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Sônia Regina de Araújo Caldas 



“A linguagem em si mesma é uma
complexa e maravilhosa mistura de

padrões, o simbólico e o expressivo,
nenhum dos quais poder-se-ia

desenvolver até à sua atual perfeição
sem a interferência do outro”

Edward Sapir

as Tintas da Paleta
e o Discurso das Capas
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a Mistura e a Construção
Os pigmentos é que dão origem às tintas. Antigamente, eram misturados

às gorduras animais e aquecidos para serem trabalhados. Os primeiros pigmentos
usados na pintura foram óxidos de ferro, carvão e osso queimado, hoje existe uma
variedade de produtos químicos que são usados pelas indústrias de tintas para con-
seguirem uma gama de cores que cada vez chega mais perto das cores naturais.
O pintor, quando vai pintar uma  tela, escolhe cuidadosamente as tintas que utilizará
no seu trabalho e coloca-as na paleta para que vá retirando, aos poucos, com o
pincel ou espátula, no intuito de dar forma e expressão a seus pensamentos.

Para representar seu pensamento no discurso, seja verbal ou não-verbal,
tanto o pintor, quanto o ilustrador ou o capista podem se utilizar não só das várias
técnicas de representação da forma, como também dos pigmentos que a paleta
de tintas oferece. Como a escolha não é aleatória, para a construção de uma
capa, os profissionais precisam conhecer o sentido das formas e das cores que
estão utilizando, considerando o contexto do público-alvo daquela comunicação.
A cor é um signo como qualquer outro e, para ser usado, deve buscar o movi-
mento de interação com o(s) sentido(s) que representa em cada contexto.
Na construção de um discurso para uma capa de livro, a seleção dos signos,
cores, imagens textos, títulos e logomarcas, será responsável pelo sucesso ou
fracasso da comunicação.

O discurso elaborado para seduzir o público-alvo na compra de um livro é,
antes de qualquer coisa, criar imagens com conteúdo significativo, a partir das idéias
da obra literária que será colocada à venda. As capas são normalmente simbólicas
e estabelecem uma relação com o imaginário do leitor que as apreende no seu
todo, produzindo efeitos de sentidos, sem necessidade de traduzir a cadeia de imagens
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e textos em idéias e conceitos. O discurso publicitário das capas é construído, na
maioria das vezes, com as linguagens verbais e não-verbais, num processo de
diagramação. Nas capas, percebe-se a presença de uma ilustração e um texto com
as informações básicas sobre a obra literária, que variam de acordo com o tipo de
publicação, os interesses da editora e a cultura do público-alvo.

Como em outras linguagens, na linguagem artística, existe um sujeito-emissor
e/ou locutor, fonte da comunicação de um discurso, que transmite a informação
originada da fonte, exposta em um veículo – jornal, revista, livro, filme – e um
receptor-observador-leitor-alocutário que reconhece e decifra os signos para chegar
à compreensão. Segundo a teoria da análise do discurso, o sujeito-emissor tem três
propriedades: uma atividade psicofisiológica necessária à produção do enunciado;
ser o autor-origem dos atos de emissão, ou seja, ordem, pergunta e asserção; e um
ser designado em um enunciado pelas marcas de primeira pessoa. Sendo assim,
pode haver vários sujeitos em uma enunciação, assim como há uma necessidade de
distinção entre sujeitos-personagens, enunciadores e locutores. A mistura das várias
vozes no discurso das capas concretiza a heterogeneidade discursiva e a polifonia.
Nas capas, são usadas diferentes estratégias discursivas, como o discurso direto, que
conserva as marcas próprias e a identidade de quem diagrama e elabora a capa, e o
discurso indireto no qual o autor utiliza a subordinação.

Os discursos dos capistas são compostos de pré-construídos num processo
de reconfiguração incessante e, segundo Maingueneau (1998, p.86), “[...] o
interdiscurso é um conjunto de discursos de um mesmo campo discursivo ou de
campos distintos, de épocas diferentes”, ou, ainda, “[...] um conjunto de relações
entre diversos intradiscursos” (1984, p.30). Portanto, ao elaborar a capa, o capista
intervem na sua construção como sujeito do discurso, integrando textos
preexistentes ou pré-construídos (enunciados anteriores, já construídos e admiti-
dos numa coletividade) que fazem parte do domínio de seu saber, que constituem
recortes do interdiscurso. É transitando pelo discurso de Amado que o capista
constitui o intradiscurso e trabalhando a tessitura, a construção linguística e artísti-
ca através da diagramação, numa dimensão horizontal.

Nos discursos das capas, é possível observar informações implícitas que po-
dem estar pressupostas e/ ou subentendidas. Os pressupostos são vistos como
ideias expressas de forma não explícitas, mas apresentadas como se fossem acei-
tas por todos, enquanto os subentendidos, como insinuações não marcadas no
discurso, tornando-se assim responsabilidade do observador-leitor.
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O discurso publicitário, na sua maioria, aproveita-se de pressupostos e su-
bentendidos, abrindo espaço para várias interpretações, seja através da linguagem
verbal ou não-verbal. A teoria da semiótica subliminar de Calasans (1989) com-
prova a hipótese de existirem traços subliminares visuais e gráficos em várias peças
publicitárias projetadas pelo responsável na criação. O Silogismo Subliminar e a
Lei da Totalidade da Gestalt provam que uma mensagem lacunosa, incompleta ou
fragmentada, quer num texto escrito, quer em imagens de baixa definição, exige
do observador que complete o vazio de sentido, passando nesse momento a ser
cúmplice da construção de sentido da mensagem. Nas imagens publicitárias que
possuem modelos parcialmente vestidas, os autores esperam que o observador
complete a forma vista de acordo com o seu imaginário. Essas percepções e a
materialidade linguística, como verbos factivos ou contrafactivos, marcadores
aspectuais, interrogativas parciais e outros, influenciam e manipulam o observa-
dor-leitor, levando-o a utilizar uma informação recebida anteriormente, conver-
tendo-a num pressuposto. Percebe-se, assim, que o discurso das capas, assim
como qualquer discurso, é não apenas a linguagem em interação (emissor e re-
ceptor), como também a linguagem em relação às suas condições de produção.
Quanto às condições de produção, segundo Sytia (1995, p.77), “[...] trata-se dos
fatores pragmáticos do ato da produção discursiva, ou seja: situacionalidade,
intencionalidade, aceitabilidade, intertextualidade e informatividade”. As condições
de produção são responsáveis pelas marcas formais deixadas pelo contexto histó-
rico-social dos interlocutores no discurso da capa. O lugar de onde o locutor fala
vai estar representado no que ele diz, seja ele autor literário ou capista, porque as
condições de produção são representações dos lugares determinados na estrutura
de uma formação social, que manifestam a subjetividade e as relações do indiví-
duo no grupo. São forças individuais e imaginárias que contam o lugar social e a
posição dos interlocutores.

Essa dinâmica na constituição do discurso da capa vai fazer do emissor-autor-
capista e do receptor-leitor, público-alvo, seres que agem como parte de uma
engrenagem que pode transformá-los em sujeitos manipulados. Diante disto, o
capista passa a ser essencialmente histórico, envolvido com o seu contexto, e,
como a capa é produzida mediante um envolvimento com outros discursos histo-
ricamente já construídos, os interdiscursos, outras vozes irão aparecer.

O observador-leitor, aquele que lê e que vê os códigos presentes na capa,
atribuindo sentido(s), através dos processos de comparação e avaliação, entre
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outros, é quem vai chegar às conclusões. A recepção da capa, portanto, pode ter
pouco a ver com o resultado interpretativo do capista, pois os códigos usados na
capa não têm sempre o sentido que o capista lhes quer dar, mas o(s) sentido(s)
diante das condições de produção e de leitura do receptor. Percebe-se, então,
que existe um diálogo permanente entre autor e cada leitor, pois a interpretação
dependerá dos juízos de valor implicados. Segundo a teoria bakhtiniana, a lingua-
gem é dialógica num duplo sentido: na interatividade entre o dito e o compreen-
dido e, ainda, no sentido de que o discurso é constituído de outros discursos com
os quais se relaciona. (BAKHTIN, 1884). O discurso das capas, no corpus por
exemplo, mantém uma relação interdiscursiva com o texto de Amado, a matéria-
prima com a qual o capista sempre dialoga. Sendo assim, o capista procura utilizar,
em seu discurso, signos que aproximem a interpretação do observador-leitor ao
objetivo desejado.

Pode-se também, ao observar uma capa, encontrar a intertextualidade, pon-
tos de referência que se estabelecem entre o discurso e o contexto, interferências
do conhecimento partilhado ou citações presentes no discurso. Algumas fotos,
citações de autores renomados e ilustrações são intertextos usados pelos capistas.
A formação discursiva, segundo Maingueneau (1998, p.68) “[...] é o lugar especí-
fico da constituição do sentido, é o que determina o que pode ser dito a partir de
uma posição dada em uma conjuntura, mantendo uma coerência visível horizon-
tal”. A formação discursiva pode designar conjuntos de enunciados relacionados a
um mesmo sistema, sistema de regras que funda uma unidade de enunciados
sócio-historicamente circunscrita, certa conjuntura histórica, um espaço entre uma
concepção constrativa e interdiscursiva ou, ainda, os posicionamentos ideológicos
marcados.

Neste trabalho, adotou-se o conceito de formação discursiva para discursos
ou parte destes que tenham posicionamentos ideológicos marcados. Desta for-
ma, na análise das capas, não poderemos deixar de observar o caráter histórico-
social da formação discursiva, que é a ideologia.

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e
valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e preservam aos membros
da sociedade o que devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar,
o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer.
(CHAUÍ, 1981, p.113).
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Segundo Eagleton (1997, p.134), “a ideologia não é primariamente uma
questão de idéias; é uma estrutura que se impõe a nós sem necessariamente
ter de passar pela consciência”. Sendo assim, as posições do capista vão aparecer
como partes do dito que delimitam a sua identidade, já que, entre o locutor e
a linguagem, existe sempre a ideologia construída de processos de significações
que constituem os imaginários. A ideologia tem uma materialidade implícita no
discurso da capa e aproxima a relação do imaginário do capista, com a realidade.
O sentido dado na construção das formações discursivas é marcado por suas po-
sições e práticas ideológicas.

Por meio da linguagem, o capista argumenta, justifica, simplifica, esquematiza
e apresenta caráter codificado, dando uma visão de conjunto não somente do
grupo em que vive, mas da sua história de mundo. O papel da ideologia é perpe-
tuar a energia inicial dos sentidos, necessidade ligada a um ato fundador, para um
grupo social, de inferir uma imagem de si mesmo, de representar-se, de encenar.
A ideologia no discurso publicitário se manifesta, na maioria das vezes, por meio
de máximas, slogans, clichês e formas cristalizadas em que a retórica está sempre
presente, sendo operatória e não temática, sedimentar. Cada receptor perten-
cente ao público-alvo movimenta-se para pensar através dela, pois representa, ao
mesmo tempo,  conservação e resistência às modificações. Por isso, pode-se
dizer que o “novo” só poderá ser recebido através do típico, oriundo da sedimen-
tação dos sentidos, memória discursiva, e da experiência social. Entretanto, ape-
sar da cristalização das posições ideológicas, observa-se que toda capa, no processo
de sua vida futura, pode enriquecer-se de novos significados, de novos sentidos,
sinalizando o movimento do discurso constituido na época da sua criação. Podem
continuar existindo sentidos de forma latente ou potencial, que só se revelarão
em contextos culturais capazes de acolher e favorecer um desdobramento fecun-
do por meio do diálogo.

Na construção da capa, o capista preocupa-se com um suposto leitor, um
leitor virtual, imaginado por intermédio da pesquisa de identificação do público-
alvo. Ele o identifica quando observa a grande massa heterogênea e seleciona por
grupos de interesses, buscando uma suposta homogeneidade para comunicação.
O publicitário ou capista, por exemplo, mobiliza estratégias, no nível pragmático
e semântico, que facilitem a comunicação a partir de indicações, pistas e formas
usadas na sua diagramação, que deixam os espaços disponíveis para a entrada do
outro, nos implícitos, pressupostos e subtendidos, pela consciência de que um
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texto é sempre incompleto e reticente. Enquanto isso, o observador-leitor recria
e busca compreender o que se oculta na tessitura do texto da capa. A leitura desse
observador vai ocorrer mediante aos movimentos contínuos que recortam o
interdiscurso, filtrando-o através de uma seleção que possibilite compreender os
sentidos possíveis.

Nessa perspectiva, o autor da capa, ao elaborar o seu discurso, se preocupa-
rá em indicar ao leitor a maneira como a capa deve ser lida e imprimirá, mediante
a sua marca pessoal, um universo de significações resultante do diálogo com esse
leitor imaginário. A atividade de leitura, assim como a elaboração da capa, são
coenunciações de dois sujeitos, que harmonizam diferentes vozes em busca da
unidade e da coerência e reconhecem esses sujeitos, na sua complexa
multiplicidade, como seres nem totalmente assujeitados1, nem totalmente livres.
Tanto quem ilustra como quem redige, quem diagrama a capa, observa e lê dão
conta de que a percepção e a compreensão ocorrem através da consciência num
processo de significação. Tal processo acontece ao se transladar do plano da ex-
pressão para o plano do conteúdo, com todas as limitações pertinentes ao ho-
mem, à sua individualidade e ao espaço-temporal do contexto sócio-histórico no
momento da enunciação.

O capista, no seu discurso, também se utiliza da estética. A estética pode ser
um conjunto de princípios fundamentais numa expressão artística em conformida-
de com determinado ideal de beleza. O capista, consciente desses princípios,
preocupa-se em identificar o público-alvo a ponto de selecionar peculiaridades da
sua forma de vida e agrupá-las por interesses, para que a mensagem não somente
chegue até ele com a objetividade desejada, mas que também o receptor, ao
observá-la, seja atraído e seduzido. Para que isso ocorra, é necessário ter em
conta esse jogo da comunicação visual, que implica num processo de significação,
no qual o sinal é uma forma significante a ser preenchida pelo observado, com
possíveis significados.

Como mensagem estética, o autor da capa não poderá prever que sensa-
ções devem surgir, provocar ou inspirar no observador, mas, ao identificar o gru-
po em que esse observador se insere, poderá identificar, as preferências, os
interesses, o gosto e as particularidades que provocam, nos participantes de cada
grupo, determinadas sensações. Desta forma, poderá despertar a atenção do
observador, solicitando-o para várias interpretações ou várias sensações. Por ou-
tro lado, as sensações esperimentadas pelo receptor, agradáveis ou não, poderão

1 Sujeito assujeitado –
indivíduo que, através
do discurso, é levado a
ocupar seu lugar e
identificar-se
ideologicamente com
grupos ou classes de
uma determinada
formação social
(BRANDÃO,1995).
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provocar uma visão ambígua e múltipla de significação. Algumas sensações podem
ser provocadas sem matrizes combinatórias fixas convencionadas, mas aptas para
gerarem inesperadas variações, tratamentos originais, transformando-se num ins-
trumento de conhecimento para o observador. Por isso, os capistas se preocupam
com a estética no seu discurso, observando o significante usado e suas possibilida-
des de interpretação, reconsiderando criticamente as alusões, o dizível e o já dito.
Por outro lado, o leitor, poderá ter, também, a sensação de estranhamento, que
nada mais é que um efeito resultante da representação divergente das fórmulas
fixas, como se aquela representação fosse vista pela primeira vez. Sob uma pers-
pectiva semiológica, Eco (1997, p.52) considera que “[...] a mensagem como
função estética é, antes de tudo, estruturada de modo ambíguo em relação ao
sistema de expectativa do código”. E essa ambigüidade é um dos recursos mais
usados nos trabalhos artísticos e um dos mais almejados nos discursos publicitári-
os. No discurso estético, também podemos encontrar uma dupla face, o sentido
encontrado pelo observador-leitor e um significado “intervalar”, uma existência
fronteiriça, um estranhamento que, assim como pode inovar, poderá obscurecer
invadindo a sombra.

Em geral, o diagramador da capa seleciona a abordagem dos dados, a argu-
mentação, o estilo, como dizer a mensagem prevista, o tamanho e o formato da
capa e a precisão que acredita ser adequada ao leitor virtual. Tudo se passa num
jogo simbólico e até lúdico em que o sentido não passa apenas pela palavra e/ou
pela ilustração, mas perpassa pelas idéias que estes significados, valores vivos e
simbolismos permitem. Como diz Bakhtin, (1993, p.32) “[...] a palavra exprime,
cuida da atitude valorativa em relação ao objeto, positiva ou negativa, e, com isso,
o põe em movimento, fazendo dele um elemento da eventualidade viva”.

Considera-se, também, que a mensagem elaborada pelo capista pode cons-
tituir uma redução da informação, visto que representa uma escolha e não outras,
dentre os vários símbolos equiprováveis. Mas esse não-dito, o silêncio no discur-
so, é cheio de significados. É provável que o capista, ao escolher determinado
enfoque do texto amadiano para representar, considere-o como o mais objetivo
em relação ao que quer chamar a atenção do público-alvo. Consequentemente,
o que não foi dito terá motivos para ser silenciado. O sentido é essencialmente
uma correlação ou uma conotação, e o processo de decodificação sofrerá influ-
ências das direções, não só dadas pelo decodificador, como também induzidas
pelo autor da capa, pois, no processo da decodificação, o observador pode,
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inconscientemente, seguir a ordenação e o ritmo dados pelo capista, de acordo
com a ordem prioritária dos elementos expostos na capa, como tamanhos maio-
res ou menores dos ícones, cores mais ou menos impactuais ou luminosas, ou a
perspectiva, seguindo o gráfico que o capista gostaria que o olhar do receptor-
leitor- observador fizesse, ao receber as informações da capa.

Ver algo implica determinar-lhe um lugar no todo, uma localização no espa-
ço, uma posição na escala de tamanho, claridade ou distância. Especificamente,
estas características são propriedades do campo visual total, como uma forma de
apropriação, porque o visto é o descoberto codificado, começa e termina no
olhar. As várias qualidades das imagens produzidas pelo sentido da visão não são
estáticas, logo, pode-se dizer que a experiência visual é dinâmica, é antes de tudo
uma interação de tensões dirigidas. Essas tensões são chamadas de “forças”, pois
são inerentes às observações feitas com relação a tamanho, configuração, locali-
zação ou cor. Durante a percepção, o observador vai chegar espontaneamente a
conclusões ou a induções perceptivas derivadas de conhecimentos adquiridos pre-
viamente, considerando que a percepção é um campo contínuo de forças, onde
as linhas são pontos que se inclinam para uma determinada direção.

Como apenas se vê aquilo que se olha, pois ver é um ato voluntário, como
resultado, o observador vê aquilo que está ao seu alcance, o que se sabe e o que
se julga afetam o modo de ver as coisas. Além disso, nunca se olha para uma só
coisa de cada vez, sempre se vê a relação entre as coisas e o próprio observador,
pois a visão está sempre em movimento. Quando o ser humano adquire a facul-
dade de ver, apercebe-se de que também pode ser visto, logo os olhos do outro
se combinam com os seus para tornar crível que faz parte deste mundo visível.
É a natureza recíproca da visão que a torna dialógica. O observador sabe que vê as
capas, inclusive, porque o outro as vê.

A percepção é o elemento mais importante quando se fala de linguagem
não-verbal. A percepção visual é o processamento, em etapas sucessivas, de uma
informação que chega por intermédio da luz aos olhos, sendo capaz de localizar
as três características da luz: sua intensidade ou valor, seu comprimento de onda
ou matiz e sua     saturação. Quanto à intensidade da luz,     pode-se dizer que, através
dos bastonetes – células do nosso globo ocular –, temos a visão fotóptica     – a visão
dos objetos iluminados pela luz diurna – e a visão escotóptica – percepção dos
objetos sem iluminação intensa, noturna, com características opostas à preceden-
te, percepção acromática e de fraca acuidade. Através destas percepções é que

Sem título-2 5/4/2010, 13:2248



49

ocorre o contraste de sombra e luz. Já o comprimento de onda     da luz vai-nos
fazer perceber a cor, através dos cones – células do nosso globo ocular. O senti-
mento de luminosidade provém do sistema visual, da luminância dos objetos e
das reações do comprimento de ondas das cores emitidas ou refletidas. O com-
primento de onda é que define o matiz, a saturação e a pureza da cor, porque as
cores do espectro solar têm saturação máxima. A luminosidade é vinculada à
luminância, ou seja, quanto mais elevada for, mais a cor estará próxima do branco.
O branco é a cor mais luminosa, por isso é a principal fonte luminosa com a qual
lidamos e a união de todas as cores do espectro.

As cores, como já referenciado, podem ser distinguidas em aditivas, mistura
de luzes, isto é, um feixe de luzes de cores consideradas primárias – vermelho,
verde e azul – RGB, e subtrativas mistura de pigmentos, já que o pigmento absorve
a luz e a nossa percepção capta apenas o matiz que é emitido. Logo, cada pigmento
adicionado absorve novos comprimentos de onda, tratando-se, portanto, de uma
subtração. As cores usadas nas capas são impressas, sendo então subtrativas, pois são
pigmentos da tinta da impressão. Os cones retinianos é que vão responsabilizar-se
pela absorção de cada comprimento de onda diferente, sendo que, para uma pessoa
normal, estes comprimentos vão de 0,440 µ a 0,700 µ, em média. Já o agrupa-
mento das células, da retina ao córtex, vai ser responsável pela variedade da percep-
ção e pelas dimensões essenciais do mundo visual.

Quanto à distribuição espacial da luz – as bordas visuais,,,,, os olhos são tam-
bém equipados para perceber os limites espaciais dos objetos e suas bordas.
A borda visual designa a fronteira entre as superfícies de luminância diferente. Esta
borda vai mudar a depender do ponto de vista. Por isso, em algumas ilustrações
percebe-se claramente a representação da borda visual dos objetos. O sistema
visual está equipado para reconhecer não só a borda visual dos objetos, mas tam-
bém a sua orientação, fendas, linhas, ângulos, segmentos, superposições, cores,
sempre simultaneamente, por isso a percepção de um objeto afeta a percepção
dos outros. A percepção não é um processo instantâneo, certos estágios são rápi-
dos, outros mais lentos, e o processamento da imagem se faz sempre no tempo,
a exemplo da adaptação visual dos movimentos do globo ocular – regulares
e irregulares, de compensação e de perseguição. Como o mundo em que vivemos
sempre tem a mesma aparência, isto nos dá o parâmetro referencial e a percepção
dos aspectos invariáveis do mundo como: o tamanho dos objetos, formas, localiza-
ções, orientações e propriedades das superfícies, que vão estabelecer a noção de
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constância perceptiva. Por exemplo, na capa inglesa da editora Abacus, ano 1984,
pela constância perceptiva, percebe-se o destaque dado ao pássaro, pelo fato de o
ilustrador colocar o pássaro em tamanho muito grande com relação à figura de
mulher representada ao lado.

Os efeitos psicológicos que a forma e a cor provocam no ser humano são
chamados de percepção, diferenciando de sensação, simples estimulação dos ór-
gãos sensoriais, porque, no momento da percepção e captação da imagem pela
visão, os conhecimentos e experiências anteriores, o imaginário e a visão de mundo
do observador vão provocar a significação, o olhar. Tanto as cores como as for-
mas vão ter influência sobre o psiquismo humano e vão produzir efeitos de senti-
do. A influência psíquica da cor tende mais para aspectos emotivos, enquanto a
forma tende para a predominância lógica. Qualquer representação gráfica, por
mais fiel à realidade, precisa nos pormenores e particularizada, é sempre uma
interpretação e, por isso, uma tentativa de explicação da própria realidade.
O olhar do capista representado é o resultado de uma multiplicidade de escolhas
que passam pelo filtro do código e por sucessivas aproximações para sua constru-
ção. São escolhas entre as qualidades visivas, e estas escolhas serão determinadas
e impostas pelo tipo de informação que se quer dar, pelo grau de comunicação
que se deseja estabelecer.

Dessa forma, qualquer traço na superfície é considerado como sinal e a
construção de um discurso com vários sinais será cada vez mais dilatável para
cobrir a possibilidade expressiva, enquanto sua escolha e organização vão trazer
a construção de sentido que, junto com a leitura do observador, irá manter a
dialogicidade. O olhar do observador, a sua percepção e as suas orientações
cognitivas, resultado da sua seletividade e visão de mundo, vão-se modificar se-
gundo o contexto sociocultural. A linguagem não-verbal é mais imediata que a
linguagem verbal, mas também é arbitrária, inventada e cultural. É importante
aprender a reconhecê-la, empregando as propriedades do sistema visual, usando
a abordagem pragmática por meio da confrontação de hipóteses e a abordagem
cognitiva em que fatores sociológicos, psicológicos e semiológicos vão influenciar
na interpretação e até mesmo na aceitação da imagem. A partir dessa dialogicidade,
é possível chegar aos atos de pensamento, privilegiadamente pelo ato “visual”,
considerado o mais próximo do pensamento. Todos os sistemas usados para re-
presentação do mundo foram escolhidos por algo além da simples capacidade de
informação e, conscientemente ou não, cada sistema é destinado a exprimir certa
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idéia, certa concepção visível. A representação de espaço e tempo, na imagem, é,
quase sempre, uma operação determinada por uma intenção mais global de or-
dem narrativa, mediante a diegese, uma construção imaginária, um mundo fictício
que tem leis próprias, mais ou menos parecidas com as leis do mundo natural ou
pelo menos, com a concepção variável que dele se tem.

“Toda construção diegética é determinada em grande parte pela sua
aceitabilidade social, logo por convenção, por códigos e pelo simbolismo em
vigor na sociedade”, como diz Aumont (1995, p.248). O sentido da imagem,
como elemento representativo do objeto, possui sempre uma comparação im-
plícita com múltiplos sentidos. A figura artística também é um enunciado, uma
configuração mais ou menos única, que se diferencia da regularidade do discurso
pelo fato de procurar produzir sentido de um modo mais original. Passa a ser
considerada mais interessante quanto mais nova e mais inédita, ao contrário dos
chamados “chavões”, plágios, cópias ou contaminação do icônico, muito encon-
trados nas representações gráficas. Por outro lado, a expressão do criador, como
representação regulada e reconhecida socialmente, pode ser comparada a um
organismo vivo. Os taxemas são signos indicadores e atribuidores de lugares, tais
como roupas e postura do corpo, que se modificam no curso da interação.

Já os gestos e mímicas são considerados expressivos por reproduzirem o
estilo de vida, hábitos, formas usuais e costumes coletivos. Diversos aspectos da
cultura afetam sensivelmente anexos, laços e formas de interação social que re-
gem o comportamento em sociedade, como os movimentos corporais, em par-
ticular, o movimento dos olhos e as características dos olhares. Cada gesto situa
os membros de uma dada comunidade e, ao mesmo tempo, trai suas peculiarida-
des, o que os constitui diferentes e individuais, socialmente.

O gesto é uma ação corporal visível que transmite certo significado por
meio de uma expressão voluntária. Codificado, difere da pura manifestação emotiva
que, a exemplo de tipos e cacoetes, não é considerada parte intencionalmente
significativa de um ato de interação social. Atos ou ações práticas não são gestos na
acepção semiótica do termo, ainda que encenem a intenção de exprimir um
sentimento. O gesto é uma representação intencional codificada pela sua função
referencial, podendo ser-lhe atribuida uma função fática.

A cinésica, por exemplo, estudo sistemático dos movimentos corporais
observáveis em situação de comunicação, torna cada detalhe do corpo um ele-
mento significante que, interpretado, corresponde a um significado. Este gesto,
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quando fixado, dá forma mais ou menos definitiva para certo uso social como
reprodução da realidade, passando a ser um registro da realidade visível, como no
desenho e na fotografia.

A fotografia é considerada a arma suprema da representação, já que oferece
uma legitimidade, ao produzir automaticamente uma vista opticamente perfeita,
um “embalsamento” da realidade. Nesta perspectiva de registro automático da
realidade, a foto, como discurso nas capas, pode tornar-se uma armadilha, por-
que contém a intenção do fotógrafo na captação do movimento, ângulo e
luminosidade convenientes e a expectativa do observador a que será destinada.
Portanto, na dialogicidade continua os efeitos sócio-histórico-culturais dos sujei-
tos, como confirma Aumont (1995, p.192) nas suas reflexões sobre o simbólico:

O contexto simbólico revela-se também necessariamente social, já que nem os
símbolos e nem a esfera do simbólico em geral existem no abstrato, mas são
determinados pelos caracteres materiais das formações sociais que os engendram.

Dessa forma, o capista vai construindo o seu discurso, utilizando textos
linguísticos, fotografias, desenhos ou pinturas, ou seja, linguagens verbais e não-
verbais, sempre com o objetivo de informar, mas também de seduzir e convencer
o observador-leitor e possível consumidor.

o Verniz e a Sedução
Um dos recursos usados como artifício para realçar as cores impressas e dar

beleza à produção gráfica e artística é o verniz, uma preparação não pigmentada,
translúcida e brilhante, que dá uma aparência superficial de brilho. Este recurso
sempre foi muito utilizado nas pinturas e, hoje, é considerado um dos melhores
efeitos para acabamento gráfico de embalagens e capas de livros e revistas para
agregar valor ao impresso e propiciar um aspecto diferenciado e de melhor qua-
lidade ao produto. Atualmente, existe no mercado uma variedade muito grande
de vernizes, como os que dão aspecto de brilho, transparência, aroma, textura,
até os que fazem a cor impressa anteriormente se modificar com o toque das
mãos ou ao ser exposto a temperaturas frias ou receber o calor do sol. Assim,
o capista tem a possibilidade de escolher a sensação desejada, tentando transmitir
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uma falsa idéia de realidade, no sentido de seduzir cada vez mais o possível consu-
midor-leitor. Além desse artifício, o capista utiliza muitos outros, sempre com a
intenção de encantar o observador-consumidor.

A imagem, no discurso jornalístico e publicitário, devido à sua polissemia e
através da sua cadeia flutuante de significados, necessita, na maioria das vezes, ser
sustentada por um texto verbal com menor ambiguidade. Na publicidade, a lin-
guagem visual é de suma importância, pois objetiva criações de imagens de vida
peculiares a cada observador do público-alvo. A relação entre os produtos divul-
gados e a sua repercussão em termos de consumo tem que ser ligada, diretamen-
te, à configuração de imagens de vida a que esses “produtos” se associam
estreitamente. É necessário observar que a linguagem da propaganda fica
desatualizada e necessita, por isso, constantemente ser renovada. É imprescindí-
vel que o conjunto de signos usados apresente uma determinada “personalidade
cultural”, um conjunto de traços comuns a todos os membros de um grupo cultu-
ral, e reflita valores e atitudes sociais. Esse processo diário dos publicitários, no
momento da sua criação, faz com que a propaganda, ao ser veiculada, influencie e
seja influenciada pelo meio em que atua, refletindo, assim, o pensamento coletivo
e contribuindo para aprimorar ou deslocar o pensamento do público observador.
O discurso publicitário se inscreve em orientações ideológicas implícitas, que gui-
am a maneira como se selecionam os fatos e se determina o tratamento a eles
dispensados.

Uma das etapas do marketing, assim como da propaganda, é a promoção de
vendas, que explora os mecanismos psicológicos da compra, funcionando por inter-
médio de motivações e impedimentos. O ato da compra está ligado ao peso das
motivações em relação aos impedimentos. Contudo, o comportamento da com-
pra também pode ser explicado em termos de elementos racionais, irracionais ou
emocionais. Os fatores racionais conscientes levam o consumidor a uma decisão
abalizada, ligada ao objeto, enquanto os fatores emocionais inconscientes estão liga-
dos não diretamente ao objeto, mas à imagem a ele associada, como sua importân-
cia, discurso, estilo, marca, relações com a profissão, etc. Esse comportamento, na
hora da compra, vai-se modificar a depender dos dados socioculturais e das infor-
mações que os consumidores possuem a respeito do produto.

O mecanismo da promoção de venda será ativado sempre que os impedi-
mentos forem muito intensos ou as motivações muito fracas, oferecendo ao con-
sumidor motivações suplementares e uma resposta às objeções. As promoções
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de vendas podem acalmar as apreensões do prospec2 e superar os impedimentos
psicológicos que formam uma barreira à compra, ou oferecer uma motivação
suplementar. Um elemento decisivo para promover a venda é a embalagem,
além das funções de recipiente ou invólucro destinado a acondicionar mercadori-
as, a fim de protegê-las de riscos, facilitar seu transporte, estocagem, venda e
consumo. Além das funções físicas da embalagem, esta tem como recurso signifi-
cativo identificar, diferenciar e exibir o produto aos olhos do consumidor. Nos
pontos de venda, na hora da compra do produto, é que o consumidor decide sua
preferência, mesmo que a marca do produto esteja respaldada por forte campa-
nha publicitária. Logo, sua escolha dependerá, em grande parte, de uma embala-
gem apropriada e convincente.

Uma boa embalagem pode ser responsável pela liderança desse produto no
mercado. A embalagem age como uma vitrine, refletindo as características intrín-
secas do produto, bem como o estágio de desenvolvimento em que se encontra
seu fabricante e, consequentemente, a sociedade como um todo. Por isso, reco-
menda-se que a embalagem não seja apenas graficamente satisfatória, mas que
mantenha a integridade do produto e interaja com ele em perfeita harmonia.

Portanto, o lugar da embalagem é o lugar do produto, da indústria e do
marketing, e o que vai interessar neste capítulo é o lugar do marketing, da ampli-
tude mercadológica, isto é, como a embalagem chama a atenção, transmite as
informações, vence a barreira do preço e desperta o desejo de compra no prová-
vel consumidor.

Há vários tipos de embalagens: de transporte, uso, display, conjunto, unitária
e de consumo. As que interessam, neste estudo, são as de consumo, porque
efetivam o contato do produto com o consumidor. As capas dos livros são consi-
deradas embalagens de consumo.

Como dito anteriormente, um dos fatores essenciais no momento da aquisi-
ção do produto é o processo decisório. Trata-se do momento em que o indivíduo
analisará os prós e os contras para a aquisição do produto ou se deixará levar pelo
impulso irresistível, comprando itens de que talvez não usufrua jamais. A hora da
tomada da decisão começa na infância e acompanha o homem até o fim dos seus
dias, e, de certa forma, a decisão mercadológica sempre acarreta ganhos e gastos.
A freqüência e a importância das escolhas variam de acordo com variáveis como
idade, status social e outras. Há duas abordagens quanto ao comportamento do
consumidor: a     distributiva – que dá ênfase aos consumidores quantitativamente,

2  Prospect – cliente
ou comprador em
perspectiva.
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e a analítica     – que dá ênfase à forma pela qual a decisão é tomada em termos de um
processo que obedece a uma sequência, que leva ao ato de compra. Esta sequência
consiste no reconhecimento do problema na procura externa, na avaliação de alter-
nativas, no processo de compra e na avaliação pós-compra. Tal processo, no entan-
to, não segue obrigatoriamente todos estes passos no nível do consciente e pode
ocorrer sem que o consumidor tenha consciência do problema.

O comportamento pode ser estimulado em função de um input físico ou
social que, combinado com fatores internos, levará à compra. Esse comporta-
mento forçará o indivíduo a uma procura externa de alternativas para aumentar
seus conhecimentos a respeito do produto, e as informações obtidas devem ser
avaliadas e comparadas com as já existentes, passando para a seletividade perceptiva,
motivações, valores, personalidade, e a atitudes que levam ao ato de compra.
Finalmente, a forma mais comum e mais simples do processo decisório é aquela
em que o problema é reconhecido, havendo, em seguida, a aquisição. As infor-
mações necessárias para esse processo decisório devem estar expostas na emba-
lagem por meio da rotulagem.

A capa, então, funciona como um rótulo, sendo utilizada para atrair e infor-
mar o consumidor sobre o que existe na obra literária e o discurso nela contido,
consequentemente, influenciará no processo decisório do consumidor. A capa
como rótulo deverá, também, estar subdividida em painéis nos quais deverão
estar expostas as informações sedutoras para o consumidor, as que são importan-
tes para o produtor e as de natureza obrigatória impostas pelas instituições
fiscalizadoras das embalagens, as quais, normalmente, interessam muito mais ao
consumidor por serem mais verdadeiras.

Na construção dessa rotulagem, o publicitário deverá procurar chamar a
atenção, transmitir a informação básica para a compreensão do que está sendo
oferecido, ressaltar os atributos, como também agregar valores a esse produto,
de forma que encante, seduza e conquiste a simpatia e o entusiasmo do consumi-
dor. Isso atualmente acontece de tal forma que, como resultado, dificilmente se-
rão encontrados como líderes de venda no mercado, os produtos que não tenham
embalagens sofisticadas, bonitas e sedutoras.

Outro aspecto observado é a qualidade da embalagem que ajuda na forma-
ção da imagem da empresa que a fabricou, incentivando, dessa forma, a utilização
de novas tecnologias para aumentar o requinte na produção editorial e, ao mes-
mo tempo, para destacar a representação da empresa no mercado.
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Portanto, nas capas de Gabriela, Cravo e Canela, serão observados, através
da embalagem-rótulo, os elementos que seduzem para a compra do livro, o
“verniz” usado pelo capista para encantar o consumidor, e a relação das informa-
ções obrigatórias, que estabelecem uma harmonia e um contrato com o produto
interno, a obra de Jorge Amado.

a Harmonia e o Contrato
Percebe-se que existe, na maioria das vezes, uma relação entre as partes de

um trabalho, artístico ou literário, uma harmonia entre formas, ritmo e cores, de
modo que resulte numa boa disposição e ordenação entre seus elementos.
Comumente, a harmonia das cores é confundida com a combinação, mas har-
monia é o equilíbrio de um conjunto de partes para formar a totalidade em rela-
ção aos elementos que se integram. Para que surja a harmonia, é necessária a
superação dos conflitos das forças contrárias, expressas pela presença e ação das
cores complementares que, impressas juntas, uma ao lado da outra, aparecem
com mais intensidade e completamente distintas, apesar de todos os matizes se-
rem neutralizados ao se misturarem na paleta. Normalmente, há uma grande
dificuldade de conseguir harmonia para quem trabalha com cores puras, como
também para que as cores conflitantes sejam modificadas. O artista costuma mis-
turar essas cores puras com a cor preta ou com a cor branca para diminuir a
vibração do matiz e, consequentemente, lograr uma harmonia entre elas.

Num trabalho publicitário gráfico, a harmonia das cores e dos signos é extre-
mamente importante, pois o resultado do trabalho deverá ser um conjunto har-
monioso e impactual para se destacar em meio a tantas comunicações a que o
consumidor está exposto. O capista deverá estar atento a toda sorte de conflitos,
não somente quanto à harmonia das cores, como também quanto à harmonia das
formas utilizadas, com o sentido que essas formas devem representar.

Já foi mencionado que as pessoas que convivem num mesmo meio social e
possuem um mesmo corpo de práticas e códigos, estão, presumivelmente, en-
volvidas num contrato que estabelece um determinado uso de representações
comuns a todos que as utilizam e esse tipo de contrato funciona no momento em
que o capista seleciona os signos para se fazer compreender por determinado
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público. Mas, quando os editores se envolvem no resultado do trabalho do capista,
um novo contrato passa a ser estabelecido.

Os editores, na maioria das vezes, recomendam que a embalagem do livro
seja sempre um objeto atraente e bonito, com a finalidade de seduzir aqueles que
entram na livraria, os possíveis consumidores. Enquanto o capista está preocupa-
do em estabelecer equivalências visuais, que cheguem o mais próximo das rela-
ções feitas na cultura do público-alvo, sem perder a fidelidade ao contexto
histórico-social do autor da obra literária num trabalho não somente técnico ou
sistemático, mas cultural.O contrato com a editora força-o a lidar com situações
de difícil representação, o que dificulta bastante o seu trabalho, sem falar nas capas
de livros em série. Para que o leitor identifique determinado exemplar ou número
da série, é necessário manter uma uniformidade no conjunto e, ao mesmo tem-
po, uma diversidade para destaque da seriação. O momento da criação da capa é
um desafio para quem o faz, pois, além de fazer surgir o “novo”, este novo poderá
agir sobre o observador-consumidor como um fetiche, como sobrenatural.

O capista deverá demonstrar para os editores contratantes a eficiência das
capas elaboradas, para também atingir o objetivo da empresa, que é vender.
A composição criada para embalar o livro é uma proposta que, normalmente,
será selecionada de várias outras criações apresentadas à editora, mas os requisi-
tos para escolha nem sempre são os de fidelidade à obra literária e ao contexto
cultural do autor do livro, pois o objetivo maior é a venda. Outro elemento que
entra na relação é o gosto pessoal dos editores envolvidos com a produção, que
sempre interfere de maneira imponderável, já que sua visão, olhar e interesse são
com a venda e não com a representação do texto literário.

Para a aprovação de uma determinada criação elaborada para alguma capa,
os editores observam, principalmente, o custo/benefício da edição, interferindo
consequentemente no resultado do trabalho. Muitas vezes, a limitação da verba
modifica os resultados obtidos visualmente, distanciando as relações e a sintonia
com os objetos representados. Tamanho e formato do livro, tipo de papel usado
e redução da quantidade de cores da impressão, assim como o tipo da encaderna-
ção, são elementos que modificam o custo do livro e, ao mesmo tempo, interfe-
rem na qualidade da mensagem da capa, aproximando-se ou se distanciando do
objetivo almejado pelo capista na comunicação com o público-alvo.

O autor da capa de um livro, portanto, deverá elaborar o seu trabalho me-
diante três parâmetros: leitura e interpretação do texto literário, público-alvo ao
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qual se destina aquela publicação e imposições feitas pela editora que irá publicar
o livro. Quanto à interpretação do capista, alguns recebem da editora a obra
literária para ler, ou na língua do próprio autor que, quando acontece ser a sua
própria língua, torna mais fácil sua compreensão, ou ainda num idioma que pode
ser desconhecido ou de pouco domínio. Outra forma de acesso à obra literária
original é através de traduções, o que já modifica o texto original devido às
coenunciações. Também os releases são muito usados pelos editores, para dar
informações aos capistas sobre os livros que deverão ilustrar, ou as capas que irão
criar. Esses releases são informações resumidas sobre o conteúdo do livro e que,
na maioria das vezes, o capista lê. Este, quando tem acesso, conversa com o autor
para maiores esclarecimentos. Muitas vezes, acontece uma leitura bastante super-
ficial da obra literária, além da interferência da terceira pessoa, autora do release,
pois não se pode esquecer que, em qualquer discurso, o autor seleciona o que vai
informar de acordo com o seu olhar, já que ele é quem enuncia.

Então, o trabalho final da capa é resultante de várias representações. Ama-
do apenas pintou com palavras e quem as representou, através do release, as-
sim o fez para que o publicitário-capista realizasse o seu trabalho, que já é outra
representação. Portanto, no processo de construção das capas, provavelmente
há uma sequência de representações com sentidos diferentes do sentido imagi-
nado e sugerido por Amado. Tais representações fazem pensar no retorno às
origens como função de apresentação, mesmo sabendo que, tendo uma obra
literária como origem, nada se tem de “certo”. Sobre isto, as palavras de Derrida
(1972, p.155):

Como encampar uma produção atingida pelo “mal da repetição”, pelo que na repe-
tição se desdobra, se redobra, repete a repetição, e com isso, separado da “boa
repetição”(a que apresenta e reúne o ente na memória viva) pode sempre, abando-
nado a si próprio, não mais se repetir.

Quanto às capas elaboradas através de traduções, existe também uma
coenunciação que pode gerar modificações radicais e, com isso, afetar considera-
velmente não só a leitura do publicitário que irá elaborar a capa, como também a
percepção do leitor. Traduzir é transpor uma mensagem de um código ou sistema
de signos para outro. No momento em que o tradutor lê e capta a significação de
um texto automaticamente, existe também uma dialogicidade referente à mensa-
gem elaborada por Amado e uma interpretação e entendimento do tradutor,
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segundo sua visão de mundo e sua experiência perceptiva. Nessa leitura, acontece
a dialogicidade, como Sousa (1995, p.203) deixa claro nesta afirmação:

Nos contratos de leitura, o receptor já está contido na medida em que a emissão ao
imaginar que “ele sabe” constrói o contrato de acordo com certas modalidades
(identificatórias, imaginárias, culturais) que exigem que o receptor trabalhe ativamente
no interior do discurso. Nesses termos ele é ativo porque age no interior do discur-
so, não só sendo interpelado, mas também se reconhecendo! O seu ler também é
um fazer, porque o contrato, explícita ou implicitamente, estrutura-se também no
reconhecimento da existência da esfera do “outro”, do qual também são extraídas as
regras com que ele é interpelado.

O contexto sócio-histórico-cultural e também as implicações de ordem in-
dividual, não só culturais como linguísticas, originárias do confronto de duas lín-
guas de estruturas diferentes, podem induzir o tradutor a criar soluções, adaptações
e assimilações que o levam à libertação das normas e ao uso da língua de chegada.
A transferência de um texto, principalmente literário, de uma língua para outra,
causa enormes polêmicas. Existem várias modalidades de traduções (“fórmulas”
de tradução já instituídas), mesmo assim não se pode ignorar que a tradução é um
processo que tem a língua como matéria-prima, mas também como produto, e,
como toda manifestação de uma língua num discurso, a tradução também está
sujeita a contingências de ordem individual do tradutor, cultural ou linguística, mas
originárias sempre do confronto de duas culturas diversas. Então, haverá tantas
versões diferentes quantos forem os tradutores, pois cada tradutor, assim como
capista, elabora o seu discurso dialogando com a matéria-prima do seu trabalho,
o texto de Amado, mas representa-o segundo seu conhecimento e seu estar no
mundo.

Alguns autores apontam três abordagens para a tradução: a matricial, consi-
derada transparente, que acompanha o texto original como guia, e não como
texto autônomo; a assimilativa, na qual o tradutor constrói uma adaptação em
que os referenciais básicos passam a situar-se no âmbito dos usos e costumes
linguístico-culturais da língua em que o trabalho foi traduzido; e a criativa em que
o autor assume a coautoria sem disfarces, formulando na língua de chegada suas
leituras, vivências e sensibilidades. Grandes são as dificuldades dos tradutores que
têm como trabalho línguas que se originam de uma cultura híbrida, formada de
várias culturas completamente diferentes, pela mistura de costumes, hábitos, co-
midas, músicas, expressões idiomáticas e outras características de diferentes
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povos. A carga antropológico-cultural do significante sugerida pelos escritores que
convivem com essas culturas, dificilmente será recuperada pelo tradutor, que não
encontra equivalência em sua cultura.

Segundo Pedreira ( 2001, p.27):

O processo de formação identitária deflagrado pela tradução é, portanto, uma faca de
dois gumes, que constrói uma representação doméstica para um texto de uma
cultura estrangeira e pode gerar simultaneamente uma compreensão conformada
por uma posição ideológica sedimentada sobre interesses, códigos, canones e agen-
das próprios de certos grupos sociais.

Então, mesmo que o tradutor consiga se aproximar bastante do significante
da língua de origem da obra literária, considera-se impossível traduzir a
musicalidade, o ritmo e a originalidade de determinadas expressões. Estas dificul-
dades fazem pensar no autoritarismo da tradução, quando o receptor torna-se
passivo à coenunciação do tradutor por desconhecimento da obra original. Por
outro lado, existem signos cuja carga cultural é mais fácil de ser percebida, ajudan-
do o trabalho da tradução, porém a maioria tem uma amarração cultural ao grupo
que os utiliza, ou neles está representado, fazendo crer na sua intraduzibilidade.
Daí se poder afirmar que a relação da tradução é a relação da diferença. Venuti
(1998, p. 68) observa:

Circulando pela Igreja, pelo Estado e pela escola, uma tradução pode ser bastante
poderosa para a manutenção ou revisão de toda a hierarquia de valores da língua alvo.
O caráter conservador ou transgressor da tradução será determinado pelas estraté-
gias discursivas aliadas aos fatores de recepção, que incluem desde a ilustração da
capa à publicidade e às resenhas, até os usos que dela serão feitos em instituições
sociais ou culturais, sem esquecer a maneira como ela é lida e ensinada.

A língua, enquanto idioma, está ligada à noção de país, de pátria, de povo e
de cultura, por isso é também conhecida como critério de reconhecimento e
identidade nacional e cultural. Ao ser traduzida sem preservações, passa a existir
um total apagamento das delimitações nítida e historicamente demarcadas, per-
petuando um estranhamento e resultando, consequentemente, em “exotismo”
da cultura traduzida.

Pode-se observar que o título Gabriela, Cravo e Canela sofre modificações
radicais em algumas edições traduzidas, distanciando-se da obra original, haja vista
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títulos como Mulatka Gabriela (Mulata Gabriela), da Tchecoslováquia (Editora
Odeon, 1967), e Gabriela, fille du Brésil (Gabriela garota ou filha do Brasil), da
França (Editora Seghers-L’inter, 1959), que foram modificados de acordo com o
interesse das editoras e ancorados em uma representação não-verbal da persona-
gem Gabriela na capa do livro. O modelo impresso pode parecer uma represen-
tação da Gabriela, mas pode ser visto como um estereótipo da mulata brasileira
para os observadores-leitores da Tchecoslováquia, que a desconhecem. O mode-
lo colocado nessa capa, junto ao título mulata brasileira, é uma pintura surrealista
de autoria de Rufino Tamayo, muralista mexicano, que, em suas pinturas, costu-
mava misturar figuras primitivas do México com imagens futuristas. No modelo
impresso na capa francesa, assinado por Di Cavalcanti, pintor brasileiro, colocado
abaixo do título Gabriela, garota ou filha do Brasil, pode passar a ser uma represen-
tação da mulher brasileira para os leitores da França. Os que não conhecem as
mulheres que nascem e vivem no Brasil, e, ao observarem ser a ilustração feita
por um artista plástico brasileiro, podem passar a aceitar o modelo da ilustração
impressa como exemplo da mulher brasileira, considerando o suposto conheci-
mento do ilustrador.

Na publicidade, geralmente, o título sugere, a ilustração demonstra e o tex-
to persuade e convence. Quando o observador-leitor lê o título, faz sua suposição
e, vendo logo abaixo uma imagem, imagina que aquela representação é a de-
monstração da sugestão do título. A ilusão se realiza com mais facilidade quando
se organiza uma situação para que seja esperada.

Por outro lado, a ilusão pode ser, também, mais eficaz, quando as formas
utilizadas já são socialmente admitidas e até desejáveis, confirmando um estado
imaginário particular de determinado grupo. É preciso estar atento a esta prática,
cheia de riscos, pois existem marcas ideológicas que funcionam como marco estru-
tural das cognições sociais. Gabriela, cravo e canela é uma obra literária escrita por
um dos escritores mais traduzidos do Brasil e que, no seu texto, fala da Bahia e, por
ilação, do Brasil, país que possui uma carga cultural marcada pela mistura de várias
raças. Amado, nesse romance, retrata a diversidade de uma cultura proveniente das
várias origens desse povo de características regionais marcantes. A experiência literá-
ria propicia conhecimento do mundo aos homens, e o leitor, na ação da leitura, é
um caçador de signos, um intérprete. Sendo assim, algumas das narrativas literárias,
nas quais ocorreram problemas de tradução, provavelmente perderam sua função
de fazer ver, e podem ter passado a serem mímicas.
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A mímica pode ser simultaneamente semelhança e ameaça, problematiza os
signos de prioridade e, na maioria das vezes, há um reconhecimento parcial do
objeto, parecendo quase o mesmo, mas não exatamente. Bhabha (1998, p.135)
refere-se à mímica como metonímia da presença, afirmando que ela “[...] cruza
as fronteiras da cultura da enunciação através de uma confusão estratégica dos
eixos metafórico e metonímico da produção cultural do sentido”. A mímica é
uma forma de semelhança que diverge da presença, expondo-a em parte, e, ao
mesmo tempo, é uma ameaça porque produz efeitos de identidade conflituosos,
discriminatórios e fantásticos. No momento em que isso acontece na tradução do
romance amadiano, e na conseqüente capa que o embala, esse livro pode estar
perdendo a sua autoridade representativa.

No processo de tradução, há sempre colisões superficiais de significações
e oposições de sentidos que não podem ser traduzidos, de uma cultura para a
outra e, consequentemente, as formas satíricas podem ter o seu sentido modifi-
cado pelas suas sutilezas. As singularidades do Brasil, país de origem de Jorge
Amado, e especificamente as da Bahia, podem não aparecer no texto traduzido
por desconhecimento do tradutor, resultando em efeitos caricaturais e exagero de
algumas características para fácil reconhecimento e identificação do novo público-
alvo. O uso dessas caricaturas, simulacros e estereótipos na tradução da literatura
amadiana irá perpetuar, em outras culturas, o imaginário sobre o povo brasileiro.
Na emergência da interpretação do texto literário, o capista perpetua o imaginá-
rio do leitor estrangeiro, quando influencia nas representações através da utiliza-
ção do discurso sobre o Brasil, já instituído no país de chegada. Nesse discurso, o
olhar do sujeito que o fez está sempre presente, sendo usado como verdade
mesmo em proposições diversas, dificultando as diferentes interpretações e per-
petuando o imaginário pelo desconhecimento e distanciamento da realidade.

Trata-se de um discurso que possui um vínculo interno com um passado que
não cessa nunca e se conserva no presente, não permitindo o trabalho da diferen-
ça temporal e bloqueando a purificação da realidade, apesar das últimas formas e
aspectos que possam ter tomado.

Esse discurso apaga ao mesmo tempo em que atualiza, perpetuando o dis-
curso de dominação cultural. Quando um publicitário se utiliza do discurso da
capa para representar um romance, ou um personagem de um romance brasilei-
ro, fica subentendido, para o observador-leitor, que o autor do discurso enuncia
como quem conhece e sabe o que diz. E o observador-leitor, ao assumir a repre-
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sentação baseada no imaginário do autor da tradução ou da capa, através da
dialogicidade, pode admitir o modelo apresentado, relacionando-o com as infor-
mações baseadas no discurso sobre o Brasil presente na sua cultura. Então, pode-
se concluir que, nas representações das capas, ocorre quase sempre um
comprometimento do texto literário resultante da tradução, já que o significado
se encontra na trama das convenções que determinam, inclusive, o perfil, os de-
sejos, as circunstâncias e os limites do próprio observador-leitor. E como
consequência desse comprometimento o capista fará a capa segundo o que o
texto traduzido representa, provavelmente outro texto, não mais o discurso pri-
meiro, o texto amadiano.

Quanto ao segundo plano, o público-alvo ao qual se destina a capa, o desti-
natário, pode-se observar que, normalmente, quando o autor da criação da capa
seleciona os signos para colocar no seu discurso, procura relacionar cada signo
com o que o público pode identificar. Ao mesmo tempo, encontra dificuldades
com a representação dos personagens híbridos, especialmente modelos que não
fazem parte do contexto sociocultural do público-alvo. Por esta razão, o capista
irá substituir os conceitos cristalizados na cultura de origem da obra literária, por
outros presentes na cultura do público-alvo. Há um processo de modelização,
principalmente, no momento em que o capista constrói os modelos, pensando
em uma possível sedução do leitor e/ou nas expectativas desse leitor. Nesse ins-
tante é que entra o “novo”, e o perigo é que, no momento de observação da
imagem elaborada na capa, muitas vezes, esta imagem é a única referência não-
verbal usada para enriquecer a compreensão do leitor. Isto poderá levar esponta-
neamente o observador a conclusões ou a indicações perceptuais, derivadas de
conhecimentos adquiridos previamente, induzindo-o a interpretações, muitas ve-
zes, distantes do texto literário. O capista constrói um discurso que não deixa de
ser discriminatório, pelas escolhas dos signos, e autoritário, pela sedução que
impõe. Utiliza-se de requintes para dificultar a percepção dos argumentos racio-
nais do público no momento decisório da compra e aproveita o estético para
atrair e seduzir.

No discurso publicitário usado na capa da editora Abacus (Londres, 1984),
a forma plástica mostra a imagem de uma mulher de tez clara, cabelos cacheados,
com uma flor vermelha na cabeça, usando um vestido de estampa delicada nas
cores rosa e violeta, e com as mãos abertas, libertando um pássaro amarelo e
preto. Em primeiro lugar, a figura e os índices – flores e pássaros – indicam não
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ser de um país europeu, mas de regiões tropicais. A articulação também da mulher
com elementos da natureza pode indicar um rebaixamento da mulher e da cultura
em que vive, como ser humano pouco intelectualizado, ligado aos instintos. Entre-
tanto, esses elementos icônicos escolhidos para ilustrar o romance, nessa capa,
lembram a personagem Gabriela, no momento em que liberta o pássaro recebido
de Nacib, como narra Jorge Amado. A forma de uma mulher jovem com as mãos
abertas, na cinésica, evidencia submissão, bondade e a impressão de uma pessoa
não ameaçadora, o que o gesto de libertação vem reafirmar. Como a cor produz
uma experiência essencialmente emocional, enquanto a forma corresponde ao con-
trole intelectual e lógico, o vermelho da flor, na cultura brasileira, pode lembrar ao
observador energia, vibração, paixão, amor ardente, exibição sexual e atração, por
ser a cor de maior comprimento de onda do espectro, a que causa mais impacto, a
observada mais rapidamente e que chama mais atenção. A flor, elemento da flora,
aponta para a ingenuidade, produzindo a relação entre cultura e natureza e se instala
num jogo polissêmico, pois, por ser de cor vermelha, produz efeitos de sentido que
podem representar sedução e adorno e, psicologicamente, poder sexual e paixão,
por estar no cabelo, o que já é uma “pista”, que antecipa a atmosfera da narrativa na
perspectiva da personagem Gabriela. Percebe-se que o modelo usado nessa capa
apresenta características de uma mulher morena porque, provavelmente, seria mais
fácil a identificação com o público-alvo, assim como os artifícios usados na imagem,
a flor vermelha e o pássaro, podem ter sido usados para seduzir o observador para
o que se passa em regiões tropicais.

Tais escolhas, provavelmente, foram determinadas e impostas pelo tipo de
informação que o capista quis dar, e pelo grau de comunicação que ele desejava
estabelecer, confirmando a afirmação de que nenhuma representação é ingênua,
pois, na sua maioria, os autores trabalham a linguagem tendo em vista conquistar
a adesão da atenção do público.

Nessa análise, é fundamental aprender a reconhecer o emprego das propri-
edades do sistema visual, utilizando a abordagem pragmática por meio da con-
frontação das hipóteses e a abordagem cognitiva em que os os fatores sociológicos,
psicológicos, semiológicos vão influenciar na interpretação e até mesmo na acei-
tação da imagem, como afirmam Pereira & Neto (1993, p.231)

[...] as convenções não podem, portanto, restringir-se às representações. Devemos
entendê-las, enquanto ideologia, como resíduos extra-semióticos de valores e
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crenças geradoras de dominação social. O que importa não está nos signos, e sim no
que – vindo da exterioridade social – os constitui enquanto não só expressão política
e social, mas também como instrumento de poder e subjugação.

Quanto ao terceiro plano – as imposições feitas, pela editora, para a publica-
ção do livro –, observa-se que, ao selecionar o capista, esta o legitima como
quem sabe ler e sabe fazer, e, utilizando os argumentos da sua autoridade intelec-
tual, impõe-lhe que construa modelos identificáveis pelo público-alvo. Com isto,
ajuda a perpetuar esses modelos e mantém sentidos pré-construídos, ou deixa o
leitor no limiar do imaginário ao relacionar esse modelo com as referências do
texto literário. Na maioria das vezes, através do discurso estético, a editora pode-
rá estar disfarçando um discurso hegemônico e disciplinador, selecionando o que
não interessa em termos ideológicos e de vendas. Através dos múltiplos e varia-
dos discursos das diferentes capas, as editoras também tornam a obra literária
multirreferencial e ainda se tornam responsáveis pelo destino intelectual da “na-
ção”, quando criam tendências, selecionam autores e obras, valorizam ou não o
autor e a obra por motivos de ordem política, pelas qualidades “artísticas” ou pela
quantidade de obras vendidas. Por isso, faz-se necessário pensar a respeito de
colocações como a do editor baiano Gumercindo Dórea, no III Encontro de
Editoração na Bahia (1993, p.45):

Numa das Bienais Nestlé, a Mesa formada, citavam-se todos os grandes autores
brasileiros vivos, mas não era citado Adonias. Uma pessoa presente levantou-se e
disse: “Por obséquio, os senhores se esqueceram de colocar no rol dos autores
citados o nome de Adonias Filho” O presidente da Mesa envergou a sua carapaça,
virou e disse: “Nós não citamos aqui nesta Mesa homens que compactuaram com a
Revolução de 1964”. Houve aquele silêncio. Eu não estava e quem me contou isso
foi a pessoa que fez a interrogação, mas ninguém mais disse uma palavra. Então, esta
é a lei do autor que não conta com o apoio de determinados meios ideológicos que,
sobretudo no Brasil, ainda dominam com uma força extraordinária.

Mediante as estratégias de marketing, os editores costumam procurar man-
ter o caráter elitista, facilitando ou dificultando a possibilidade de editar e a aquisi-
ção das obras literárias em virtude das condições impostas aos consumidores,
como distribuição e preço. Observemos estas duas citações de um dos ilustrado-
res de vários livros de Amado, ainda nos Anais do III Encontro de Editoração na
Bahia (CALASANS NETO, 1993, p.174):
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Para você chegar as portas de um editor, eu estou falando em termos brasileiros, é
difícil, eles querem editar o que tem retorno, nem posso condenar, porque eles
estão botando a grana deles. Então é essa a meu ver, a grande luta, atualmente, entre
o livro e o público.

Eu acho isso importante e acho que cada dia mais se perde leitores, simplesmente,
por culpa dos editores, encarecem a obra, divulgam mal seus livros e, num país
continental deste, a distribuição é ineficiente, porque a coisa mais fundamental para
uma edição é a sua distribuição.

Além disso, as editoras também modificam títulos e expressões quando
mantêm os interesses do poder em suas estratégias econômicas, quando ajudam
a preservar o discurso hegemônico dos grupos dominantes e quando, por meio
da escolha das capas para publicação, interferem na interpretação da obra literária
mediante a relação com a ilustração exposta.

Na personalização dos modelos, os editores costumam, também, buscar
modelos facilmente identificáveis, mas que só serão publicados se não atrapalhar
os interesses da empresa editorial. Observemos a afirmação de mais um ilustra-
dor das obras de Amado:

Ilustrei cinco livros de Jorge, inclusive um, que eu nunca menciono, porque eu ilustrei
em Portugal e eu não sei se eles publicaram com as ilustrações ou não, que é “Farda,
Fardão e camisola de dormir.” Eu desconfio que eles não publicaram com as ilustra-
ções pelo seguinte: porque era justamente naquela época em que o Figueiredo era o
presidente do Brasil e eu não sei por que me veio a cabeça aquela história, como a
história do Jorge, um negócio assim de generais que pretendem ser acadêmicos de
letras, então eu aproveitei e fiz, quase todos os desenhos eram caras conhecidas, era
a do Figueiredo, era de não sei quem, os integralistas, com aquela coisa na manga que
eles usavam, eu botei a cara do Filinto Muller, botei a cara do próprio Figueiredo e eu
tenho a impressão que não publicaram isso, com medo, talvez, eu não sei, nunca vi
o livro. (TEIXEIRA, 1993, p.176-177).

Observa-se, ainda, que a maioria dos editores utiliza parcerias conceituadas
e sobrecapas para atrair o consumidor no momento da compra. Essas parcerias e
a utilização de sobrecapas funcionam, muitas vezes, como anúncio de oportuni-
dade, em datas comemorativas e/ou chamando atenção, e, ainda, fazendo refe-
rência a algo relativo àquela obra, mas que possivelmente deveria estar mais evidente
na lembrança do público naquele momento.
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Frequentemente, as editoras contratam críticos para escreverem sobre as
obras que irão editar e colocam suas opiniões nas contracapas ou nas orelhas dos
livros, para imprimir ao discurso mais autoridade através da voz crítica que desta-
ca, aponta e seleciona, indicando o seu próprio gosto, massificando juízos e opini-
ões. Na verdade, só se fala do que se conhece, e o discurso crítico, ao ficar entre
a obra e o público, é dotado das duas competências básicas: saber ver e saber
dizer – e, por meio destas, apresenta ao leitor-leigo as qualidades que identificam
o objeto-produto.

A tendência da propaganda e da indústria cultural em massificar o comporta-
mento de consumo, pela distinção de classe e público-alvo, faz o texto crítico
oscilar entre o estilo jornalístico e informativo e o estilo crítico, com característi-
cas específicas de apreciação e julgamento da obra. A crítica, muitas vezes, institui
a novidade e a experimentação como critérios de julgamento, em substituição
aos tradicionais padrões de beleza e harmonia, e procura estimular no leitor as
reflexões, mediante o jogo intrigante do dito e do não-dito no seu discurso.

Como fazer crer, convencer e fazer-fazer, persuadir, não se consegue facil-
mente nem com rigidez, o autor do texto verbal impresso na capa junta os discur-
sos jornalístico e crítico para que, ao mesmo tempo, informe e produza o
argumento de autoridade que seduza o consumidor. Como toda argumentação se
desenvolve em função do auditório, segundo Perelmam (1996), a argumentação
utiliza técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão do públi-
co-alvo às teses apresentadas. O escritor do texto verbal escolhido pela editora,
então, chama a atenção da grande massa, ou seja, de todo e qualquer leitor com
o texto jornalístico, e posteriormente faz uma seleção, por meio da argumenta-
ção do discurso crítico, com a referência a valores que mais se aproximam daque-
le público-alvo, obtendo, com isso, a adesão através de persuasão e convicção.
É pela argumentação que o capista determina a escolha dos elementos a serem
colocados na capa, e o modo de torná-los relevantes. Como as conclusões de
uma argumentação também não são restritivas pela própria dialogicidade entre
autor e leitor, a importância da argumentação passa a ser não só a seleção de
dados, mas igualmente a interpretação e a significação que lhes são atribuídas.

O discurso crítico colocado nas capas pelas editoras, na maioria das vezes, é
composto de argumentos estabelecidos em ligações de coexistência, sendo por
isso, segundo Perelmam (1996), um argumento de autoridade, evocada pela ins-
tituição editorial e pela posição do crítico autorizado pela própria editora como
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capaz para tal enunciação. Este argumento, baseado em ligações que se funda-
mentam na estrutura “real”, normalmente se espelha em exemplos ou modelos e
ilustrações. O título do romance sempre está sugerindo, a ilustração demonstran-
do e o texto persuadindo e convencendo o observador-leitor e, uma vez que os
acordos iniciais entre capista e o público-alvo ficaram estabelecidos, a argumenta-
ção se desenvolve em direção à sua finalidade. Petri (1994), referindo-se às aná-
lises aristotélicas sobre a dialética, caracteriza a argumentação como a arte de
raciocinar a partir de opiniões geralmente aceitas. Provavelmente, com esses ar-
gumentos e afirmações preconcebidos que os autores escreveram o discurso crí-
tico impressos nas capas objeto deste trabalho. Já o leitor-observador do discurso
da capa provavelmente aceitará a crítica quando a inserir numa geração, num
movimento, numa tendência, e usará essa inserção na contemporaneidade como
traço de aceitação. Algumas das afirmações, mesmo quando generalizadoras, não
serão contestadas ao se configurarem como retrato de um país ou modismo.

Esse jogo discursivo versa sempre sobre a oposição entre as qualidades inter-
nas da obra e o seu valor de mercado, incluindo aí o gosto da época e as exigên-
cias do público consumidor. Quando o crítico fala do artista, coloca-o como ser
“especial”, “estranho” ao comportamento de um cidadão comum, inclusive com
o seu trabalho, que é sempre pleno de prazer, como se o próprio repouso fosse
uma forma de trabalho e de criação. Na edição brasileira da editora Record (1995),
a referência a Jorge Amado como irreverente é apresentada ao público por meio
de uma foto assinada por sua esposa, Zélia Gattai, numa posição de relaxamento
com um pássaro sobre a caneta, escrevendo, como uma figura enigmática, dife-
rente, que trabalha se divertindo. O observador, ao ver essa foto, pode não per-
ceber que houve uma intencionalidade no momento da fotografia e, mesmo que
não tenha havido, o olhar da fotógrafa pode ter objetivado isso. Por isso, percebe-
se a presença de uma carga aurática quando se fala de um artista, sempre eviden-
ciando comportamentos que o colocam como engraçado e diferente dos outros
profissionais, como disse Teixeira (1993, p.177) no III Encontro de Editoração na
Bahia:

Jorge trabalha muito engraçado, eu não sei se vocês já viram, mas ele trabalha lá na
casa dele, tem uma varanda, e ele trabalha ali numa mesinha com uma cesta de
comida ao lado. Então, aquela cesta de pão, frutas, porque ele gosta de estar comen-
do. E nessa época ele tinha um gato chamado Nacib. A função do gato era de peso
de papel. O gato era preguiçoso, safado, parecia da família Amado. Ele colocava o
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gato como peso que ficava quietinho ali, ele ia tirando o papel e batendo à máquina.
Pois bem, eu ficava olhando. Vi que ele escrevia falando com os personagens. Então,
vez por outra o telefone tocava e ele levantava daquela mesa, partia para o telefone,
falava e falava, depois voltava para a máquina, depois o telefone tocava de novo. Eu
ficava olhando aquilo e um dia perguntei: Jorge, por que não coloca esse telefone lá
naquela mesa, está faltando só um telefone ali? Ele disse: “Isso é um aparelho maldi-
to, se eu colocar aqui não vou trabalhar”. Era um negócio engraçado.

Assim, o capista, através do seu discurso, reproduz os parâmetros e as exi-
gências do jogo mercadológico, que determina os mecanismos de produção e
consumo e até interfere na construção temática e formal da obra.

No discurso crítico, sempre permanece a precariedade nos julgamentos e a
fluidez nos critérios de apreciação, fazendo ver que os melhores artistas e os que
mais vendem são aqueles bem-sucedidos, diferentes, extravagantes. Há, então,
uma opção pela ambiguidade: separa-se a avaliação mercadológica do padrão es-
tético, para em seguida justificar o segundo pelas regras do primeiro. A aceitação
de mercados e dos círculos geradores de prestígio passa a ser critério que referen-
da o valor estético da obra literária. Daí ser tão importante para as editoras mos-
trar para o público-alvo a aceitação da obra literária no mercado local através da
compra, pois este jogo de mercado é tão forte que penetra na substância das
obras, tornando-as leis estruturais de valorização do produto. O prestígio da ven-
da no circuito cultural torna-se elemento definidor do seu valor, assegura ao artista
um lugar de destaque, sua indicação ao leitor e a segurança no investimento.
É assim que um bom produto pode superar uma boa obra de arte. O crítico,
então, utiliza-se do seu discurso para orientar a leitura do observador leigo, ofere-
cendo-lhe um olhar esclarecido e mais atento por estar ciente do seu papel for-
mador de opinião. E comprova suas afirmações, por meio de dados estatísticos
das vendas do produto, para que o leitor assimile o discurso crítico e se sinta
competente para investir na compra do livro, sem se dar conta da consciência
ideológica do sujeito que constituiu o texto da capa.

Ainda analisando o discurso verbal impresso pelas editoras em capas de li-
vros, observa-se, também, a seleção de algumas palavras, silenciando outras, que
apontam para alguns implícitos. A crítica é uma forma de censurar, não tanto pelo
que informa, mas pelo que deixa de dizer, e o critério de escolha se configura em
dizer isto e não aquilo, de forma a direcionar a compreensão do leitor para
a compreensão desejada pelo locutor.
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Quanto ao discurso não-verbal, a posição dos editores e capistas na escolha
da ilustração ou do ilustrador é também, às vezes, muito difícil pela falta de carac-
terísticas detalhadas dos personagens, na obra literária, como relata Floriano Teixeira
(1993, p.174):

Por exemplo, Gabriela. Eu já vi Gabriela de todo jeito, até eu já fiz uma Gabriela. E eu
perguntei para ele [Amado] como era a Gabriela fisicamente. Porque tinha a Sônia
Braga, tinha as Gabrielas de Di Cavalcanti. “Olha, Gabriela não é isso que as pessoas
fazem por aí. Gabriela é uma mulata de cabelo duro, mas ela é dengosa, é roliça.”
Toda mulher de Jorge é roliça porque parece gordura, coisa assim de comer.(risos).
Então, ele disse: “ela tem todas as características do mulato cabo verde, que é esse
mulato bonito do nariz afilado, cabelo meio liso ondulado.” Então, muitas das vezes
você tem que adivinhar como é aquela figura, como foi o caso de Dona Flor, como
foi o caso de outros livros que eu ilustrei com Jorge. Você tem que adivinhar. Ele não
diz como o personagem é fisicamente.

Então, quando a própria obra literária não define o personagem com deta-
lhes, o modelo da ilustração passa a ser a única referência e, portanto, maior será
o poder de relação das representações nas capas ou ilustrações internas do texto
literário.

Na rapidez em que se dá o consumo, o público não tem tempo de questi-
onar e a maioria das pessoas não analisa as regras sociais que deram origem a
determinados produtos. Não procuram descobrir os vestígios e marcas do siste-
ma produtor que o engendrou, já que estes permanecem “invisíveis” superficial-
mente, mas latentes para quem os analisa. As informações passadas ao público
pelas embalagens não revelam explicitamente o que está por trás desse discurso.
Na maioria das vezes, servem para ocultar o que representam, ou para intermediar,
nem sempre abreviando o caminho entre emissor e receptor, mas apenas eviden-
ciando qualidades que são do interesse do editor.

Interessados em divulgar os pontos de vista políticos e sociais dos seus res-
pectivos países, as instituições editoriais provocam inúmeras distorções, chegando
a ponto de modificar características incomparáveis de alguns personagens, como
afirma Teixeira (1993, p.180-181):

Era a capa do livro que eu tinha feito com um quadro, porque aquilo ia ser exposto na
Bienal do Livro em São Paulo. Então Alfredo Machado (editor) trouxe aquilo e disse:
“Você fez um negócio desse e não pode. Eu não vou colocar uma velha na capa do
livro.” Eu disse que foi o Jorge quem me pediu para colocar essa velha. Ele disse:
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“Jorge não entende de livro, rapaz, quem entende de livro sou eu. Coloque uma
mulher nova, bonita, porque mulher nova é que vende livro.” Então, eu fui fazer uma
mulher nova.

Por outro lado, a leitura é apropriação e produção de significados, e a
dialogicidade entre autor e leitor permite que o leitor subverta aquilo que o livro
pretende impor. Será que os leitores estão cercados de limitações, derivadas de
convenções e hábitos de leituras, como também de estratégias armadas pela elabo-
ração das comunicações de massa que hoje fazem parte da elaboração do livro?
Será que existe uma censura sutil, funcionando mediante o silêncio de algumas infor-
mações, da negação do que é considerado impróprio, ilegível, irreconhecível, do
uso das coenunciações nas traduções, das imposições canônicas, dos cortes e modi-
ficações de texto, do uso das metáforas, dos estereótipos e da revitalização dos
mitos, na busca de uma harmonia entre texto literário, modelo e público-alvo?

o Contraste e a Censura
Quando o capista se preocupa com a harmonia na criação, automaticamen-

te está atento aos contrastes, já que se trata da oposição entre as cores, fazendo
uma sobressair à outra. Acontece uma diferença acentuada, principalmente quan-
do se colocam cores complementares lado a lado. O uso de muito contraste
causa geralmente a sensação de impacto ao observador e exibe modificações de
valor do tom, chegando, às vezes, a confundir a percepção nítida dessas cores
pelo observador. Essa sensação de mistura de tons e de perda da nitidez, pela
intensidade do contraste, muitas vezes não é percebida por quem olha, devido à
ação recíproca de uma cor sobre a outra, provocando, às vezes, indução de uma
nova cor devido à saturação das células responsáveis pela absorção das cores no
globo ocular humano.

Esse grande contraste ou oposição pode não apenas acontecer na utilização
das cores, mas também na utilização dos signos devido a algumas estratégias im-
postas ao capista pela editora, resultando em sérias modificações no seu trabalho
e, consequentemente, na relação entre capa e obra literária.

A sociedade, devido à rapidez do consumo, não percebe a finalidade do
discurso publicitário em travestir os conteúdos dos desejos do consumidor para
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que não sejam reconhecíveis pela consciência. Sabe-se que os procedimentos de
deformação usados pela censura são deslocamentos, condensação, omissão e
transformação de uma representação em seu contrário. Nas capas, esses procedi-
mentos são manifestados e a análise desses processos de simbolização é impor-
tante no estudo da cultura. A cultura é uma construção histórica, um produto
coletivo no qual a mudança é um aspecto fundamental. Através da história da
cultura, desenvolve-se um universo de legitimações. Os estudos culturais procu-
ram entender o sentido dessas representações, concepções práticas para a socie-
dade que as vivenciam. Os meios de comunicação propõem estilos de vida, modos
de organizar, vestir, decorar, escrever, falar, sonhar, sofrer, amar, lutar e, principal-
mente, pensar e simbolizar o real.

A forma de se dirigir a cada receptor parece individualizada, mas na verdade as
mensagens são comuns a todos, pois são elaboradas procurando sempre a
homogeneização e o amaciamento dos conflitos sociais. Estabelece-se uma contra-
dição entre exigências produtivas, técnicas de estandardização e o caráter individua-
lizado e inovador necessário ao consumo da indústria cultural. Os modelos-guias,
as formas arquetípicas do imaginário, os temas míticos, os personagens-tipos cons-
tituem uma estrutura interna constante que a indústria cultural utiliza.

Se algumas capas estrangeiras mostram em suas ilustrações novos modelos
da personagem Gabriela que funcionam para os seus públicos-alvo como um
signo autônomo e singular, que não é a representação da mulata brasileira nem de
uma mulher do país que originou a capa, esta representação torna-se um signo
intervalar. Esse “novo” signo funcionará como um interstício cultural originado de
uma necessidade de representação situacional para comunicação e posterior con-
sumo do livro.

O consumo dos produtos é, ao mesmo tempo, autoconsumo da vida indivi-
dual e autorrealização, por isso o desenvolvimento industrial cria sempre novas
condições de vida para fazer emergir novas necessidades individuais. Esse consumo
torna irreal uma parte da vida dos consumidores, mediante a projeção de universos
imaginários em duas direções diversas: distraem, enganam e consolam com a fanta-
sia e, ao mesmo tempo, impelem a imitar os novos modelos para a procura da
felicidade. Sendo assim, as capas desempenham uma função importante, na medida
em que agem como elementos ativos dessas estruturas. Isso acontece porque suas
representações se adaptam continuamente às pressões, às contradições que emer-
gem da sociedade, englobando-se e integrando-se ao próprio sistema cultural.
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Nessa perspectiva, foram investigados as funções sociais e os efeitos das capas
dos livros de Gabriela, Cravo e Canela, o modo como são articuladas dentro da
relação comunicativa e o mecanismo de reconhecimento e de atribuição do senti-
do, parte essencial nessa relação. Partindo dessas observações, foram analisadas as
convenções de linguagem que assumem o lugar de “verdade”, nos termos da ade-
quação da coisa a sua representação, forçando leitores e observadores a procede-
rem de acordo com a rígida seleção de regras, modelos e formas simbólicas que
sustentam a identidade do objeto, do sujeito e do outro, tentando o apagamento da
dinâmica natural de reconhecimento. Não estaria acontecendo um processo de
censura ao tentar impedir o interlocutor de sustentar outro discurso?

Lembrando da construção do pensamento do povo brasileiro ao longo da
sua formação e das várias influências sofridas, tendo em vista as situações históri-
cas, políticas e culturais, sabe-se que larga faixa do pensamento brasileiro foi pro-
duzida dentro de uma visão eurocêntrica, resultando numa relação Ocidente/
não-Ocidente como exótica e sempre com uma imagem negativa do outro não-
ocidental. Considera-se, então, de acordo com Said (1995, p.245):

[...] o ‘Ocidente’ e os ‘outros’ culturais por ele dominados não se restringem uma forma
de entender um relacionamento desigual entre interlocutores desiguais, mas constitui
uma porta de acesso para o estudo da formação e do significado das próprias práticas
culturais ocidentais. E teremos de levar em conta a persistente disparidade de poder entre
o Ocidente e o não-Ocidente, se quisermos entender bem formas culturais como o
romance, o discurso etnográfico e histórico, certos tipos de poesia e ópera, formas nas
quais abundam alusões a essa disparidade e estruturas nelas baseadas.

Como o objeto de investigação deste trabalho são discursos que dialogam
com uma obra literária que fala da Bahia-Brasil, decidiu-se averiguar se nas capas
aparecem marcas desse discurso ocidental, passado através do tempo, e se inter-
ferem reforçando e familiarizando formas estereotipada de pensamento. Sabe-se
que países colonizados como o Brasil não são representados realisticamente, per-
petuando um processo anedotal e ficcionista devido aos poderes de relação.
As generalizações, que colocam os indivíduos colonizados como uma massa indis-
tinta e estereotipada, continuam sendo acreditadas e representadas num período
atemporal, repercutindo numa paródia, com descrições que passam a ser diverti-
das. Assim, alguns capistas estrangeiros, ao representarem a mulata brasileira descri-
ta por Amado na personagem Gabriela, podem estar utilizando esse imaginário,
projetando-o em cópias malfeitas, imagens avessas, rebeldes, retratando-a com
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julgamentos preestabelecidos, transformando-a em clichês, generalizações e apreci-
ações estereotipadas, e até em simulacros por meio de um processo de censura.

O simulacro como representação na relação Ocidente/não-Ocidente é usa-
do, na maioria das vezes, como imagem sem semelhança. Contesta tanto a no-
ção de modelo como a de cópia, já que é um simulacro originado de um fantasma,
formado com dados que reforçam os paradigmas dos europeus e que, ao mesmo
tempo, demonstram a sua forma de apropriação. Trata-se de uma representação
do outro que se transforma e deforma de acordo com o ponto de vista do seu
criador. Essa dessemelhança pode acontecer devido às grandes distâncias que o
observador que o constrói não consegue dominar. E, exatamente porque não as
domina, experimenta essa expressão desigual como semelhança. Essa dissimilitude,
o tempo que ilude e as generalizações sempre em terceira pessoa, assumidas
como padrão global na comunicação, contribuem para dificultar a observação da
sociedade. Funciona sempre o imaginário ou o conhecimento adquirido pelo dis-
curso fundador sobre o Brasil e instituído no país de origem do observador estran-
geiro. Por isso, nas representações, os estereótipos fazem parte dessa estratégia
discursiva, produzindo uma simplificação e um efeito de verdade. Bhabha (1998,
p.110), refletindo sobre esse assunto, observa:

O que é, portanto, uma simplificação no processo da representação estereotípica
tem um efeito de colisão sobre o seu foco central de abordagem da política do
ponto-de-vista. Eles operam com uma noção passiva e unitária de sutura que simpli-
fica a política e a estética do posicionamento do espectador, ao ignorar o processo
ambivalente, psíquico, de identificação que é crucial ao argumento.

A possibilidade de reconhecimento das características do povo brasileiro por
meio das ilustrações das capas pode perder-se nas generalizações, e simplificações,
impedindo que o observador inicie um processo de identificação através do signo.

Se, no momento da comunicação, o signo opera sempre numa estrutura de
repetição, para que possa ser reeditado e reconhecido, produz sempre uma represen-
tação de uma apresentação já feita naquele ambiente cultural em outro momento
passado. Essa representação como forma de pensar e de ver alguém, o “olhar estere-
otipado”, apaga as singularidades da visão e observação peculiares do indivíduo, endos-
sa os discursos preconceituosos, discriminatórios, moralistas, estrategicamente
construídos para a dominação e para uma evidente superioridade que impedem a
demonstração das formas singulares da interdição e de uma censura velada.
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Esse sistema de representação, utilizado como verdade, está presente nas
capas do livro Gabriela, Cravo e Canela, demonstrando um Orientalismo que está
latente e manifesto, porque funciona como repositório inconsciente da fantasia,
polarizando sempre poder e saber. O valor histórico do texto amadiano, nesse
livro que descreve e faz conhecer particularidades do povo baiano, pode estar
sendo modificado, porque não permite revelar as singularidades, visto que os
modelos são os do paradigma discursivo do conhecimento da Bahia-Brasil que
circula na sociedade do país responsável pela editoração. Instala-se a multiplicidade
do olhar, ou seja, as diferentes interpretações. O texto modificado pelas traduções
e interpretações metafóricas, usadas nas ilustrações das capas, poderão contribuir
para a manutenção da imagem da Bahia, do Brasil e do povo brasileiro que o
leitor estrangeiro já conhecia, dificultando a percepção do “olhar” de Amado.

Na perícia de construção e recepção dessas interpretações metafóricas usa-
das como ilustrações, os significados não são atribuídos adequadamente ao con-
texto e o mais perigoso é que, possivelmente, essas metáforas podem ser explicadas
e entendidas pelo público-alvo por outras metáforas.

Como as metáforas são importantes na construção do mundo conceitual, no
processo cognitivo do outro e na formação de significados, são por demais utiliza-
das, e pouco são os usuários que param para refletir sobre sua origem. Conduzem
o pensamento do sujeito leitor por meio de conceitos falsos de analogia e similari-
dade. O capista pode misturar um referente extraído do texto amadiano a um refe-
rente extraído do seu imaginário como intérprete. O uso das metáforas e dos
estereótipos pode vir carregado de segundas intenções que impedem a circulação e
a articulação de significantes, que resultam na problemática ver e ser visto.

Quando as representações sociais que nos foram transmitidas, são apenas
reproduzidas, são mantidas as relações sociais necessárias para a manutenção das
relações de produção da vida material em sociedade. Por isso, o discurso colonial
é tão assimilado pelo discurso propagandístico e torna-se um repertório de posi-
ções conflituosas, fornecendo uma identidade encenada e fantasmática. Os textos
brasileiros considerados por alguns como homogêneos tornam-se conflituosos
diante das relações de poder, porque cada texto feito reforça uma imagem estere-
otipada de pensamento deixada pela colonização. As sutilezas provenientes da
nossa cultura híbrida, presentes nos textos de Amado, não podem ser facilmente
perceptíveis por estrangeiros, que convivem com uma cultura completamente
diversa. Sendo assim, as generalizações radicais passam a dominar, o conhecido e
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o pré-construído serão repetidos dada a incapacidade do estrangeiro de lidar com
a diferença, dando lugar às metáforas que passam a simbolizar o social, para asse-
gurar um ponto de identificação e, conseqüentemente, essas metáforas só serão
possíveis de serem identificadas com precisão entre parceiros de um mesmo gru-
po cultural, através de um “saber compartilhado” (PAIVA, 1998, p.124).

Na elaboração das capas, os capistas não têm consciência do grau de espe-
cificidade das metaforizações que estão trabalhando e as conseqüências dos implí-
citos contidos nessas figuras de linguagem na comunicação com o público-alvo.
Caso seja uma metáfora3 latente, uma imagem temática e consagrada pelo uso,
provavelmente não haverá problemas na repetição do símbolo ou tradução ipsis
litteris, mas tratando-se de uma metáfora viva, o capista deverá considerar com
muito cuidado o sentido primário daquela imagem ou expressão na cultura do
escritor da obra literária, para que o sentido não seja modificado. Em geral, há um
jogo associativo entre objeto e imagem, sem relação com o posicionamento
étnico-cultural da imagem descrita pelo escritor.

As singularidades do texto amadiano, consequentes dessa população coloni-
zada e híbrida, são resultantes desse conjunto “pulsante e interconectado” que é a
cultura brasileira. Será difícil, portanto, para o estrangeiro perceber o branquea-
mento de algumas raças, o apagamento de marcas populares através do discurso
disciplinador da história, e as “sub-raças” resultantes da sobrevivência de uma cul-
tura hegemônica. No espaço entre a dominação e a subordinação, também será
difícil perceber a resistência das culturas dominadas, da periferia com relação ao
centro, e as presentes dicotomias entre tradicional e moderno, urbano e rural,
erudito e popular, hegemônico e subalterno, presentes no Brasil.

Talvez por tudo isso, as Gabrielas representadas em algumas edições estran-
geiras sejam apresentadas brancas, com cabelos lisos, substituindo a mulata do texto
amadiano, provavelmente pela dificuldade de percepção, por preconceito ou para
que haja um reconhecimento e uma identificação com o público-alvo. Homi Bhabha
(1998, p.111), nesse sentido, observa:

[...] o discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que é ao
mesmo tempo um “outro” e ainda assim inteiramente apreensível e visível. Ele lem-
bra uma forma de narrativa pela qual a produtividade e a circulação de sujeitos e signos
estão agregadas em uma totalidade reformada e reconhecível. Ele emprega um siste-
ma de representação, um regime de verdade, que é estruturalmente similar ao
realismo. E é com o fim de intervir no interior desse sistema de representação que

3  É evidente que, quando
falamos em metáfora
aqui no texto, aplica-se
por extensão aos
outros topos
fundamentais que são a
metonímia, a
sinédoque e a ironia,
como também estão
incluídas as três
possibilidades de
tradução: a tradução
de uma metáfora pela
mesma, por uma
diferente e por  uma
não-metáfora.
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Edward Said propõe uma semiótica do poder “orientalista.”, examinando os diversos
discursos europeus que constituem “o Oriente” como uma zona do mundo unificada
em termos raciais, geográficos, políticos, e culturais.

Então, para o reconhecimento dos seus modelos, o capista está sempre
reformando e adaptando-os ao público-alvo, deixando subentendido que o que
está no lugar conhecido é que deverá ser repetido, também para manter a oposi-
ção entre pureza e mistura racial numa relação político-discursiva.

Não se pode deixar de registrar a presença do fetichismo como recusa da
diferença, pelo uso da metáfora como representação e da metonímia como subs-
tituição da ausência, da falta, como uma parte que substitui o todo, a sombra,
como recusa e defesa de não querer reconhecer o outro. Se o fetiche é o objeto
ao qual são atribuídas propriedades mágicas, especiais ou sobrenaturais, no mo-
mento em que um capista estrangeiro nega o reconhecimento e a representação
do outro, mulato brasileiro, torna esse outro uma fantasia, um fetiche, porque
sabe que existe, mas nega a sua presença e representa-o com um tipo físico se-
melhante ao seu. Desta forma, a representação dessemelhante passa a ser a som-
bra da representação negada através de um efeito metonímico. Bhabha (1998)
justifica essas atitudes através dos comportamentos psicanalíticos, citando a
psicopatologia do reconhecimento da diferença, na qual o sujeito perde a ilusão
da completude e se transforma no sujeito do desejo. Dentro desse princípio, o
fetiche representa um jogo simultâneo da ausência, da diferença e da falta perce-
bida, uma crença contraditória como reconhecimento e recusa. O reconhecer e
recusar pode ser um ato de censura.

O fetiche4 é testemunho de que a realidade foi constatada, embora recusa-
da, e surge como uma forma de desligar o eu da realidade e dissimula tornando-
se, às vezes, mais importante que a própria realidade.

Já o desejo surge da imaginação e são os efeitos metonímicos ligados à lin-
guagem que instituem o objeto do desejo. Este dá sentido à vida do consumidor,
surgindo da defasagem entre a necessidade e a demanda. Apresenta-se como uma
forma de desligar o eu da realidade e nasce da imaginação, ligando o real ao
simbólico. Se o simbólico, na comunicação propagandística, consegue inscrever o
desejo no inconsciente e se o significante pode exprimi-lo é porque o símbolo
rege o mundo das propagandas. O simbólico, na propaganda, organiza de forma
subjacente as formas predominantes do imaginário, por meio de efeitos como

4   Segundo Bhabha (1998,
p.116): “No discurso o
fetiche representará um
jogo simultâneo entre a
metáfora como
substituição (mascarando
a ausência e a diferença)
e a metonímia (que
registra contiguamente a
falta percebida)”.
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competição, agressão ou sedução, e o consumidor acede a essa ordem simbólica
por intermédio de operações e negações5. Se a linguagem é o simbólico e o
sujeito existe na linguagem, a negação de um símbolo existente na linguagem
torna-se uma defesa do ego.

O discurso propagandístico inicia substituindo o indivíduo por um indivíduo-
fetiche (fantasia) que é a massa, através da sua homogeneização, e, como o obje-
tivo é tornar essas pessoas iguais aos produtos que consomem, as relações humanas
que antecedem as mercadorias desaparecem no ato da troca mercantil. Estas
alimentam a fantasia, levando o consumidor a um futuro continuamente adiado,
mas insistindo sempre numa ponte que liga o sonho à realidade. No momento
em que a propaganda compensa a monotonia da vida diária do consumidor, estes
produtos novamente se tornam fetiches6.

Quando o capista, consciente de que seu trabalho deverá, em parte, assegu-
rar a venda do livro, coloca a imagem de uma mulher sedutora, atraente e bonita,
representando a Gabriela, poderá estar pressupondo que as leitoras-observadoras
se sentirão atraídas pelo livro que fala sobre a história de uma mulher cujas carac-
terísticas gostariam de ter, e os homens, por um tipo ideal de mulher que tam-
bém gostariam de ter.

 Vale registrar que as capas, como propaganda, trabalham as atitudes sociais do-
minantes e revitalizam os mitos antigos. Ao observá-las, pode-se medir a temperatura
ideológica do momento. A ideologia das pessoas equivale aos valores e práticas sociais
assumidos, que pertencem ao domínio do senso comum e permitem alcançar a
essência do que é visível para todos. O mito, ao se repetir em diferentes contextos,
produz múltiplos sentidos, pois não há sentidos eternos, mas sentidos eternizados.
Ao se observar o mito, pode-se perceber a eficácia e o valor social desse tipo de
narrativa, a partir da qual a sociedade se expressa, indica seus caminhos, discute consi-
go mesma. Segundo Lévi Strauss (1955, p.52): “[...] o valor do mito como mito
persiste a despeito da pior tradução”, por conseguinte, a tradução tem validade zero
no caso do mito. Exatamente porque este não possui sólidos alicerces de definições,
ele flutua, seu registro é o imaginário e sua possibilidade intelectual é o prazer da
interpretação. Como a interpretação é incerta, pois depende da experiência do intér-
prete, o mito passa a ser construído de acordo com os interesses7.

Tanto o discurso literário como o artístico e o propagandístico se utilizam do
mito para dar sentido a suas afirmações, recorrendo ao já-dito, para produzir a
impressão de que o sentido só pode ser um.

5   A propaganda sempre
procura utilizar dos
pressupostos da teoria
psicanalítica, quando
incentiva o hábito de
consumo das pessoas,
levando-as a serem
exploradas de forma
inconsciente pelos
mecanismos
enganadores e
manipulativos da
linguagem, como
confirmam Santana Neto
e Caldas (1994, p.449):
“O consumidor conserva
uma aparência de árbitro
mas está condenado a
responder a estímulos
cujos mecanismos,
muitas vezes, não lhe são
claros, justamente por
que a linguagem que o
comanda atingiu
requintes de extrema
sutileza”

6  No momento em que a
propaganda compensa a
monotonia da vida
cotidiana pelo emprego
da fantasia, não faz mais
do que mostrar às
pessoas como elas
podem vir a ser o que
elas não são. Santana
Neto e Caldas (1994,
p.452) dizem que,
quando somos
receptores da
comunicação, acontece
“[...] a oposição do que
somos e do que
gostaríamos de ser não
mais existe e o receptor
assume o sonho. Sonho
esse que passa a ser
realizável pelo poder de
compra e o amor
próprio retirado pela
publicidade é devolvido
no ato de compra”.
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Finalmente, é importante registrar que o jogo estratégico das capas não passa
de um mero ritual de legitimação, pois são apresentadas à população permeadas de
juízo de valor, normas a serem seguidas, insinuações ou mesmo orientações diretas
de como as coisas devem ser, o que é bom ou ruim, o que pode e não pode ser
feito, levando o público a agir de acordo com os valores desejados pela ideologia
dominante, pelo discurso competente que, ao mesmo tempo, “informa”, controla
e manipula mediante um processo silencioso e contínuo8. Algumas metáforas, este-
reótipos, mitos, arquétipos e fetiches presentes nos discursos das capas podem estar
sendo usados como uma censura velada, que reconhece e identifica a realidade
social, mas não se compromete, negando-a em suas representações.

Sabendo que cada realidade cultural possui sua lógica interna e considerando
as relações entre essas culturas, serão observadas, através dos discursos de cada
capa, as representações escolhidas para cada realidade cultural, para perceber como
estas se relacionam e como funcionam, e quais os sentidos que, ao se perpetua-
rem, vêm hierarquizando os povos, as nações. Com essa percepção, serão anali-
sados em seguida, os efeitos da colonização, apagamentos, estranhamentos e
cristalizações que podem estar presentes, até hoje, na cultura brasileira.

7   Deleuze (1974, p.261),
em suas reflexões sobre
o mito, afirma: “[...] o
mito constrói o modelo
imanentemente ou o
fundamenta – prova de
acordo com o qual os
pretendentes devem ser
julgados e sua pretensão
medida. E é sob essa
condição que a divisão
prossegue e atinge seu
fim, que é a não
especificação do
conceito, mas a
autenticação da idéia,
não a determinação da
espécie mas a seleção da
linguagem”.

8   “A cultura da sociedade
colonizada torna-se
fechada e fixada no
estatuto colonial, presa
no jogo da opressão,
presente ou mumificada,
ela testemunha contra os
seus membros”
(FANNON, 1983,
p..97).
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