudo encontra-se honrosamente neste bloco, juntamente com o escritor 

mineiro e grande amigo de Drummond, Luiz Vilela. As homenagens desse bloco encerram-se 

com os pensamentos de intelectuais reconhecidos, como Boris Eikkenbaum, literato e 

historiador russo; Tzvetan Todorov, filósofo e linguista; e Malcolm Bradbury, escritor e 

acadêmico inglês. 

O termo “canção do mundo” leva-nos a variados idiomas e pensamentos que 

debateram e formaram a literatura drummondiana, tornando-a conhecida mundialmente. 

Michele Stroun, tradutora de toda a obra do romancista e agente literária do mesmo em 

Genebra, e Isabelle Stroun, tradutora e escritora do estudo Roberto Drummond (1993) para a 

coleção Classiques pour demain encerram esse bloco de homenagem, traçado pela 

valorização do mercado editorial. 

Finalizando as homenagens, não colocados em blocos e nem intitulados, estão Carmen 

Balcells, agente literário e uma das personalidades mais importantes e influentes das letras 

espanholas e ibero-americana, representante da literatura de Garcia Marques, Vargas Llosa, 

Isabel Allende, entre outros; Padre Geraldo Magela Teixeira, frequentemente citado em 

romances drummondianos, referência na educação mineira e ex-Reitor da PUC (Pontifícia 

Universidade Católica) de Minas Gerais; e Mário Soares, político português, adjetivado por 

Drummond como “estadista e cidadão”. Pensa-se que essa tríade compõe a crença do 

romancista: literatura, fé e cidadania, tão em voga em suas obras, em suas crônicas e em suas 

entrevistas. A temática principal do escritor afirma-se quando reverencia sua genealogia, 

como um retorno às raízes desse cidadão do mundo, que encerra suas homenagens com Catula 

e com os membros conhecidos e desconhecidos da família Drummond, estratégia do 

romancista de auto ficcionar-se  através do clã romanceado, atitude recorrente no universo de  

invenção do autor, principalmente em obras pertencentes ao ciclo da Memória Pop. 

Emerge na análise desta dedicatória algumas vertentes drummondianas: a valorização 

dos talentos inseridos em Minas Gerais, a reafirmação de velhas amizades, as relações e 

reverência ao meio editorial e a formação intelectual ampliada, como se tencionasse passar ao 

leitor que sua escrita compõe de variadas influências, não só brasileiras, mas de várias partes 

do mundo. O escritor, vaidoso por seu reconhecimento editorial, mesmo não estabelecido no 

eixo intelectual Rio-São Paulo, reafirma seu amor por Minas Gerais, na demonstração de que, 
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apesar de ter os pés fincados no interior do Brasil, tinha pensamento e mente globalizados, ou 

como afirma Alfredo Bosi (1992, p.7), “dimensão cultural de identidade plural”. 

Após o percurso por personalidades diversas, estejam elas na capital, no interior de 

Minas Gerais ou na Europa, Drummond prepara o leitor para a narrativa através da epígrafe 

que segundo Genette (2009, p.131) seria “uma borda da obra, geralmente mais perto do 

texto”, em que no romance O cheiro de Deus já se constata uma mescla de realidade e ficção, 

iniciado por um texto bíblico e uma entrevista com Albert Einstein, agregando depois citações 

de Dom Casmurro, de Machado de Assis; do poema Quarta-feira de cinzas, de T.S.Eliot; e de 

Rei Lear, de William Shakespeare. O escritor ateu e comunista, orgulhoso de sê-lo por 

décadas, abriu seu romance mais esperado – já que após Hilda Furacão a obra do romancista 

ganhou outra dimensão – com homenagem a Frei Beto e encerrou-o com outro religioso, 

Padre Geraldo Majela Teixeira. Além da epígrafe bíblica, o autor demonstrou que a literatura 

pop rebelde funcionou em seu tempo, mas que em O cheiro de Deus a maturidade trará um 

autor versando sobre as intempéries do tempo, sobre o aprendizado e o desvendamento das 

fragilidades humanas.   

Machado de Assis aproxima-se da literatura de Drummond, pela valorização das 

digressões e por sua ironia. Na epígrafe, o autor escolheu um fragmento da obra Dom 

Casmurro, capítulo IV, “A ópera”, no paradoxo da emissão de sons, proferido pelo 

personagem Marcolino: “Deus é o poeta. A música é de Satanás...”. Essa afirmação mostra 

que a emoção pela música vem da parceria entre Deus e Satanás, nessa sociedade que estará 

em todo o desenvolvimento do enredo.  Percebe-se que o autor induz  ao perfil de um Deus 

agente do lírico e emocional e à sonoridade, a música como o produto, porém um produto 

incontrolável e sedutor, que pode ser utilizada em ciladas satânicas, possivelmente porque 

recorre aos sentidos, à memória e às lembranças.  

A Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios (2:15,16) abre o pensamento do 

romance: “Porque diante de Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos 

que se perdem: para uns na verdade cheiro de morte para a morte: e para outros cheiro de vida 

para a vida.”. Cheiro, nesta passagem, é o veículo de aproximação da humanidade e do filho 

de Deus; posteriormente, representa o livre-arbítrio, representado pelas antíteses 

salvam/perdem, morte/vida, configurando a opção do ser humano de permanecer próximo ou 

não do pensamento perfumado de Deus e, por isso, recebendo o odor de seu livre-arbítrio. 

Nessa passagem, agrega-se o corporal-transcendental e o terreno-celestial,  em que traz ao 

leitor a ideia de transmutação e do caráter etéreo do romance, aproximando-o da poesia 

simbolista de Alphonsus de Guimaraens, na valorização do celeste e do etéreo. 
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 A linguagem poética de T.S. Eliot compõe a temática que Drummond pretende 

desenvolver no romance. Os versos são do poema “Quarta-feira de cinzas”, da obra Terra 

Desolada, em que o poeta da desilusão e da solidão valoriza o ato de escutar e o ato de 

silenciar, tão necessários como o cheiro para as pessoas que perderam a capacidade da visão e 

desejam a aproximação com Deus. Demonstra com isso que a desgraça visual pode acender o 

esplendor dos outros sentidos: 

  
E Deus disse 
Profetiza ao vento, apenas ao vento que 
Apenas o vento escutará. 
 
 

O anúncio do homem diante do vento é a valorização da mensagem e da liberdade, 

visto que palavras “jogadas ao vento” não podem ser controladas e nem modificadas em seu 

percurso; no entanto, contrariando o diálogo usual, o vento escuta, mas não emite opinião,  

transformando a mensagem em um monólogo. O conselheiro, Deus, entretanto, estimula o 

dizer, a manifestação do pensamento, que neste romance traduz-se pelos monólogos da 

protagonista, com suas indagações e seus receios, na ânsia pela iluminação espiritual. 

Albert Einstein, físico, sinônimo de gênio e pacifista, tinha uma visão panteísta de 

Deus, como uma invisível realidade do Universo, manifestada em tudo. Em relação à 

definição do Criador do Universo, Drummond não utilizou a parte inicial desta citação, em 

que Einstein possivelmente refletia sobre o acaso: “Deus não joga dados com o mundo. Deus 

é sutil, mas não é maldoso”. Roberto Drummond buscou um cientista para definir Deus “sutil, 

mas não maldoso” na representação de poder e infinita bondade, completada pela crença dos  

religiosos, na capacidade de ser onisciente. Na narrativa drummondiana, a presença de Deus 

apresenta-se em várias ocasiões cotidianas, determinando sua sutileza e sua onisciência. 

William Shakespeare não é uma lembrança recorrente no universo drummondiano, 

mas aparece na epígrafe como inspiração a partir de uma citação de o Rei Lear: “Ficaremos 

com o mistério das coisas, como se fôssemos os espiões de Deus”. E o Deus anteriormente 

apresentado como sutil, poeta, silencioso e onipresente busca os humanos para que passem a 

espiar e sentir os mistérios da vida, que muitas vezes permanecem sem respostas. O mistério 

da vida é valorizado nesta citação, porque não há respostas para alguns questionamentos, 

mesmo que nos dediquemos aos mesmos.  A maturidade ficcional de Roberto Drummond  

trouxe em seu último romance a busca pelo cheiro de Deus (ou a sensibilidade olfativa) nas 

recorrências do cotidiano voltadas para o que não têm resposta, em uma escrita singular,  onde 

o caráter etéreo busca a manifestação do sublime. 
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As epígrafes definem Deus pela concepção de um cientista, de personagens 

assombrados pelas reminiscências na velhice, Dom Casmurro e Rei Lear, e um poema voltado 

para o fim da existência, “Quarta-feira de cinzas”. Essas citações falam de Deus, instigam a 

curiosidade, confundem e jogam pistas que podem se perder no alicerce da construção 

narrativa, mas que também possibilitam uma emoção anterior à leitura da obra ou uma 

reflexão mais filosófica sobre o tema.  

Escritas em uma folha escarlate, ilustradas por uma rosa vermelha estilizada, 

representante do feminino, do amor e da alimentação de alguns personagens, as epígrafes 

deixam um rastro e um vestígio do transcendental, disseminados por todo o romance. É 

necessário transpor as citações expostas e os autores de referência para que se realize, a partir 

desse espaço, o desejo de singularização da obra e a autonomia do autor, com seu humor, que 

dá leveza à seleção dos acontecimentos, e com os conflitos estabelecidos ao longo da 

enunciação.  

Na página seguinte, ainda na composição do paratexto, há uma árvore genealógica da 

família Drummond, com fotos  dos nobres ancestrais, mostrando as relações parentais e, ao 

lado desse diagrama, definições sobre o Coronel Bim Bim, inimigo da família, e Felipa e 

Gioconda, as melhores amigas de Catula, na formação da tríade das malditas, repetindo a 

fórmula apresentada em Hilda Furacão dos Três Mosqueteiros, Malthus, Roberto e Aramel. 

Com essa estratégia, o romance cria a autobiografia ficcional que provoca o leitor, como 

escreve Letícia Malard no artigo “As rosas e a paixão” do jornal Estado de Minas (17 nov. 

2001, p.1), é:  

 
como se Roberto Drummond quisesse denunciar aos quatro ventos que os limites 
entre realidade e ficção se deletam  neste mundo em colapso, que todos nós estamos 
ficcionalizados, não passamos de itens de um monumental Mercado, somos pessoas-
personagens, clones uns dos outros”. 

 

Em Sangue de Coca-Cola  e nos romances do ciclo da Memória Pop, a aproximação 

entre o autor, o personagem e narrador sempre acontecem.  Guardada as devidas proporções, 

o escritor faz questão de aparecer nesses romances como o cineasta anglo-americano Alfred 

Joseph Hitchcock, que fazia questão de mostrar-se em seus filmes de modo repentino, no 

conhecido cameo (literalmente camafeu, significando uma participação especial), demarcando 

o pertencimento da obra. Essa “participação especial” de Roberto Drummond ocorreu 

timidamente em Sangue de Coca-Cola, foi amplamente utilizada em Hilda Furacão, e 

aparece camuflada no nome do clã protagonista em O cheiro de Deus.  
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A necessidade de se mostrar aproxima-se do pensamento de Letícia Malard, quando 

afirma sobre a necessidade de ficcionalizarmos a realidade, como pessoas-personagens e leva-

nos a pensar sobre a participação atual  dos rituais de comemoração glamourosos (casamento, 

quinze anos, bodas), de páginas pessoais na rede de computadores (orkut, facebook, blogs), de  

fotos digitalizadas e “melhoradas” pelo fotoshop, de filmagens pessoais e também pelo 

envolvimento emocional com as mídias, principalmente nas novelas e realy show televisivos, 

em que a exposição fascina e estimula o egocentrismo. 

Essa hiper-exposição, entretanto, não afeta ou discute os sentimentos humanos, porque 

são atitudes de exposição superficial. O que Roberto Drummond consegue com essa 

exposição é despertar a sensibilidade do leitor, na valorização de sentimentos reais e 

agregando-os aos sentimentos vividos pelos personagens nas narrativas. Em O cheiro de 

Deus, o etéreo procura recuperar-se, simbolicamente, na sensibilidade humana, na paixão, que 

Malard completa: “que faz do ser – homem ou mulher – o homem-humano, a travessia 

rosiana, que nenhuma Violência, nenhum Mercado pode corromper”. 

 O narrador aparece como mais uma dessas máscaras, disfarce autorizado. José Osmar 

de Melo  em sua tese de Doutorado sobre  a obra de Lima Barreto afirma (2004, p.182): “não 

devemos tomá-lo como um eu autobiográfico dentro do texto, mas como uma máscara (ou 

máscaras) que, por detrás do narrador, se desdobra e se constrói no ato da escrita.”. E esse 

desdobramento faz com que a voz autoral em O cheiro de Deus  através do narrador, inscreva-

se na narrativa como “um Drummond” que conta as histórias de outros “Drummonds”, 

confundindo o leitor nesse elaborado jogo ficcional que, em alguns momentos, condensa autor 

e narrador como mesma entidade no texto.  

John R. Searle no estudo Expressão e significado (2002, p.114) afirma “É a referência 

fingida que cria o personagem de ficção e é o fingimento compartilhado que nos permite falar 

sobre o personagem da maneira como dele se fala”. É necessário que o leitor compartilhe 

dessa mentira autorizada para que a ficção se estabeleça. Mas também é preciso esclarecer 

que, apesar do fingimento e das máscaras, os conflitos apresentados no enredo, incesto, 

deficiências e velhice são reais, pertencem ao gênero humano, e mesmo que os personagens  

não constituam a realidade, seus conflitos remetem os leitores à emoção e à reflexão sobre os 

conflitos, que são reais.  

A partir das informações pré-textuais que aparecem no romance, o autor nomeia a 

família da trama com o mesmo sobrenome que o seu, como ocorreu em Hilda Furacão, onde 

um personagem nomeado Roberto Drummond conta uma história parecida com a vivida pelo 

autor, gerando ambiguidades, porque o romancista não classifica a narrativa como 
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autobiográfica. Em entrevista ao jornalista André Azevedo da Fonseca, para o jornal 

laboratório da Universidade de Uberaba (Uniube), Drummond afirmava: 

 
Eu queria que todo mundo acreditasse em tudo, como se fosse verdade, que é o 
propósito de todo escritor. O jornalista não tem isso, porque ele quer a certeza do 
que está contando. Eu quero a dúvida. Eu quero a ambiguidade, aquela coisa que é e 
que não é. 
 
 

Com esse olhar que rompe o limite entre o universo real e fictício, mesclando arte e 

vida, Roberto Drummond constrói uma literatura criativa e original. A visão jornalística 

perde-se para que o romancista desenvolva sua produção ficcional. Renan Ji escreve em seu 

estudo “O cheiro de Deus e o chiste de Roberto Drummond: fórmulas tradicionais de um 

romance contemporâneo e brasileiro” (2010, p.28) que a literatura drummondiana, apesar de 

seu apelo ideológico, possui “alegria de viver, o riso orgiástico que demole as fronteiras e 

amarras do ser humano”, presentes em Hilda Furacão e O cheiro de Deus, quando o autor 

torna-se mais livre na composição do enredo, mais bem humorado, capaz de perceber e rir das 

opressões vindas do regime de exceção ou das culpas cristãs, sem perder, no entanto, o “olhar 

para dentro” que compõe o ciclo da Memória Pop. 

 

4.1- Deus, a busca pela osfresia   

 

O cheiro de Deus construiu-se na narrativa, em uma estratégia voltada para o invisível 

do olfato e não para o visível dos olhos, demonstrando que há outras maneiras de enxergar a 

existência humana, como colocado por Arnaldo Bloch no jornal O Globo (21 jul.2001, p.2): 

“Ao mesmo tempo, descobre que ‘a lembrança tem olhos’. E que, ao enxergar o passado, esses 

olhos conservam a sua juventude intacta.” Roberto Drummond recorreu a uma experiência 

profunda em seu último romance, que primou pelas reflexões feitas sobre a passagem do 

tempo, adjetivado no enredo como “o maior tirano”, além de apresentar o valor dos pequenos 

atos e sobre a efemeridade da vida, ideias levantadas pela protagonista e estendidas aos leitores, 

em que a descoberta do cheiro divino aproximaria o ser humano de Deus, uma metáfora da 

morte. 

Inácia Micaéla sofre pela passagem do tempo, considerado por ela injusto, cruel, 

opressor e impiedoso, porque impõe as suas vontades, tornando-a uma pessoa improdutiva, 

ineficaz, como se fosse uma sobrevivente, onde o fator motivador para sua vida é a espera de 

seu maior inimigo, Coronel Bim Bim,. A partir dessa espera, ela apura os sentidos para sentir o 

cheiro das pessoas e dos lugares, treinando as imagens sensoriais, representada pela osfresia,  
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para  que possa reconhecer o cheiro de Deus. A cegueira permitiu à protagonista trilhar o 

caminho desse e de outros cheiros, entretanto aos outros seres que enxergam, aproximar-se do 

Altíssimo a ponto de sentir o seu cheiro, só mesmo transcendendo o corpo, que poderia ser 

sinônimo de morte ou de eternidade. 

A valorização olfativa, recorrente na obra drummondiana, se apresenta como um dos 

sentidos em Sangue de Coca-Cola, na repetição do cheiro de lança perfume, para 

caracterização de uma metrópole em alvoroço. No romance Hilda Furacão o sensorialismo 

dá-se, principalmente, com o cheiro de Hilda, através do perfume Muguet du Bonheur, 

marcando a sensualidade da protagonista em todo enredo. Em O cheiro de Deus, o olfato 

assume a função de osfresia, sensibilidade olfativa intensa,  nas impressões sensoriais, não se 

tratando, porém, da utilização de um odor específico, mas sim da descoberta de um odor mais 

próximo das emoções e da memória, que seria o cheiro de Deus, procurado insistentemente 

por Inácia Micaela, após sua cegueira. Segundo Letícia Malard (17 nov.2001, p.1) “Ela 

[Inácia] sabe que, no dia em que obtiver a resposta, tal como Sherazade, sua história termina, 

o Coronel Bim Bim não virá para o confronto.” Descobrir o cheiro de Deus coloca a osfresia 

no viver de Inácia Micaéla e na reaprendizagem da vida após a cegueira. No entanto, quem é 

esse Deus de Inácia Micaéla? Conforme caracterizado na epígrafe do romance, seria um 

poeta, sutil, não maldoso e misterioso? 

 O “deus” drummondiano coloca-se na narrativa em oposição/parceria com o Diabo, 

como na divisão de alguns personagens ou como busca, em Inácia Micaéla. O par deus/ diabo 

no romance não são opostos, mas complementares, trazendo a ambiguidade dos valores, 

principalmente àqueles que têm dualidades na alma: Bim Bim, que tem dois corações; 

Buchanan’s ,que vive entre o masculino e feminino; Catula, que é branca e negra;  Johnie 

Walker, homem e lobisomem, e Anunciata, fantasma e  possível autora do livro. 

 O Coronel possuía dois corações, sinalizando a constante batalha entre Deus e o 

Diabo, entre o bem e o mal, que nem sempre são discerníveis e, por isso, trazia a dualidade na 

alma (2001, p.30-31): 

 
Com o coração do lado esquerdo, que era de Deus, amava Vó Inácia Micaéla. [...] 
Com o coração do lado direito, que era do Diabo, ele a odiava.[...] Era lá que 
acontecia sua guerra – a guerra de seus dois corações. [...] No Contestado, 
abaixavam a voz e diziam que um coração, o coronel entregou a Deus. Já o outro 
coração, e neste ponto abaixavam mais ainda a voz, o coronel entregou ao Diabo. Os 
adversários iam mais longe: 
- Não sobrou nenhum coração pra Deus. 
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 Na concepção desse personagem, o escritor apresenta sua transgressão e rebeldia, visto 

que usualmente o lado direito representa o bem e o esquerdo o mal, mas na inversão 

drummondiana o lado esquerdo representa o bem e o direito, o mal, na demonstração de que o 

ser humano sempre traz dentro de si a ambiguidade de valores. Bim Bim recria a imagem dos 

antigos coronéis que povoaram Minas Gerais, nas décadas de 1920 a 1960, tendo como 

inspiração a figura lendária de um coronel do Vale do Rio Doce, na divisa de Minas Gerais 

com o Espírito Santo,  famoso por encomendar a morte de seus rivais. Secundino Cypriano da 

Silva, conhecido como Coronel Bim Bim, matador famoso, por isso o apelido onomatopeico,  

próximo ao som de um brinquedo,  era acusado de mando em cerca de oito mil assassinatos, a 

maioria por desavenças políticas. Em 1962, vencendo a disputa eleitoral na cidade de 

Aymorés, usou o slogan, segundo Rogério Medeiros (2006, p.5): “Adversário político é 

inimigo e inimigo a gente não conversa, mata”.  

Roberto Drummond fragilizou o temido coronel, colocando o personagem com voz 

fina, de moça, letra femininamente bordada, além de um falar caipira, desmoralizando a 

imagem desses temidos coronéis do passado que, matavam seus inimigos cruelmente, mas 

que também podiam ser generosos com os aliados, servindo-se dos mais pobres para angariar 

simpatias. A simbologia dos dois corações apresenta a bondade e a maldade, a solidariedade e 

a crueldade, Deus e o Diabo vivendo no interior do personagem, na complementariedade e 

ambiguidade dos opostos, fazendo com que o poder de Deus conviva com o poder maligno, 

sem querer modificá-lo, no respeito às escolhas individuais. 

Há o encontro de Buchanan’s com o Diabo, um demônio tranquilo e conciliador, que 

informa ao personagem sobre Gioconda ser o seu anjo (pois conseguiu despertar sua 

masculinidade) e “pediu a Deus que o deixasse viver para amá-la como a água ama a sede.” 

(2001, p.81). A referência sensorial epicurista traz a valorização do que é natural, do que gera 

prazer. A narrativa descreve como seria esse demônio (2001, p.81): “Diga mais, Clô, que não 

espere um Satanás com rabo e chifre e cheirando a enxofre. Satanás sabe ser encantador”. 

 A anã Clô, classificada de “espiã de Deus contra Satanás” obstina-se na tentativa de 

afastar o demônio da família Drummond, um demônio encantador, conforme apresentado na 

narrativa (2001, p.25): “o perigo de Satanás é que nunca vinha com chifre e rabo, cheirando a 

enxofre, vinha com perfumes, com olhos verdes e cabelos louros, como o homem mais bonito 

do mundo”. Roberto Drummond trouxe um demônio sem o estereótipo amedrontador e, 

quando as pessoas ficavam possuídas, elas cantavam e dançavam, dando a ideia de que a 

possessão era algo prazeroso (2001, p.23): “Mas que Demônio estranho é esse, Júlio – 

estranhou Vó Maria Micaéla –, se minha filha Inácia passa a maior parte do tempo cantando e 
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dançando?”.  Essa caracterização positiva vem ao encontro da teoria apresentada por Mário de 

Andrade no estudo “Tristão de Andrade”, datado de 1931, e publicado em Aspectos da 

Literatura Brasileira (1945, p.15) de que os brasileiros não temem o demônio porque o 

identificam de várias maneiras: 

 
O Diabo que é duma necessidade popular primordial, a não ser na frase-feita das 
exclamações, tem vida pouca no país. Nas Macumbas o identificaram com Exú (sic), 
em que ele perdeu finalidade e função. Porém mesmo essa identificação parece tão 
falsa como a dos primeiros jesuítas e viajantes quando descobriram Jeová em Tupã e 
o Diabo nos demônios da mitologia ameríndia.[...] Por todo o resto do país o Diabo 
se tornou, quanto a crendice quotidiana, uma abusão desnecessária, ao passo que 
muito menos ética e tradicionalmente justificáveis, inda vivem de vida saborosa os 
sacis, os curupiras, os Negrinhos do pastoreio, os tutus, as cucas – estas últimas, 
resto pobre da bruxaria europeia. 
 

 

O demônio sedutor e não amedrontador de Drummond convivia com fantasmas, sacis 

e padres exorcistas. A maldade encantada fez com que no desenrolar da narrativa as pessoas 

mais sedutoras possuam o poder maligno e o divino, visto que o autor fazia questão de 

enfatizar que o bem traz em si a semente do mal e vice-versa: Deus e diabo, bem e mal, prazer 

e pecado, amor e ódio, nessa conjugação que permeia a alma humana, trazendo dentro de si a 

ambiguidade dos opostos. A fala de Tio Red Label confere essa dualidade (2001, p.253): “Eu 

sou a luta entre o Bem e o Mal (...). Quando me transformo em lobisomem eu sou um campo 

de batalha.” 

É também a cigana Carmem quem faz previsão sobre Catula e a ambiguidade dos 

opostos (2001, p.84): “Os homens serão tomados de tanta alegria vendo Catula nua [...] que 

vão preferir rezar e agradecer a Deus ou a Exu por ela existir, em vez de amá-la”. A beleza do 

personagem era singular, despertando sentimentos opostos, desejo e medo, representando a 

dualidade da cor e da raça, trazendo o Brasil e a África em si, dois eixos da formosura 

feminina, nesse ser único e híbrido, que trazia a mistura intercultural (2001, p.85): “Era 

branca, tinha cabelos fulvos e olhos verdes, mas quando uma frente fria vinha da Argentina, 

sentia um calafrio como a febre do incesto, espirrava três vezes e virava uma negra.” A 

transformação de Catula em negra se dava quando espirrava três vezes, similar ao tipo de 

mudança dos super-heróis das histórias em quadrinhos, que sempre possuem um “detonador”, 

para causar mutação. Essa transformação, uma característica muito utilizada por Drummond 

na Literatura Pop, valorizava as estratégias mágicas das “histórias em quadrinhos”, na 

igualdade das raças, presente nessa mulher linda, independente da sua cor. 
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Antônia Maria Micaéla da Anunciação de Sotbhall y Cargill Drummond y Drummond, 

a Catula, filha de Rose, neta de Inácia Micaéla, sobrinha de Johnnie Walker, nutria por esse 

tio um amor incestuoso, gerador de conflito e de um desejo avassalador no desenrolar do 

enredo. A literatura voltada para Deus estabelece-se e Ele está em Catula, mas não está só 

(2001, p.86):  

 
 
Catula era tão bonita, branca ou negra, beirando uma aparição, que os homens 
diziam que só podia ser uma invenção do Diabo, pois apenas Satanás e não Deus, 
poderia inventar uma mulher tão bela. [...] A língua passeava pela boca, se o lábio 
estava seco, sugerindo, mas sempre negando, sempre deixando para qualquer dia 
desses, se Deus e o Diabo quiserem todas as loucuras. Às vezes, Deus queria e o 
Diabo também. 
 
 

E a loira fulva e lânguida se transformava em uma negra atrevida e voluptuosa no 

momento da transformação, mas Catula, na sua deslumbrante beleza, não seduzia, porque 

trazia uma maldição nessa mistura intercultural, que somente será quebrada quando ela se 

sucumbir ao incesto, essa ligação ilícita, que transformará a vitória do desejo sobre a culpa, na 

concepção do incesto drummondiano, em que tudo vale a favor da felicidade (2001, p. 405): 

“De tal forma que quando o dia nasceu Tio Johnnie Walker viu que Catula tinha ficado negra 

para sempre e que ele seria mortal como todos os homens.” A transgressão curou as 

anomalias dos dois personagens, na relação de que para a realização pessoal não há 

parâmetros sociais e nem morais. 

 O Deus no romance vem acompanhado pelo Diabo, demonstrando que o divino e o 

diabólico compõem parcerias, personificando o humano que possuísse tal dualidade como 

algo próximo a uma divindade, com personalidade ambígua ou “híbrida”. Catula seria uma 

divindade (branca e negra) cultuada na ficção drummondiana, assim como Hilda Furacão 

(pura e devassa), Narcisa e Rovena (gêmeas, por isso, duplas na sensualidade) de Ontem à  

noite era sexta-feira (1991), personagens singulares na obra de Roberto Drummond pela 

evocação à beleza feminina e por sua amoralidade, trazidos pelos olhos verdes, vozes roucas  

e “corpos míticos, banhados por uma luz divinal”, segundo Renan Ji (2010, p.35).  

 Já Viridiana, filha de Inácia, que era carinhosamente definida pelo irmão White Horse 

como  (2001, p.181)“um Stalin de saia com o coração de Branca de Neve” acreditava em um 

Deus alegre e misericordioso e que Satanás era maldoso (2001, p. 153): “entendeu que a 

alegria é invenção de Deus, tal qual a felicidade, e que a dor é invenção de Satanás, tal qual a 

tristeza,” e expandia suas considerações para o que acreditava ser o poder divino (2001, 

p.153): “Deus é alegria, Deus, é alegria, Deus é alegria”, completado pelo pensamento de Frei 
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Pedro (2001, p.381) que aplicava os ensinamentos de São Francisco, a serviço de Deus “um 

Deus alegre, ao contrário do Deus de Padre João de Deus”. Esse desejo de exorcizar 

completamente a maldade, na criação de um mundo alienado e passivo, faz com que a crença 

constitua o fator humorístico e ingênuo da trama, já que durante toda a narrativa  valorizou-se 

a ambiguidade dos valores, onde dentro de cada ser há a semente da bondade e da maldade, 

em que a ordem traz em si a desordem.  

 Essa euforia diante de Deus foi logo contestada pelo narrador, como um chamamento 

de Viridiana à realidade, como uma forma de contestar sua credulidade (2001, p.154): “Em 

Belo Horizonte, Viridiana, você irá comandar a guerra de Deus contra o Diabo, mas o que era 

Deus, o que era Satanás, Viridiana?”. Há nesse fragmento a aproximação de Deus e do Diabo, 

como parceiros na estratégia de comandar a humanidade, no cenário da Belo Horizonte 

grandiosa e universal. Veridiana, um personagem que optou por viver fora da realidade, 

escondida em sua obesidade, comparou as ações de Deus e  de Satanás: “ – As dores do 

mundo – pensava então, em meio aos barulhos da guerra – não são uma invenção de Deus, 

mas de Satanás.”. A personagem valorizou as ações de Deus, em conformidade com a 

realidade que pretendia implantar na vida do clã Drummond, uma ilha da fantasia, resultando 

na visão do mundo infantilizado.  

A temática apresentada pelo autor, entretanto, foi da coragem diante dos sofrimentos e 

adversidades da vida, com personagens que se mostravam íntegros, fortes e fieis às 

convicções, representados por Inácia Micaela. Ela perceberá o mundo de maneira destemida, 

determinada, porém sensível. A personagem procurou em Deus, através da percepção olfativa 

pós-cegueira, a perfeição, o infindo e o divinal,  alcançando a suprema sensorialidade, em que 

os olhos nem sempre fornecem uma imagem clara da existência, que se conseguiria pelo 

esplendor olfativo, agregando o humano à iluminação espiritual. Contrariando a filha 

Viridiana, que ansiava por uma existência utópica, Inácia Micaela valorizou a purificação 

através da dor (2001, p.391): “Eu não quero ser poupada de dor alguma, Viridiana [...] Dor é 

para ser sentida!” Assim como sentir as sensações em sua plenitude, seria a ideia cultuada na 

escrita de Drummond. 

 Inácia Micaéla também tinha dois aliados, segundo o médico Dr. Hilton Rocha: Deus 

e o Diabo, em que a representação do diabo se daria através do Coronel Bim Bim. Mas a 

significação de Deus dar-se-ia após muito treino, distribuído por toda narrativa, na procura 

pelo cheiro divino (2001, p.309): “Tudo é de Deus: o homem, a azia do homem, o avião, o 

sol, a chuva e o próprio pecado.”. Nessas colocações traz-se à tona o modelo de Deus 
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desenvolvido no enredo, um Deus alegre, que deixa a cada um o livre-arbítrio, um Deus feito 

de hábitos do cotidiano. 

 Em seus monólogos, Inácia Micaéla conversa com o seu “irmão rifle, velho de 

guerra”, sobre o que é ser feliz (2001, p.367): 

 
Não é pecado ser feliz, irmão rifle. O que estraga tudo é este sentimento judaico-
cristão da culpa. Culpa por estar alegre. Culpa por estar feliz. Culpa por amar. A 
alegria, a felicidade e o amor, irmão rifle, são invenções de Deus. Mas eu sempre agi 
como se fossem invenção do Diabo.  É a maneira branca de ver a vida que fez isso 
comigo, irmão rifle. [...] Ser triste é que é pecado. Se eu fosse viver de novo sabendo 
o que eu sei hoje, ia dançar e rir e amar. 
 
 

 No desabafo da protagonista a um rifle, símbolo de sua capacidade de enfrentamento, 

percebe-se a crítica ao sentimento judaico-cristão vindo do Velho Testamento, que valorizava 

as crenças cristãs primitivas relacionadas à vergonha, à moral e às regulações psíquicas.  Esse 

sentimento, que universalizou a noção de culpa, alinhando-a ao sofrimento e punição, funda-

se nas concepções de moralidade. A literatura drummondiana quer subverter a realidade da 

opressão e da culpa, aproximando-se do pensamento de que o homem depende de si mesmo, 

da sua própria vontade de poder, ou como afirma Renan Ji (2010, p.28): “Nietzschianamente, 

Roberto Drummond empunha a bandeira da felicidade carnavalizada e do amor contra a 

cultura do ressentimento católico.” 

 As referências relacionadas à Igreja Católica são ferinas e recorrentes na produção 

drummondiana, no trato com padres, religião e com o sentimento de culpa, que torna Deus 

triste e amargo, como apresentado em Sangue de Coca-Cola, na figura do Padre Coqueirão, 

um corruptor e ameaçador religioso; em Hilda Furacão, com o personagem Dona Nevita,  

proibido por Padre Nelson (também um padre ameaçador) de rir porque sua risada provocava 

felicidade em quem a ouvia. Essa vergonha de ser feliz demonstrou uma reflexão sobre si 

mesmo e o medo diante do pensamento alheio referente ao que somos, anulados por Inácia 

Micaéla em O cheiro de Deus, quando reiterava que o pecado é não ser feliz, contrapondo às 

colocações do Cônego Domingos da Anunciação, personagem do romance, que afirmava 

(2001, p.328): “Sabe Deus e sabe a Virgem Santíssima Puríssima que de meus lábios jamais 

partiu um riso, que o ato de rir, num sacerdote, é uma traição ao Cristo crucificado”.  

Roberto Drummond desvalorizou em sua escrita as crenças cristãs primitivas,  

voltadas para a vergonha, a moral e as regulações psíquicas. Em seus textos, sua posição era 

antagônica ao pensamento judaico-cristão, pois defendia a vivência como sinônimo de 

vontade de poder e a felicidade pessoal livre das amarras do pecado. Apesar do pensamento 

transgressor, já no paratexto, aproximou-se do pensamento religioso, na relação fraterna e 
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respeitosa a religiosos, como Frei Betto e Padre Geraldo Majela Teixeira, comprovado pela 

inserção destes na dedicatória. A narrativa apresentou vários personagens religiosos, 

formando um núcleo, onde alguns possuem caracterização negativa, mas a grande maioria 

apresenta-se como conselheiros ou transgressores, voltados para a libertação, seja através das 

ideias ou através do exorcismo: Zé Lopão e Zé Lopinho, padres politizados, o primeiro 

apoiador da UDN (União Democrática Nacional) e o outro do PSD (Partido Social 

Democrata), Pierre Banderaux, o padre exorcista; Padre Eustáquio Vanx Lieschout,  venerado 

como santo, em que o narrador reclama sua canonização no texto; Padre Nélson, o vigário 

exigente e castrador de Santana dos Ferros, em Hilda Furacão, que retorna nesse romance 

como uma lembrança; Padre João de Deus, o padre especialista em combater o Demônio e 

outros citados como amigos ou repressores, na formação da temática religiosa no enunciado. 

Além dos personagens citados acima, o narrador apresentou religiosos superiores aos 

padres, na caracterização da hierarquia religiosa daquele tempo: os bispos, Dom Cabral, de 

Belo Horizonte e Bispo Afrânio, de Vitória e até mesmo o Papa João XXIII, o “Papa bom” ou 

“Papa da bondade” como ficou conhecido pela sua bondade, simpatia, sorriso e jovialidade, 

com o qual Inácia Micaéla achava que se correspondia. Essas citações funcionariam para 

compreensão histórica da vivência religiosa da década de 1950, quando esses religiosos 

exerciam suas atividades, na aproximação entre o histórico e o fictício na obra 

drummondiana.  Os religiosos conduziram a narrativa com sua personalidade, com seu 

aconselhamento, porém sem o discurso referente a pecado ou perdão. A ironia aparece em 

relação às confissões, quando a população cronometrava o tempo em que as pessoas ficavam 

revelando seus pecados, servindo para caracterização dos personagens.  

E, encerrando a caracterização do que seria esse Deus, Inácia Micaéla afirma (2001, 

p.398): “Ah, rifle velho de guerra – festeja Vó Inácia –, só os cegos conseguem derrotar o 

tempo e está escrito que os cegos serão os primeiros a sentir o cheiro de Deus...”. E o que  era 

deficiência física da protagonista, tornou-se um instrumento para o conhecimento divino, ou 

como definiu Renan Ji (2010, p.101): “apenas a outra face do esplendor olfativo, que lhe 

incumbe a missão de sentir o derradeiro cheiro de todos os perfumes do  mundo”, que também 

podem ser falsos e enganadores. 

 Sabemos a intencionalidade do autor quando caracterizou a metrópole com cheiro de 

lança perfume, gás lacrimogênio e cheiro de cavalo em Sangue de Coca-Cola, assim como 

também a caracterização olfativa em Hilda Furacão; torna-se, porém, necessária a percepção 

de como esse escritor comunista, hipocondríaco ao extremo, medroso diante da velhice e da 

morte construiria esse Deus dentro do enredo, como um dos protagonistas. John Searle definiu 
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colocações autorais como emissões sérias e emissões ficcionais e, no desenvolvimento dessa 

classificação, constatou-se que neste romance as emissões sérias não estariam na cegueira da 

protagonista, mas sim, nas divagações de Inácia Micaéla sobre a fugacidade do tempo, que 

leva ao envelhecimento (2001, p.47): “O tempo é o maior tirano que existe e nos impõe suas 

vontades [...]. Mas não podemos pegar em armas e iniciar uma guerrilha contra o tempo. O 

tempo não gosta de ver ninguém feliz.”. A voz de Drummond, disfarçada na voz de Inácia 

Micaéla, dirigiu o olhar para dentro de si diante da velhice (2002, p.124): “Sou cega, eu 

conspiro contra o tempo. Sou uma inconfidente mineira conspirando contra o maior de todos 

os tiranos: o tempo”.  

Apesar da cegueira, a personagem reaprendeu a sentir a vida, após desgraça visual, ou 

conforme colocado por Maria Lucilene da Silva (2007, p.97) “enxerga/cheira”, quando o 

personagem conseguiu substituir a visão pelo olfato. Entretanto, a protagonista sofreu mais 

pela passagem do tempo, sinônimo de velhice, tornando essas colocações como as reflexões 

sérias no texto. As emissões menos sérias trazem o humor, o cotidiano, as histórias contadas 

pelos antigos, no jogo estabelecido entre o tradicional e o moderno, o popular e o erudito, o 

campo e a cidade, a história e a História, como também a representação da vivência brasileira, 

com suas lendas e costumes. 

Há também nas lembranças de Inácia Micaéla uma mudança em relação ao vivido. 

Ecléia Bosi (1994,p.81)  afirmou: “Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado 

pelo espírito.”, por isso as reflexões da matriarca não  são pensamentos fugidios.  A 

perseguição ao cheiro de Deus valorizou as sensações do corpo, e não no corpo, justamente 

porque buscou a transcendência, tornando a sensação corpórea neste romance elevada, 

superior e sublime. 

 

4.2- Sensorialismo e maturidade: a procura pelo transcendental    

 

A protagonista de O Cheiro de Deus, Inácia Micaéla, tem 65 anos de idade e, enquanto 

tenta descobrir o cheiro divino, revê seu passado e de sua família relembrando fatos de suas 

aventuras pelo mundo, de seu casamento incestuoso e de sua vida tumultuada pelo amor/ódio 

por Coronel Bim Bim, que resultou na enunciação de uma espera: o dia em que seria morta 

pelo coronel que viria buscar sua cabeça para pendurar na parede do sobrado de 28 janelas em 

Cruz dos Homens. Ecléa Bosi (1994, p.63) explica como se dá a estratégia das reminiscências 

nas pessoas idosas:  
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Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 
sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste momento 
de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a 
memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. 
 
 

 Roberto Drummond, quando da escrita do livro que durou mais de uma década, 

aproximava-se dos 69 anos, talvez por isso a narrativa tenha o tom de uma conversa evocativa 

entre duas pessoas maduras: o narrador-onisciente e a personagem idosa. Alguns depoimentos 

do autor  alimentam a percepção para composição do romance, voltada para o vivido, para a 

doença e para a morte. A escrita do romance demorou mais de uma década para ser concluída, 

por isso o romancista conviveu por longo tempo com as características de alguns personagens, 

conforme apresentado em entrevista a Arnaldo Bloch para o jornal O Globo (21 jul. 2001, 

p.2):  

Drummond foi assaltado por tosses e suores noturnos. E também pela ‘febre das 
cinco’, própria dos tísicos [...] 
- Sou terrivelmente hipocondríaco, e fui vitimado por uma tuberculose psicológica, 
com direito a todos os sintomas característicos [durante a escrita do romance]. A 
suspeita só foi afastada depois de um diagnóstico médico.  
 
 

Assim, o autor construiu uma narrativa sensível, voltada para o sentido olfativo e 

auditivo, na transferência dos sentidos básicos da percepção. Essa mudança mostrou-se 

dificultosa até para o escritor, como o apresentado a Arnaldo Bloch, na seção “Prosa & Verso” 

do jornal O Globo (21 jul. 2001, p.1): “Descobri que cada odor traz uma alegria, uma dor e uma 

esperança. Entrevistei dezenas de cegos perguntando como concebiam o cheiro de Deus. 

Percorri os corredores e os quartos de minha casa com os olhos vendados, tateando móveis e 

objetos.” 

A narrativa possui um narrador onisciente, que oscila entre a terceira e a primeira 

pessoa do singular. Trata-se de um Drummond, pois desde o início da narrativa designa a 

protagonista como vó, e os outros personagens como vô, tio e tia.  Apesar de colocar-se como 

um Drummond,  o narrador não pretende confundir-se com a figura do autor do romance. É um 

narrador democrático, marcado pela mobilidade na narrativa, que dá voz a outros personagens: 

Catula, quando apresenta seu diário;  Vó Inácia, em seus monólogos,  Tia Anunciata,  escritora 

de um livro homônimo de Roberto Drummond e até o travesseiro de Viridiana, na escrita de 

uma carta. Esse caráter metalinguístico da narrativa, com jogos de vozes, ajuda a manter a 

dinâmica e interatividade entre leitor e personagens, dando singularidade à escrita do romance. 

Em Sangue de Coca-Cola os narradores eram distintos e independentes, funcionando 

como um clip, onde um aparecia, desaparecia, dando espaço a outro que contaria também sua  
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história, em uma contínua mudança de narrador. São histórias independentes, em que apenas 

o cenário é único. Em Hilda Furacão a singularidade é o narrador que se confunde com o 

autor, na onisciência da enunciação e em cenários duplos, oscilando entre as cidades de 

Santana dos Ferros e Belo Horizonte. Na narrativa de O cheiro de Deus é a diversidade da voz 

narrativa o diferencial da obra, estabelecendo mudanças no curso da história a partir da 

mudança de narrador. Apesar do cenário também ser dividido entre Cruz dos Homens e Belo 

Horizonte, eles não se misturam, pois há uma organização temporal, onde a mudança do 

espaço dá-se no capítulo treze, quando a protagonista e sua família transferem-se para Belo 

Horizonte. 

O olfato drummondiano  é sempre aguçado para caracterização do cenário: a cidade de 

Belo Horizonte. Enquanto em Sangue de Coca-Cola o cheiro característico era de lança- 

perfume, bombas de gás lacrimogêneo e cheiro de cavalo, iniciado em Belo Horizonte, depois 

se estendendo geograficamente, mas que transformava a capital mineira em sinédoque do 

Brasil. Em Hilda Furacão, há afetividade na apresentação da cidade de Belo Horizonte 

traduzindo-se em aromas agradáveis e na concepção do belo, representado pelo jasmim, e em 

posicionamento políticos, trazido pelo cheiro de gás lacrimogêneo. Cheiro de Deus traz a 

cidade sem um cheiro frequentemente identificado que, quando citado, vem demarcado pela 

sensualidade e pela subjetividade, no desejo dos amantes, indiferentes aos impedimentos 

sociais, na ânsia de se amarem, como acontece com a febre do incesto (2001, p. 13): “O 

cheiro da noite era diferente do cheiro de orvalho do dia nascendo, assim como o sábado à 

noite em Belo Horizonte cheirava ao suor dos amantes.” 

 A narrativa sobre Inácia Micaéla transcorre em uma linguagem simples, mais 

repetitiva e prolixa, intercalando narração e diálogos, onde suas lembranças são repassadas a 

partir de suas conversas com o seu rifle, que vive a tiracolo, como se fosse uma extensão de 

si, onde pendurar o rifle (2001, p.213), “era o mesmo que pendurar um braço”. Segundo 

Violette Morin apud Ecléa Bosi, esses objetos são classificados como “objetos biográficos” 

porque fazem parte da vida da pessoa, envelhecendo com o possuidor e se incorporando à sua 

vida (2003, p.26): “O relógio da família, o álbum de fotografia, a medalha do desportista, a 

máscara do etnólogo, o mapa-mundi do viajante [...]. Cada um desses objetos representa uma 

experiência vivida, uma aventura afetiva do morador.”. E a escolha de Inácia Micaela pelo 

rifle simbolizaria a violência presenciada pela matriarca no Contestado, onde trocou o sonho 

de ser uma pianista de fama mundial para manejar armas de fogo em Cruz dos Homens, 

demonstrando a valentia dessa mulher, que não se amedronta diante das intempéries da vida e 

busca no rifle o companheiro, protetor das ameaças do mundo e confidente nas horas de 
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solidão, nesse objeto, classificado assim por Jeanne Marie Gagnebin (2009, p.40): “perdem 

sua densidade costumeira e se dispersam numa multiplicidade semântica infinita.” O rifle 

passa a ser a “bengala”, símbolo dessa mulher cega, idosa, porém guerreira.  

Enquanto proseia com seu rifle, a matriarca reflete sobre sua vida e ativa sua memória 

(2001, p.398): “Estava alegre porque descobriu que a lembrança pode derrotar o tempo, de 

forma que todos que amava permaneciam jovens [...] só os cegos conseguem derrotar o tempo e 

está escrito que os cegos serão os primeiros a sentir o cheiro de Deus”. A protagonista descobre 

que a memória vence o tempo. E assim o enredo tece-se e as palavras são tão eficientes como o 

“anel” benjaminiano, que passará de geração em geração, porque manteve a imaginação do 

ouvinte, forçando-o a pensar no que foi contado, na “forma de ensino”, interpretação de Walter 

Benjamin sobre a arte narrativa.  

 A matriarca da família Drummond tornou-se cega por ousar olhar nos olhos, o que era 

proibido no Contestado, suposta região violenta na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo. A 

valorização do olhar como um ato corajoso dá-se em toda a narrativa, porque no Contestado 

todos olhavam de lado ou para o chão, escondendo o olhar, na justificativa de que representava 

a “janela da alma”, como escreveu Leonardo da Vinci ou “lâmpada do corpo”, segundo o 

apóstolo Mateus (1993, 6:22). E, como importante canal de comunicação com a mente, a visão 

desempenha um papel vital para o conhecimento do ambiente, do outro e do desejo alheio. Pela 

valentia peculiar, Vó Inácia ousou olhar nos olhos de uma perereca e conheceu a cegueira. 

Apesar da emissão séria (a cegueira), a emissão ficcional enfatiza um dos aspectos desse 

romance, que é a devoção à cultura popular, na aproximação do infortúnio e do grotesco. 

Enquanto em Sangue de Coca-Cola o escritor voltou-se para a Europa e Estados Unidos com a  

Pop Art, em Hilda Furacão valorizou a vivência jornalística, em O Cheiro de Deus relacionou 

seus personagens com manifestações folclóricas, característica da identidade cultural de um 

povo, principalmente os mineiros, pois em muitas regiões de Minas Gerais são comuns crenças 

e superstições de que, se um sapo urinar nos olhos de alguém, essa pessoa torna-se cega, 

segundo o pesquisador, Hélio Moro Mariante, no livro Medicina Campeira e Povoeira (1984). 

Com esse incidente esdrúxulo, espera-se que a protagonista cega explore o mundo 

através do tato, mas a estratégia do autor potencializou outro sentido, dando uma forma 

inusitada à narrativa, já que é o olfato quem comanda o enredo. Segundo Maurice Merleau-

Ponty, em Fenomenologia da percepção (2006, p. 28): “O visível é o que se apreende com os 

olhos, o sensível é o que apreende pelos sentidos”. Então, a protagonista do romance vai 

apresentar um mundo repleto de sensorialismo, em que apresenta estratégias diferenciadas em 

termos de sensações para assimilação do divino. 
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Na primeira parte do romance, a matriarca dos Drummond mostrou como sua vida 

passou a galope: juventude, casamento, filhos, viuvez e cegueira, que denominou “muita sede 

ao pote”. Na segunda parte da narrativa há o sedentarismo e o isolamento, que gerou o processo 

rememorativo, em que a sabedoria sobrepõe-se à imaturidade do passado.  Então, a partir do 

capítulo treze, Inácia Micaéla vai se adaptando à cegueira e começa a manifestar o desejo de 

sentir as referências olfativas voltadas para o cotidiano e descobre que “o dia tinha cheiro 

diferente da noite” (2001, p.13);  que a felicidade cheirava e “que cheiro de amor era parecido 

com cheiro de ódio” (2001, p.13); sentia também cheiros sutis (2001, p.59): “podia sentir o 

cheiro de açúcar do hálito dos colibris, cheiro de terra das formigas e cheiro de lobo” e 

desenvolveu tanto o olfato que podia identificar (2001, p.199) “o caminhar e o cheiro das 

formigas e o cheiro e os passos dos fantasmas”.  

À medida que o enredo se desenvolve,  Inácia Micaéla tem plena consciência de sua 

nova condição existencial e os cheiros passam a mostrar a vida que pulsa: do amor (2001, 

p.214), das reivindicações dos proletários, de golpe militar, da dor do mundo, da pobreza, de 

fome, dos humilhados e ofendidos (2001, p.226); sentia o cheiro da alegria, cheiro da tristeza e 

do amor em Catula (2001, p.257), da amizade (2001, p.286), da realidade (2001, p.294), da 

conspiração dos militares e da UDN (2001, p.301), da dor do mundo (2001, p.335), da piedade 

(2001, p.339), de amor e da esperança, cheiro do medo e da morte, da guerra e da paz,  da 

solidariedade humana e da fé dos homens (2001, p.349), cheiro dos humilhados e ofendidos, 

cheiro do Bem e do Mal e da inquietação (2001, p.359). E o enredo compõe-se dessa 

diversidade de cheiros: sublimes, mundanos, ideológicos, nostálgicos, ridículos, lúbricos e 

melodramáticos, ao contrário dos odores das cidades apresentados em Sangue de Coca-Cola, 

em que os cheiros serviam como indicação para problemas sociais, culturais e políticos, em 

comparações grotescas (1980, p.163- 164): 

 
Se lembre, coração, do mau hálito do Tietê em São Paulo, que é um perfume pra 
urubu [...] Se lembre, coração, do bafo que sai da garganta das ruas de Belo 
Horizonte e do bafo pior ainda, com gosto de maresia que sai da garganta de 
Salvador.[...] Se lembre, coração, do cheiro da Zona Norte no Rio de Janeiro. Se 
lembre, coração, se você vacilar, do fedor que sai das bocas dos mocambos do 
Recife, da brisa que fede nas favelas de caixote de São Paulo.[...] toda cidade 
brasileira atrai urubus e a gente pensa que é carniça, mas, não, coração, é o cheiro da 
miséria brasileira que atrai. [...] o Brasil cheira a bosta, é a bosta que o Brasil 
cheira...  
 
 

O objetivo de Inácia Micaéla em O cheiro de Deus não consistiu na percepção social 

pelos cheiros, mas sim, comparações etéreas na osfresia divina, como se fosse o início de um 

processo curativo. São várias as possibilidades da protagonista: cheiro da neve caindo (2001, 
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p.124); “há 17 suspeitas, sendo o suor dos amantes a mais provável” (2001, p.212); cheiro de  

alemães fugitivos (2001, p.217); cheiro da menina Sara e dos humilhados e ofendidos (2001, 

p.218); cheiro de ervas dos árabes (2001, p.218); cheiro do suor da classe operária (2001, 

p.226); o cheiro das prostitutas argentinas e paraguaias “por que não?”, questiona a 

protagonista (2001, p.233); o cheiro que ia do perfume das flores  ao suor dos trabalhadores do 

Brasil (2001, p.245); “Já detectei 33 cheiros que podem ser o cheiro de Deus, já sei qual é o 

cheiro de Satanás.” (2001, p.301); cheiro de amizade (2001, p.302). Quando aproxima o cheiro 

de Deus dos desvalidos, do sexo, do trabalho e da amizade, Roberto Drummond sublima outros 

valores, alguns corporais outros sublime, permeando a narrativa com cheiros sublimes variados 

e diminuindo a incidência de cheiros mundanos.  

Uma das últimas colocações sobre o cheiro de Deus representa o pensamento 

epicurista diante da capacidade corporal, como detector da verdade sobre as pessoas e sobre a 

sociedade, na sensibilidade que só consegue se manifestar através dos sentidos (2001, p.305): 

 
 

Irmão rifle, o cheiro de Deus está no que é humano. É nos homens e nas mulheres e 
seus sonhos. Não é no perfume das flores que eu vou encontrar o cheiro de Deus. É 
no cheiro das pessoas. É no cheiro da amizade e no cheiro do amor. A amizade é 
como pão e o vinho. É como água na hora da sede. 
 
 

 As relações humanas, intrínsecas na obra de Roberto Drummond, apresentam-se 

através dos personagens, frequentemente comprometidos ideologicamente, seja com a política 

ou com a cultura brasileira. Com o uso recorrente do sensorialismo, Drummond aproxima-se 

também do pensamento epicurista, como no caso desse fragmento, ao cheiro humano, que 

seria o “mensageiro do conhecimento”, revertendo-se no cheiro do amor fraternal, no prazer 

do que é simples, pão e água, que contemplará o divino ou trará a alegria de viver, como 

repetido em outro fragmento (2001, p.114):  “e viverem juntos, acreditando que beber um 

copo d’água um ao lado do outro era a felicidade.” 

 Interessante perceber a constituição etérea no último romance do autor, já que apenas 

o personagem Johnnie Walker é descrito praticando hábitos comuns, como tomar café, comer 

broa de fubá e pão de queijo (2001, p.67) ou beber cerveja e comer pastéis (2001, p.70). 

Frequentemente no enredo, o prazer do paladar deu-se sem a expressão de desejos 

gastronômicos, mas com um traço de transcendência, pois há a valorização dos personagens 

que se alimentavam de rosas vermelhas e que estariam possuídas por uma outra identidade. 

No texto de O cheiro de Deus (2001) Vó Inácia comia rosas quando estava possuída pelo 

demônio ( I, p.23), o lobisomem adorava devorar rosas vermelhas ( II, p.115), assim como Tia 
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Anunciata, a fantasma da família, que só se alimentava de rosas (III, p.196) e se embebedava 

com Chiant: 

I-    Passou a alimentar-se de rosas e quando estava fraca, várias noites sem dormir, o 
Demônio a possuiu e Vó Inácia dançava nua, e passou a atrair morcegos e a levitar 
pela casa. 

II-  Era um lobisomem estranho. [...] Não gostava de titica de galinha [...] Amava as 
flores de preferência as rosas. Comia quantas houvesse nos jardins de Cruz dos 
Homens e, entre as rosas, as preferidas eram as rosas vermelhas, do jardim do adro 
da igreja. 

III-  Uma noite, Tia Viridiana olhou pela janela, escondida atrás da cortina e viu o 
fantasma de Tia Anunciata comendo rosas no jardim do castelo. 

 

 O hábito da embriaguez demarcava alguns personagens e bebidas alcóolicas são 

valorizadas na narrativa,  nomeando personagens com nome de uísque. São os filhos de Inácia 

Micaéla, batizados como White Horse, Red Label, Johnnie Walker, Dimple, além do neto, 

Buchanan’s e do genro Black Label.  Usar nome de produtos de massa de maneira 

indiscriminada era uma característica da Literatura Pop  e que entram no último romance 

como uma lembrança (ou colagem) ao estilo do autor na primeira fase de sua carreira literária. 

Em O cheiro de Deus, os produtos nomeiam personagem, contextualizados no enredo, 

entretanto sem conotação de “artigos de consumo”, representantes da cultura de massa ou de 

ícones culturais. O objetivo da nomeação dos personagens por produtos é divertir, dar leveza 

à narrativa, tornando os personagens universais (2001, p.16): 

 
 
Vô Old Parr não se chamava Old Parr, mas João Antônio Drummond Neto. Ainda 
jovem, ficou inflamado pela leitura dos feitos de William Wallace, o rebelde escocês 
[...] Era causa de espanto e de riso quando ia às festas no Rio de Janeiro usando um 
kilt, o saiote escocês. [...] Ao vê-lo usando o saiote escocês, um assassino que usava 
tapa olho, condenado a 20 anos de prisão, passou a mão em suas nádegas e Vô Old 
Parr, que lutava judô e sabia caratê, nocauteou-o e quando o dia nasceu foi libertado 
[...] Decidiu então mudar de nome, através de um processo judicial complicado e 
escolheu o nome de uísque escocês Old Parr, e, mais tarde, deu a todos os filhos 
nomes de uísque. A moda pegou entre os Drummond levando mais tarde o neto 
Buchanan’s a desabafar: 
 - Que inveja que eu sinto de quem se chama José. 
 
 

Interessante perceber como se dá o afeto de Vô Old Parr pelo rebelde escocês William 

Wallace: primeiramente pela leitura, depois pelo saiote e, finalmente, pelo próprio nome, 

estendendo-o aos descendentes. O nome do produto substituindo o nome próprio, apesar de 

parecer uma tradição familiar, representa uma crítica aos costumes de valorização da família 

que ocorrem no interior do Brasil,  em que há destaque à descendência familiar, à memória 

dos antepassados e à perpetuação do nome do clã. Entretanto, quando o autor opta pela 
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nomeação dos personagens com nome de uísque, ele os individualiza, em que os nomes 

híbridos tornam os personagens universais, como apresenta Braz (2009, p.64):  

 
 
É como se através da referência às marcas de bebida, os Drummond masculinos se 
tornassem seres globalizados, de fronteira, entre o tradicional e o novo, entre a 
memória permanente e o pop descartável. Portanto, os nomes de bebida dos 
Drummond os tornam universais. Apesar de nascidos no interior de Minas, no 
Contestado, eles também são do Brasil e da Escócia. 
 
 

Assim como busca o produto de massa na nomeação dos personagens como um gesto 

de rebeldia, há aproximação com os contos de fadas,  no cenário de um  castelo encantado na 

cidade de Belo Horizonte, com personagens de contos infantis (os sete anões, a Branca de 

Neve  e o o saci, por exemplo),  como também em imagens simples e esquemáticas, resultado 

da visão infantilizada de mundo,  em que a alquimia dos alimentos transformam-se em 

produtos envenenados,  tais como as asas de borboletas verdes, colocadas no frango com 

quiabo de Dona Dá,  no chá de asas de borboletas feito por tia Veridiana para emagrecer, ou 

no bombom de cereja contendo uma solitária viva, que Tia Rose engoliu para emagrecer, mas 

que a transformou em refém da solitária nomeada de Berenice (2001, p.93): “Tinha de beber 

três litros de leite todos os dias e outro tanto de água e tudo que comia era para alimentar 

Berenice [...] que amava o uísque e, em pouco tempo, Tia Rose tornou-se uma alcóolatra.”  

O mecanismo de perder-se através do álcool aconteceu também com o fantasma de Tia 

Anunciata, na demonstração de que seres míticos diferenciados são aproximados através do 

distúrbio do vício, no desejo humano da embriaguez, na ausência de lucidez, aumentando a 

complexidade do personagem e no processo de mosaico que Renan Ji (2010, p.25) definiu: 

“num processo de recorte e colagem de elementos metafóricos que se somam uns aos outros”, 

formando a singularidade desta criação drummondiana.  

O autor, no entanto, não trouxe uma narrativa tensa e complicada, mas sim o humor, 

como sentimento de superação, em que há recusa para o pessimismo, mesmo em situações 

consideradas sérias, como o suposto envenenamento da mãe pelas filhas e o alcoolismo. Esses 

mecanismos de feitiçaria, por exemplo, são temas dentro do romance que trazem o aspecto 

mitológico: índios liliputianos, lobisomem, ciganas videntes, homens que viravam pássaros à 

noite, entre outros.  

Destaca-se também as características folclóricas da cultura popular, completado pelas 

crendices do interior de Minas Gerais, tais como: urina de sapo cega, moças fantasmas vagam 

por Belo Horizonte, lobisomem gostava de titica de galinha, índios Aimorés deixavam seus 

presos engordando em um curral para depois devorá-los, por isso o primeiro nome de Belo 
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Horizonte foi Curral Del Rey, e outras crendices que enriquecem a narrativas e valorizam a 

mineiridade drummondiana.  

Além dessas crendices mineiras, instaura-se no enredo a valorização da cultura 

africana, proliferando-a em todo o enredo, de maneira constante. O som dos atabaques 

africanos compõe a sonoridade de Belo Horizonte como se estivessem na Bahia, com seus 

terreiros de umbanda, com gritos em nagô, na valorização da negritude de Catula (2001, p. 

87): 

 
Quando se transformava em uma negra, os olhos seguiam sendo verdes, mas tudo o 
mais mudava em Catula. Tudo era dança. Tudo era festa. Tudo era alegria. Tudo era 
dengo. Tudo era canto. Tudo era sexo. Tudo era riso. Tudo era samba. Surgia então 
a Catula de Iansã, que não acreditava no pecado nem na culpa, amava dançar e 
cantar, ria por nada, ao contrário da Catula branca. 
 
 

Vó Inácia Micaéla apreciava e valorizava a negritude de Catula porque representava a 

alegria e a liberdade dos negros, transformados em uma analogia à pátria brasileira (2001, 

p.87): “Catula é a guerra que a África e Portugal travam no coração do Brasil. É a guerra entre 

a culpa e a alegria, e, assim como Catula, o Brasil só será feliz quando a África negra derrotar 

o Portugal branco...” Esse fragmento traz a temática da narrativa, em que a liberdade moral, 

sexual e corporal resulta em felicidade, sem o preconceito estabelecido pela colonização 

europeia e seus ensinamentos cristãos, que não foram vencidos pela liberdade da cultura 

africana, inferiorizada ao longo dos tempos.  

Outro som recorrente na narrativa é a tosse dos tísicos, que na Belo Horizonte dos 

anos 1950, sobrevivia nos sanatórios, como a lembrar-nos da nossa ligação inexorável com o 

tempo e com a morte. Usando a retórica da repetição, esse som perpassa toda a narrativa, de 

forma insistente, da mesma forma que o cheiro de lança perfume em Sangue de Coca-Cola 

(1980) e o cheiro adocicado do perfume da protagonista em Hilda Furacão (1996) 

perfumaram essas histórias. Esse som, sinônimo de morte, caracterizou a cidade de Belo 

Horizonte (2001, p.219): 

 

Vó Inácia ouvia, também, as tosses, nas noites de insônia. Belo Horizonte era cidade 
sanatório e recebia homens e mulheres pálidos como folha de papel, magros e 
tossindo muito, ardendo em febre às 5 da tarde, vindos de todo o Brasil. 
 
 

A alegria dos atabaques e da música convivia com a sinfonia da tosse dos tísicos, que 

iam a Belo Horizonte para tratamento. Na exploração das emissões sérias no romance, 

Drummond normalmente faz a opção pelo humor e pela ironia, diante dessa doença que 

assombrou brasileiros na década de 1950, mas que o autor apresentou como característica 
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voltada para a área social, na relação “canção das tosses”, admirada por Tio Dimple, criador 

do tossômetro, inspirado, segundo o autor, no palmômetro, aparelho usado nos programas de 

calouros da Rádio Nacional para saber quem era mais aplaudido, mas que no romance foi 

inventado para medir as tosses dos tísicos moradores de Belo Horizonte. O autor insere em 

sua história a paródia da música “Cidade Maravilhosa”, relacionando a doença com a música 

e com a história do período, pois era a paródia da época, cantada pelos viajantes, que citavam 

até mesmo o compositor Noel Rosa como tísico convalescente, que havia trocado o Rio de 

Janeiro por Belo Horizonte, durante curta temporada (2001, p. 220-221): 

 

Cidade tuberculosa 
cheia de micróbios mil 
cidade tuberculosa 
sanatório do Brasil 
 
Cidade onde Noel tossiu 
e um samba cantou 
Ô ô ô 
cidade onde o filho chorou 
Ô ô ô 
e a mãe não viu. 
Cidade dos bacilos mil 
cidade tuberculosa 
tão formosa 
sanatório do Brasil 
 
 

A referência musical simbolizava um período, trazendo não a apreciação individual, 

mas a vivência de uma localidade, onde a música funcionava como marco histórico, 

enriquecida pela ironia. Em Sangue de Coca-Cola (1980), ocorreu a exploração de canções de 

cunho político da década de 1960; O cheiro de Deus traz os acontecimentos políticos da 

década de 1950, como a reeleição de Getúlio Vargas e as coligações políticas da época. É 

interessante perceber que o autor não apenas cita a música e sua valorização histórica, mas faz 

questão de apresentar a letra, quem a cantava, enfatizando e trazendo ao leitor imagens 

cotidianas de uma época, próprias de um jornal de notícias, mas que ele eterniza em seu 

romance. Drummond oferece ao leitor a letra do jingle da Campanha vitoriosa de Getúlio 

Vargas, “Retrato do Velho”, letra de Marino Pinto e Haroldo Lobo, que se tornou grande 

sucesso do carnaval de 1951 com Francisco Alves, o Rei da Voz (2001, p.225): 

 
Bota o retrato do velho 
Outra vez 
Bota no mesmo lugar 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar. 
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 Outros sons que também caracterizavam a narrativa eram canções ou modinhas 

populares, tocadas em rádios durante o período em que a trama desenvolve-se, como o bolero 

“Quizás”, tema da protagonista Catula, assim como uma pincelada aos ideais comunistas 

determinantes na juventude de Roberto Drummond e que foram apresentados em Sangue de 

Coca-Cola e  Hilda Furacão, através da “Internacional”, hino socialista que passou a ser o 

referencial musical de comunistas, social democratas e anarquistas por todo o mundo. Essa 

música retorna em O cheiro de Deus na caracterização comunista de Red Label, que 

conversava com o fantasma de Dolores Ibarruri, a líder espanhola que possuía o pseudônimo 

La Pasionaria, sobre os crimes cometidos por Stálin, no retorno ao vocabulário dos 

personagens de esquerda, usualmente proferido em Sangue de Coca-Cola e Hilda Furacão, e 

que retorna na fala de um personagem secundário, inexpressível no enredo, mas que apresenta 

a expectativa de ser o personagem principal, no caso o lobisomem, trazendo pistas falsas ao 

leitor. 

 O vocabulário expressa bem a ideologia comunista, deixada de lado pelo autor em seu 

último romance e, como uma colagem, reaparece em um pequeno trecho na narrativa (2001, 

p.253): “ – Isso é uma heresia, companheiro, um desvio pequeno burguês, Camarada Red 

Label – disse Dolores Ibarruri em seu belo espanhol. – O camarada perdeu a perspectiva e 

pode perder o Trem da História.” Esse tom de ironia e irrealidade não valoriza o vocabulário  

esquerdista (I) frequente em Sangue de Coca-Cola (1980, p.123),  compondo o romance de  

três décadas passadas com um tom de seriedade e rispidez. Em Hilda Furacão (II)  esse 

diálogo pontuado por ideias de esquerda volta-se para a ironia e o deboche, quando discrimina 

a relação amorosa em favor da relação política (1996, p. 158):  

I-   Não, companheira Erika Sommer, para com isso! Você está tendo uma vacilação 
pequeno-burguesa, companheira! Exatamente agora, hein? Exatamente agora que 
você precisa ter um coração operário, companheira Erika Sommer. 

II-  Os dois camaradas, contaminados pela moral pequeno-burguesa que insiste em 
violentar a moral da classe operária, foram vistos aos beijos e abraços dentro de um 
cinema popular frequentado pela classe operária, o Brasil.  

 

Uma característica que aproxima as três obras drummondianas são as vozes dos 

personagens femininos, que continuam roucas e sensuais, estando essa característica  em mais 

de um personagem em  Sangue de Coca-Cola (1980, p. 167), “A voz rouca de Terê também 

grita, ela vai alegre,” reforçada em Hilda Furacão (1996, p.37) com a descrição da 

protagonista: “só com sua presença mágica parou a briga; ela dizia, a voz rouca provocando 

arrepios”. Esse recurso atraente repete-se em alguns personagens femininos, como um 
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demarcador para as mulheres belas, determinadas, decididas e com forte apelo sensual. Em O 

cheiro de Deus (2001), Catula (I, p. 86), Vó Inácia Micaéla (II, p.19), quando nova, ou nas 

cinco irmãs, Dodô, Dadá, Dêdeu, Dazinha e a Dô (III, p.41)  apresentam vozes roucas, 

demonstrando que a sensualidade não se encontra apenas no físico, mas também no atrativo 

sonoro: 

  

I-    A voz era rouca e rouco o riso, como para anunciar o triunfo da alegria sobre as 
tristezas do mundo 

II-  Vou contar até deisss – avisou com a voz rouca puxando o ‘s’ [...] e ela parou de 
falar porque o vento insistia em levantar seu vestido.  

III-  Ouviu então vozes de mulheres imitando o uivo dos lobos. Eram umas vozes roucas 
e vinham de uma cachoeira [...] viu as 5 Irmãs nuas tomando banho na cachoeira 

 
 A escrita de Roberto Drummond faz questão de caracterizar vocalmente seus 

personagens, principalmente os mais sedutores. Isso se justifica porque a escrita deste escritor 

é um mundo repleto de sensorialidade, não apenas nos cheiros, mas nos sons, nos gostos e na 

sensibilidade da pele. 

Em oposição aos personagens femininos, o temido Coronel Bim Bim, caracteriza-se 

por uma voz fina, como se a sutileza dessa característica vocal contribuísse para a 

desmoralização do homem forte dentro da narrativa (2001, p. 145): “ – Intonce – continuou a 

voz de moça do coronel no seu falar caipira – se adiscurpa das ofensa, que vosmicê mi fez, 

Sinhá Dona Inácia Micaéla.”. Essa humildade, juntamente com a voz de moça, não possuía 

tom ameaçador e confundia o leitor em relação ao personagem, contrário às atitudes violentas 

do coronel assassino. 

A ameaçadora música, “Azulão”, anúncio de morte na trama, demonstrou a relação  

maldade/musicalidade frequentemente apresentado na narrativa. Este poema de Manuel 

Bandeira, posteriormente musicado, serviu de leitmotiv a Júlia Preta, na anunciação de morte 

e da força de mando do Coronel Bim Bim. A voz de mezzo-soprano da empregada serviu ao 

enredo apenas como instrumento para entoar a música fúnebre, lembrando o personagem 

Passarinho da obra Fogo Morto, em que a única opção era cantar, como demarcação de 

existência entre os brancos. Júlia Preta não participava ativamente da vida do patrão, apenas o 

amava. Era estudada, pois lia diariamente os jornais para o coronel que era analfabeto, no 

entanto, era servil como Bertoleza de O Cortiço, idolatrando o coronel sem pedir nada em 

troca (2001, p.32): “Fumava as baganas dos cigarros de palha que o coronel deixava nos 

cinzeiros e mascava os caroços das azeitonas que ele abandonava no prato. Fazia coleção dos 

caroços de azeitona e mascá-los era o vício de seu pobre coração.” Esse personagem traduz a 
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veneração profunda, já que aceita ser representante do mau agouro, não emitindo uma só 

palavra durante a narrativa e ainda saboreia os restos deixados pelo coronel, na transfiguração 

de sua insignificância. 

Essas canções estabelecem variações na narrativa, em que as citações, normalmente, 

ilustram algum aspecto histórico ou característica dos personagens, colaborando para a 

eficiência do enredo. Essa prática recorrente na obra drummondiana mescla gêneros distintos, 

poesia, música e cartas, no uso da linguagem sobre a linguagem, funcionando como colagens 

ou como uma metanarrativa, que não deixa o enredo seguir um fluxo linear, interrompendo-o 

a cada instante. 

Outro recurso sensorial privilegiado na narrativa drummondiana é o tato, explorado 

nas febres, tonturas, suores e calafrios do incesto, quando o desejo avassalador queima os 

corpos desejosos, na associação com o fogo, calor ou quentura, manifestando um desejo 

avassalador. Esse desejo encontra-se em vários personagens de O cheiro de Deus (2001): 

Inácia Micaéla e Old Parr (I, p.17), Catula e Tio Johnnie Walker (II, p. 404), Catula e 

Buchanan’s (III, p. 105), Johnnie Walker e a Cigana Carmen (IV, p. 63) e Gioconda e 

Buchanan’s (V, p.79)  :  

I-    Quando fazia amor com sua sobrinha Inácia Micaéla, num ritual tão ruidoso como o 
amor dos gatos, Vô Old Parr ardia com a febre do incesto e, após uma hora amando-
a, os dois molhados de suor, sentia um sentimento de culpa, 

II-  Tio Johnnie Walker e Catula, tomados pela febre do incesto, seguiam amando-se, e  
foram surpreendidos, entre beijos e abraços pela frente fria que vinha da Argentina. 

III-  sentia febre quando via Buchanan’s porque pensava em Tio Johnnie Walker. Era a 
febre do incesto, a mesma febre que fez Tia Anunciata arder, e que desafiava os 
médicos, as altas doses de aspirina, e só acabava quando Catula ficava longe de 
Buchanan’s e de Tio Johnnie Walker. 

IV-  Tio Johnnie Walker tinha a blusa molhada de suor e ardia de febre. A Cigana 
Carmen também ardia de febre e estava molhada de suor e disse [...] que sentiam a 
febre do incesto 

V- Gioconda amou Buchanan’s como só as argentinas e paraguaias haveriam de amar 
[...] Foi um ritual que durou uma hora e os deixou molhados de suor [...] no corpo nu 
de Gioconda e no sal de seu suor 

 

A escrita de O cheiro de Deus é permeada pela sexualidade e volúpia, em um romance 

cujo título traz a ideia de divino, princípio supremo da religião. O romance  Hilda Furacão 

trata da história de uma prostituta, entretanto não possui cenas voluptuosas e sensuais, na 

concepção drummondiana de surpreender pelos contrários, já que concebe uma prostituta pura 

contrastando com uma família tradicional mineira devassada pelo incesto, sentimento ilícito, 

desonroso para um clã, que neste romance, entretanto, simboliza libertação individual.  
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Há também aproximação corporal através do beijo, na nostálgica volta aos ícones 

hollywoodianos, utilizados pelo romancista em sua “literatura pop” (2001, p. 319): “e se o 

beijei na boca, beijo de língua, que aprendi com Ava Gardner no cinema”, afirma Catula, 

possuidora de um comportamento tímido com parceiros fora de seu clã e comportamento 

incendiário com o primo e o tio. O autor trouxe para o enredo que, com homens não 

pertencentes ao clã Drummond, a sedução seria através do beijo, porque a relação sexual e 

voluptuosa se daria entre os membros do clã, na valorização do incesto. O ato de beijar, uma 

sedução dos anos de 1950 e 1960, estende-se até os desejados atores do cinema americano, 

transformados em galãs (2001, p.321): “Beija tão bem como Clark Gable. Mas não beija tão 

bem como Humphrey Bogart beija. Vou ter que ensinar.”  A colagem pop dá-se neste 

fragmento, assim como a citação da caneta Parker 51, do sabonete Lifeboy, do perfume 

Chanel nº 5 e da citação de personagens pertencentes ao romance Hilda Furacão: Maria 

Tomba Homem, Cintura Fina, Hilda Furacão, Aramel o Belo, as prostitutas Alice, Alicinha e 

Alição (que aparecem também em Sangue de Coca-Cola) e várias outras citações, que 

resultaram na marca registrada de Roberto Drummond, um autor que mescla ficção e 

realidade, na intertextualização de personagens, cenários, momentos político e objetos do 

cotidiano, transforma-os em rubricas drummondianas.   

A exploração da visão em O cheiro de Deus não se ocupou com os detalhes do espaço,  

não guiou os leitores para dentro dos cenários, como aconteceu em seus outros romances, 

conforme observou  Erivelton Felício Braz (2009, p.51) “Essa visão de fora, explorando ao 

máximo o espaço e suas descrições que parecem ser feitas tal qual a lente de uma câmera é 

que permeia a obra de Roberto Drummond.” No último livro publicado, Roberto Drummond  

buscou o olhar interiorizado e não o olhar descritivo, voltando-se para a efemeridade da vida e 

para a junção do prazer sem pecado, gerador da verdadeira felicidade. Essa ideologia do 

voltar-se para o prazer foi apresentada na fala de personagens diversificados, mas a fala de 

Catula sinalizou-a bem (2001, p.77): “Pra mim, Buchanan’s, eu que acredito que onde há 

prazer não há pecado.” 

A alteração na condição humana, representada pela osfresia de Inácia Micaéla, 

juntamente com as características transcendentais presentes em O cheiro de Deus 

contribuíram para a relação binômia corpo e alma, prazer e simplicidade, pecado e alegria, no 

desregramento dos sentidos. A matriarca consegue, subjetivamente, sentir o cheiro divino 

(2001, p.406): “pela primeira vez sentiu o cheiro de Deus, que tinha a ver com a loucura no 

coração e com os perfumes da vida que levam os homens e as mulheres a morrer de amor.” A 

narração de uma espera se encerra e, se a metáfora do cheiro de Deus for a redenção, Coronel 
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Bim Bim e Vó Inácia têm o mesmo final, a morte, que neste romance nunca é trágica, mas 

sutil e delicada. 

Roberto Drummond consegue a recuperação da experiência sensorial, esgotada pela 

modernidade, em seus apelos visuais e de imagem. O romance drummondiano valorizou 

intensamente o olfato, esse sentido pouco nobre em relação aos outros, porque tem conotação 

selvagem, de não refinamento, mas que consegue aproximar o divino, o sexual, o sensual e as 

lembranças, na valorização do belo e do grotesco, do celestial e do corporal. 
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5 - CONCLUSÃO 

A análise do sensorialismo em uma parte da produção literária de Roberto Drummond 

norteou este estudo, observando as suas nuanças, as suas conotações e os valores usuais ao 

longo de quase três décadas de produção literária do autor. 

 A tarefa foi árdua, principalmente pela responsabilidade advinda do reconhecimento 

público dado pelo autor a esta pesquisadora, como uma herança, na designação de 

“descobridora dos cheiros em seus livros”. O exagero de Drummond fez-se presente nesta 

afirmação, já que o estudo apresentado em 2000 caracterizava-se apenas por uma citação 

superficial, um esboço, que o romancista, não obstante, deslumbrou como enriquecimento 

futuro para sua produção literária. 

 Com essa declaração e, posteriormente, com a morte de Drummond, tornou-se um 

compromisso a complementação deste estudo, como um legado motivador a outros olhares, 

para que outros pesquisadores trilhassem novas possibilidades de análise do sensorialismo 

drummondiano. Parafraseando Erivelto Felício Braz (2009), este estudo é “um dos muitos 

perfumes que exalam do romance O cheiro de Deus”,  que poderá ser complementados com o 

sensorialismo também em Sangue de Coca-Cola e Hilda Furacão, na identificação de seus 

traços sensoriais. Infelizmente, os estudiosos só perceberam a estratégia sensorial do autor no 

último romance, deixando as outras obras sem a devida consideração nesse aspecto.  

A base teórica levou-nos à percepção da importância dos sentidos para a vivência 

humana, no conhecimento do sensório, nas sensações simples advindas do corpo, no 

estabelecimento da felicidade humana. Epicuro mostrou-nos que a morte é a privação das 

sensações e que viver seria a ânsia pelo prazer sensorial, sinônimo de ausência de sofrimentos 

físicos e de perturbação da alma. Entendeu-se que a força dos sentidos geraria ilusão, 

lembrança e impressões diversas no estímulo corporal, quando se permite ao corpo “falar” até 

quando se dorme, segundo Sigmund Freud. Maurice Merleau-Ponty repõe a essência na 

existência, na afirmação de que o visível é superficial, pois somente através do sensorial se 

compreende o sensível. 
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Os estudos reconheceram as modificações sobrevindas da estratégia sensorial 

estabelecida nas décadas que distanciaram as obras Sangue de Coca-Cola, Hilda Furacão e O 

cheiro de Deus, próximas na reprodução das conexões memorialísticas, características sócio-

históricas e estratégias de sedução do leitor pelo sensorial, que alcançaria eficazmente o 

emocional. O romancista concebeu e enfatizou constantemente a existência de alguns 

personagens em algum lugar e insistia, para que o leitor acreditasse nisso, revelando seu modo 

de enxergar a literatura, ou seja, como uma extensão do cotidiano, oscilando entre a maneira 

fantástica e ao mesmo tempo hiper-real de narrativa. Por isso, a ênfase e o desejo de apresentar 

em seus romances fatos e pessoas em sua vivência reiterativa e infinitamente imaginável. O que 

principiou como linguagem simbólica, pois não podia ser dito às claras pelo regime de exceção, 

transformou-se em literatura sensorial, sempre próxima a nomes e fatos reais, parodiados e 

pastichados na ficção drummondiana, como reinvenção da realidade. 

Retrocedendo esse pensamento à produção drummondiana, constata-se que o autor 

procurou o inédito, a vanguarda das imagens do cotidiano, as referências a ícones da cultura 

de massa, de elementos da História brasileira e do sensualismo, nessas produções envolventes 

em suas evocações sensoriais, primeiramente através do ambiente, depois nos cheiros 

individuais e chegando à habilidade de detectar a verdade que cada pessoa trazia dentro de si 

e que o humano seria incapaz de descobrir visivelmente.  

Na década de 1980, a literatura de Roberto Drummond olhava o mundo com olhos 

animais, na ânsia por um espaço na sociedade cruel e realista do regime de exceção, em que o 

homem apresentou seus medos, sua racionalidade política e social. Passado dezesseis anos, 

Drummond volta-se para o olhar humano, na sensualidade da mulher mítica, com aura de 

divindade erótica e também na sensibilidade pelo envolvimento com suas memórias. 

Posteriormente, no final de sua vida, em seu último romance, Drummond apresentou o mundo 

com olhos angelicais e puros, mesmo quando citou o incesto, possibilitando de algum modo o 

encontro com o divino, em uma linguagem sutilmente intelectual, na percepção de Deus como 

um cheiro, na junção entre o humano e o divino. 

Quando olhou o mundo com olhos animais, em Sangue de Coca-Cola, o romancista 

usou palavras impróprias para caracterizar o ambiente e as pessoas. Não há perfume, há 

cheiro, na representação do que é orgânico e humano: bosta, cecê, fedor e outras, trazidas de 

maneira chula. As músicas representaram ideais políticos, de comprometimento ideológico. 

As comidas eram populares e com traços de brasilidade. O olhar do narrador era inquieto 

como um periscópio, na ânsia por captação de imagens ou de olhos que espiam. A obra O 

cortiço, de Aluísio Azevedo, serviria de comparação a esse momento da escrita 
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drummondiana, que concebeu o mundo na sua concepção mais dura, mais real, na 

despersonalização do ser humano, na supremacia do biológico e do instinto na vivência social. 

 Quando olhou o mundo com olhos humanos, Roberto Drummond voltou-se para o 

olhar perceptível ao outro, trazido pelos odores sensualizados e pelo perfume, que tem 

conotação contrária ao cheiro, pois caracteriza uma esfera artificial, superficial, que trouxe, 

porém, personificação aos personagens e lembranças ao narrador. A sensualidade e o 

memorialismo encontraram-se presentes em Hilda Furacão também nos alimentos, 

estimuladores do pensamento, como a geleia de jabuticaba ou o “caol”, servidos em 

momentos de reflexão. As músicas caracterizaram uma época ou serviram de referência a 

alguns personagens, trazendo sua personalidade.  O romance traçou o painel de uma época, 

porém sem os rancores e sem os ódios apresentados em Sangue de Coca-Cola, uma narrativa 

cheia de intenções.  A literatura mais próxima desse momento drummondiano foi a do escritor 

baiano Jorge Amado, na intencionalidade de demonstrar o satírico e o humorístico, através 

das histórias de seu povo, na demonstração do amadurecimento do narrador rumo à 

consciência política, porém sem se esquecer dos ingredientes sensuais, principalmente quando 

a narrativa voltou-se para Hilda Furacão, na busca por uma linguagem mais sedutora. 

Em O cheiro de Deus houve o encontro com o sublime, em ideias voltadas para a 

transcendência humana: amor, dor, alegria, tristeza, amizade e outras de mesmo matiz. Os 

alimentos mais frequentes foram pétalas de rosas, que trouxeram aos personagens contornos 

míticos e elevados, pertencentes a um mundo superior, de sublimidade. Os sons na narrativa 

decorreram das tosses dos tísicos e de músicas com traços de despedidas, concebendo a 

finitude da vida. A visão foi desvalorizada, porque o autor concedeu ao olfato a incumbência 

de perceber a vida, de modo intenso e perspicaz. A poesia marcadamente mística e envolvida 

com o sensível de Alphonsus de Guimaraes aproxima-se desse olhar sublime do último 

romance drummondiano, em que a exploração do sentido da morte, da solidão e da resignação 

diante da própria velhice transportou elementos de espiritualidade, na aproximação da 

protagonista com o celestial, perfeito e primoroso. 

Roberto Drummond amadureceu e sofisticou sua escrita, mas não abandonou as 

principais características que marcaram sua obra, influenciada pelo pop, pelo jornalismo, que 

trouxe o panorama político e cultural de cada período descrito, em sua literatura engajada, que 

trouxe o sensorialismo, o realismo-mágico e o exotismo de suas personagens.  E a escrita 

contemporânea de Drummond encaminhou-se para uma visão mais sensível, mais 

transcendental, em que o texto do mundo exterior não é “recopiado, mas constituído”, como 
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define Maurice Merleau-Ponty (2006, p.31), cuja constituição se deu com a aproximação e 

valorização do sensorialismo. 

O romancista mineiro não trouxe apenas a narração de uma obra para posterior 

interpretação. Ele buscou dar ao leitor uma experiência sensorial, recuperando os sentidos 

para melhor compreensão de um personagem ou de um cenário. Em seus romances é 

necessário prestar atenção à música, sentir o cheiro das pessoas e lugares, imaginar o sabor de 

um alimento e das texturas diversas, além de um olhar amplo, não focado apenas no 

personagem, mas também no cenário onde o mesmo se encontra. Por isso, o leitor da obra 

drummondiana deve ser mais sensível ao ver, ao ouvir, ao sentir, para que se efetive a 

agressividade, a brandura, a sensualidade, o erótico, como uma “obra de arte”, em que o 

artista apresenta sua arte e cabe ao público não apenas interpretar, mas também senti-la. 

Roberto Drummond atestou que seria necessário desenvolvermos o aprendizado sensorial 

para melhor interpretarmos uma obra. Compensaria a valorização além dos aspectos visuais, 

na percepção extensiva ao corpo, para melhor compreensão do mundo que se lê e que se vive. 
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