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As primeiras pinturas feitas pelo homem estão registradas nas rochas das caver-
nas, e os pigmentos para imprimir essas pinturas rupestres foram retirados da
natureza e muitos deles da terra. Esses pigmentos locais e duradouros refletem a
sua origem e demonstram a cor do local e do tempo no qual a pintura foi execu-
tada. Pinturas feitas com pigmentos retirados da terra, do local onde estarão
sendo feitas, dão ao observador a sensação de fidelidade. Hoje, devido à origem,
a expressão tons terrosos é usada, também, para as cores que se assemelham às
cores de terra do tipo: marrons, ocres, vermelho escuro, preto e outros. Mas,
para compreender a história de uma representação pictórica, não se pode deixar
de observar de onde vieram os pigmentos usados, para contextualizá-las. Assim,
foram relacionados os tons terrosos, que demonstram a origem de uma pintura,
como “pistas” para contextualizar o discurso.

Nesse sentido, é essencial observar a origem não só dos pigmentos, como
a situação no momento de cada criação, para entendê-las. Partindo desta premis-
sa, serão observadas, as condições de produção, as formas e tonalidades dadas
pelos capistas brasileiros, cuja origem é semelhante à de Amado, na representa-
ção do romance Gabriela, Cravo e Canela.

Identificado o lugar onde foi publicada a capa, o passo seguinte foi delinear
o contexto de cada edição para uma aproximação do significado das representa-
ções usadas.

Quanto aos pigmentos terrosos e ao contexto da época, percebe-se que o
Brasil, país de origem de Amado, possui a maior extensão na América Latina, tem
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a língua portuguesa como língua oficial, e o seu povo tem como religião dominan-
te a Católica Romana e, em menor quantidade, protestantes com várias denomi-
nações, além da prática de muitos cultos de origem africana. Essas religiões se
misturam devido à história da colonização do seu povo, principalmente em algu-
mas regiões em que há grande participação de negros trazidos da África, na época
da escravidão. Também integram a população brasileira, imigrantes europeus trans-
feridos para o Brasil por fluxos migratórios internacionais, desde o começo da
colonização, e que se juntaram aos índios, habitantes autóctones do lugar.

Um dos fatores que também contribuiu para a emigração de alguns estran-
geiros que vieram a se estabelecer no Brasil, em séculos mais recentes, foram as
violentas guerras que atingiram alguns países, motivando muitas famílias a reconstituir
suas vidas no Brasil. A união das várias etnias, principalmente as consideradas raças
branca, negra e indígena, fez da população brasileira um povo mestiço no tipo
biológico, com características peculiares, em que a mistura de culturas muito dife-
rentes teceram a cultura brasileira, híbrida e singular.

Segundo o censo de 1999, o maior conglomerado de pessoas, no Brasil, se
encontrava na Cidade de São Paulo, e a população brasileira era de, aproximada-
mente, 169,6 milhões de habitantes, com 54% de brancos, 39,9% de pardos,
5,4% de negros, 0,5% de amarelos e 0,2% de indígenas. É importante salientar
que, devido ao preconceito racial, ficou registrado, nesse censo, que muitos ne-
gros, ou seus descendentes, davam diferentes denominações para o seu tipo raci-
al, considerando a cor da pele. Segundo alguns autores, um registro de mais de
100 denominações foi grafado para o mestiço ou para os tipos étnicos resultantes
da mistura de negro e índio ou negro e branco.

Outro dado merece ser considerado, a modernização do País que, após
a década de trinta, foi consolidado um polo industrial no Sudeste, abrindo novas
fronteiras agrícolas nas Regiões Centro-Oeste e Norte. A partir de 1945, houve
uma rápida industrialização, que tornou o Sudeste um importante centro
manufatureiro. Apesar da industrialização e uma sequência de planos econômicos, o
País continua, até hoje, com renda per capita baixa em relação aos países chamados
de “primeiro mundo”, persistindo a marca das desigualdades sociais e do analfabetis-
mo. Ocupa a 69ª posição no ranking mundial quanto à qualidade de vida.

A Bahia, local onde se passa a história de Gabriela e onde nasceu Amado,
é o mais populoso dos Estados da Região Nordeste, com extensa faixa litorânea, clima
tropical e um contingente significativo de negros. Possui regiões com características
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bem diferentes, chegando alguns autores a afirmar que existem várias “Bahias”.
A história oficial do Brasil informa que os primeiros estrangeiros que chegaram ao
País aportaram na Bahia, por isso foi uma das regiões de grande atração populacional,
mas, com o colapso da agricultura açucareira, passou por uma estagnação econô-
mica que gerou pobreza e analfabetismo.

Salvador, capital do Estado e primeira capital do Brasil, tem grande parte da
sua arquitetura marcada por construções do período colonial, com muitas igrejas,
ruas estreitas e ladeiras íngremes. Segundo muitos autores, Salvador possui a co-
mida mais mestiça do Brasil, com a mistura de ingredientes africanos, indígenas,
europeus e intervenções do Médio e Extremo Oriente. As marcas da ancestralidade
sobressaem tanto na culinária quanto na música. Além disso, a Bahia possui, na sua
história, uma velha classe dominante, “os coronéis do sertão”, também descritos
por Amado no romance.

É bom lembrar que, na agricultura da Bahia, existem três áreas que se apre-
sentam prósperas, e o sul do Estado é uma delas. Por longo período, concentrou
uma série de empreendimentos devido ao plantio do cacau. As características
dessa região, no início do crescimento, são descritas por Amado no romance
Gabriela.

A capa da primeira edição de Gabriela Cravo e Canela, em 1958, é de auto-
ria de Clóvis Graciano. As influências do contexto em que se insere o autor são de
suma importância para “[...] a avaliação dos fatores pragmáticos do ato da produ-
ção discursiva, ou seja, avaliação da instância verbal da produção do discurso como:
situacionalidade, intencionalidade, aceitabilidade, intertextualidade e informa-
tividade”, segundo Sitya (1995, p.77). Assim, procurou-se investigar a situação
social na época da produção da capa, através das notícias jornalísticas, nacionais e
internacionais, especialmente no período de lançamento de cada edição.

Os destaques jornalísticos no Brasil, em 1958, informavam que os gover-
nantes faziam muitos planos para a mudança da sede do governo e capital do País,
do Rio de Janeiro para a nova capital no Planalto Central brasileiro e que se cha-
maria Brasília. Havia um novo caminho para o progresso. Já se comentava sobre
a entrada da indústria automobilística no Brasil e a tentativa de utilização da mão-
de-obra nacional aliada ao capital estrangeiro. A imprensa noticiava que o presi-
dente J. Kubitschek, em plena gestão, estava recriando o Brasil. Todo esse
desenvolvimento trazia novidades importantes para a cultura urbana brasileira,
como a arquitetura de Lúcio Costa e Niemeyer, o novo ritmo musical, a Bossa
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Nova, e a criação do Cinema Novo, movimentos que, apesar da apropriação de
técnicas estrangeiras, voltavam-se para as raízes nacionais. O povo brasileiro olha-
va para suas necessidades, a meta era construir em cinco anos o que deveria ter
sido feito em 50. O lema era 5 por 50 ou 50 anos em 5. Nesse mesmo ano, foi
lançada outra obra de Amado pela produtora Festa Discos do Rio de Janeiro,
o disco Canto de Amor à Bahia e Quatro Acalantos de Gabriela, Cravo e Canela,
com locução do próprio Jorge Amado e música de Dorival Caymmi. O disco
obteve grande sucesso de público, chegando à sexta edição e ultrapassando a
venda de cinqüenta mil exemplares em um ano.

As manchetes internacionais relatavam as tensões no Oriente Médio por
causa da guerra fria e destacavam que o mundo árabe tentava unificar-se, defen-
dendo-se contra o Ocidente, Israel e os governantes conservadores. Esse movi-
mento pan-árabe que, nos anos 50/60, tentava unificar o mundo árabe contra
Israel e o domínio ocidental, tinha como líder o presidente egípcio G. A. Nasser,
que havia desafiado o Ocidente ao nacionalizar o Canal de Suez. Ele apoiava todos
os movimentos que lutavam contra o domínio branco na África. A luta era contra
a nobreza conservadora, e a Casa Branca via o nacionalismo árabe como caminho
para o comunismo.

Como se pode observar nessa breve síntese, os enfoques jornalísticos de-
monstravam o clima de mudança que acontecia no contexto político, social e
econômico na época de lançamento do livro. Era muito semelhante ao que Ama-
do trazia para a ficção: os árabes em evidência internacional, a luta contra o con-
servadorismo e opressores e a utilização da mão-de-obra nacional eram temas
das grandes discussões do momento. Esse romance amadiano e sua capa estavam
inseridos nessas discussões ao narrar a história de um árabe envolvido com uma
brasileira imigrante tangida pela seca, personagens participantes de um cenário
desenhado pelo poder opressor dos coronéis, que sinalizava para a necessidade
de mudanças para que o progresso se instalasse.

As representações impressas nas capas das várias edições também vão deixar
pistas da época em que foram realizadas, pois aglutinam características do contex-
to social do ilustrador e do momento da criação, tais como: tendência ilustrativas,
preferência de cores, tipos de pigmentos e outros.

Todo pigmento para ser utilizado e fixado, num suporte qualquer, necessita
de um meio aglutinante, que junte, reúna, cole e fixe para que apareça a cor. São
vários os aglutinadores usados para aplicação das cores: óleo, gema de ovo, goma,
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resina e outros. O meio aglutinador é que vai dar a solidificação ao pigmento.
As receitas para a produção das tintas são, hoje, numerosas, variando bastante o
tipo de aglutinador, mas o meio de aglutinação das cores pode ser também esco-
lhido pelo artista, de acordo com o objetivo do trabalho, já que o tipo do meio
aglutinante pode modificar o resultado das cores.

A função do meio aglutinante pode ser comparada com o papel do capista e
do ilustrador, quando une os pigmentos, mistura as tintas, escolhe e mistura as
formas para representar seu pensamento na capa. Fazem parte do trabalho do
capista a seleção dos elementos que irá imprimir na capa, a aglutinação desses
elementos de acordo com o objetivo da sua informação, semelhante ao ilustrador
na escolha dos signos para representar o seu pensamento na ilustração.O conhe-
cimento de quem é o ilustrador da capa é indispensável, pois pode facilitar o
entendimento das escolhas dos signos para representar a obra literária.

Como não há indicação de autoria da maioria das capas analisadas neste
trabalho e como a ilustração escolhida normalmente é a que mais demonstra o
sentido da capa, a imagem ilustrativa será sempre o principal alvo de reflexões.

A ilustração escolhida pelo capista para a primeira capa desse romance de
Amado é de autoria de Clóvis Graciano. Seu perfil poderá contribuir para a análise
do seu foco de escolhas e seleções. Paulista da cidade de Araras, ele nasceu em
1907. Estudou no curso livre de Desenho da Escola Paulista de Belas Artes e
tornou-se adepto do figurativismo expressionista1, tendo como modelos Portinari,
pintores do Cubismo e muralistas mexicanos. Seu trabalho tem como caracterís-
tica a linearidade e a expressão do movimento. Dedicou-se a pinturas murais e à
ilustração de obras literárias. Os temas mais utilizados em seus quadros são meni-
nos com passarinhos e dançarinos, somente alguns poucos revelam um estilo
dramático, como o Auto-Retrato. Graciano fazia parte do grupo Santa Helena,
formado por artistas amadores que, em meados dos anos trinta, reuniam-se para
desenhar e trocar idéias sobre artes. Em 1937, participou do 1º Salão da Família
Artística Paulista, fazendo parte do grupo de artistas que se destacou pelo senso de
equilíbrio, dado o respeito aos conhecimentos técnicos acadêmicos e às diferen-
tes formas de representação. Esses artistas diziam estar libertos dos preconceitos
do Modernismo. Esse grupo ficou registrado como exemplo vivo da chamada
“pintura nova” de São Paulo.

Como qualquer discurso ao ser elaborado tem relação com outros textos,
como interdiscurso as capas dialogam principalmente com o texto amadiano, sua

1  Expressionista –
adepto ou seguidor do
expressionismo, que é
uma técnica de pintura,
desenho e escultura,
surgida no início do
século XX, que tende a
deformar ou a
exagerar a realidade
por meios que
expressam os
sentimentos e a
percepção de maneira
intensa e direta
(FERREIRA, 1975, p.
600).
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matéria-prima e com outros discursos para os quais a capa aponta, por meio da
sua dialogicidade e interpretação, seu futuro discursivo2. Pode-se também incluir
a relação de forças que liga o ilustrador da capa ao lugar social de onde fala, ao
texto que ilustra e ao público-alvo. Ao definir o público-alvo como potencialmen-
te letrado, Clóvis Graciano seleciona os signos através da diegese3, antecipando
a leitura mediante uma previsão do imaginário do outro. Assim o capista escolhe
os signos para a sua ilustração para que o leitor-observador faça a seletividade em
sua interpretação de acordo com o objetivo almejado4.

Cada signo que o ilustrador usa, pressupõe uma transparência, identificação
e entendimento pelo público-alvo mediante a sua cultura.

Considera-se transparente toda cor impressa que se deixa atravessar pela
luz, evidentemente clara, ou que permite distinguir nitidamente. Adimitindo-se
que o livro é a “luz” que dá a conhecer alguma coisa, a ilustração deverá demons-
trar, pela sua transparência, o entendimento que o ilustrador tem da obra literária.
Sendo assim, procurou-se observar o que transparece no discurso não-verbal,
admitindo como mais transparente e semelhante às formas e cores que podem
ser lidas através da relação.

Foi observada, inicialmente, a capa da primeira edição brasileira pelo tama-
nho dos dois retângulos que a compõem: um maior, que dá o formato da capa,
no qual estão colocados nome do autor da obra literária, título do romance,
editora e, dentro dele, outro retângulo menor, onde está condensada uma maior
quantidade de informações. Neste, a imagem vem dividida em três planos, como
se houvesse uma superposição, indicando ao observador, num padrão estimulador,
o ritmo da leitura mediante o tamanho dos signos. Esse tipo de trabalho justifica a
reflexão de Arnheim (1992, p.8) de que:

Na experiência perceptiva esse padrão estimulador cria um esqueleto estrutural, um
esqueleto que ajuda a determinar a função de cada elemento pictórico dentro do
sistema de equilíbrio da totalidade, serve como moldura de referência, da mesma
maneira que uma escala define o valor de altura de cada tom numa composição
musical.

A descrição da capa será realizada a partir da idéia de Arnheim e do ritmo
provável de observação. Ao olhar para a capa, possivelmente o observador irá
fixar seu olhar, em primeiro plano, no signo de maior tamanho ou destaque na
composição artística da capa: a imagem de um homem e de uma mulher adultos,

2   Maingueneau (1989,
p.11), estudioso da
análise do discurso,
afirma: : : : : “ [...] a unidade
de análise pertinente não
é o discurso mas o
espaço de trocas entre
vários discursos
convenientemente
escolhidos”.

3   Diegese – 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.
(RABAÇA, 1978, p.156).

4   Segundo as afirmações
do estudioso das artes
plásticas e das leis da
forma, Jackes Aumont
(1995, p.248): “Toda
construção diegética é
determinada em grande
parte pela sua
aceitabilidade social,
logo por convenção, por
códigos e pelo
simbolismo em vigor na
sociedade”.
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de tez clara e traços fisionômicos de pessoas brancas, cabelos lisos, vestidos com
roupas escuras e, aparentemente, se olhando. Em segundo plano, em tamanho
menor, numa representação assimétrica, vê-se acima uma janela aberta com uma
imagem de mulher, do lado esquerdo do observador da capa, no plano interme-
diário. Esta figura de mulher está desenhada mais toscamente, como se estivesse
numa perspectiva um pouco mais distante do casal representado abaixo. Está ves-
tida de branco, com um decote profundo e longo, em direção aos seios, insinuan-
do parte deles, em contraste com a mulher colocada em primeiro plano, com
decote discreto, aberto para as espáduas e ombros, sem deixar nada aparecer. Em
terceiro plano, há uma corrente de água, talvez o mar e um cais, como um local
de fronteira. Acima da corrente de água, a imagem de um casario nas cores cinza,
verde, vermelho e branco. Há uma simetria entre o fundo de cor do conjunto de
casas e o fundo da imagem onde está representado o casal, sugerindo uma articu-
lação entre casal e casario.

A diagramação induz o olhar do observador a um ritmo ascendente. A forma
induzida pela diagramação demonstra dois triângulos que, pela suas formas, suge-
rem uma interpretação com base na posição fisiológica do homem, isto é, vertical
pela força da gravidade e horizontal pelo plano de apoio que lhe é dado. Como
esses triângulos estão virados para a esquerda, parecendo estar sustentados pelos
vértices, passam a indicar uma direção que, no caso, pode demonstrar ação e
movimento para a esquerda, pela direção e instabilidade da figura que se sustenta
por um vértice.

A fonte utilizada no título está em duas proporções e dois tons de uma
mesma cor, o marrom, e percebe-se que esta fonte possui um estreitamento
lateral maior na citação Cravo e Canela, talvez para caber no espaço determinado
para colocação do título na capa. O estilo da fonte demonstra seriedade, unifor-
midade, estrutura estreita e uma retilínea verticalidade retangular. A estrutura da
letra parte de um retângulo, com base mais estreita que a altura, tornando-a
condensada, e esta fonte “semibold” provoca um destaque na configuração da
página.

Seguindo a diagramação, depois que se percebe o nome do romance, vê-se
o nome do autor da obra, Jorge Amado, e, como se estivessem atrás desses
nomes, algumas casas soltas como um prolongamento do casario representado
abaixo. Finalmente, em tamanho bastante discreto no rodapé da capa, o capista
coloca na diagramação a citação do gênero dessa obra literária – romance e,
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um pouco mais abaixo, o nome da Livraria Martins Editora. Todos esses signos
estão distribuídos sobre fundo amarelo claro ou creme.

As cores são classificadas segundo suas características e formas de manifesta-
ção. Alguns autores consideram as cores que são indecomponíveis, como primá-
rias e que a mistura de duas dessas cores gera uma cor secundária. Levam esse
nome, inclusive, porque não são consideradas as principais no fenômeno de
percepção da cor, variando a denominação de primárias e, conseqüentemente,
secundárias se forem cor luz ou cor pigmento. A cor secundária é sempre uma
nova cor formada pelo equilíbrio de outras duas cores. Esse fenômeno que ocor-
re com as cores, acontece, de forma semelhante, nas capas quando o discurso
não-verbal, que ilustra, é ancorado, explicado ou, às vezes, tem seu sentido mo-
dificado, pelo discurso verbal agregado. Essa ancoragem funciona como se fosse
um novo pigmento adicionado ao visto anteriormente, que, pela junção, modifi-
cou a sua tonalidade. Neste sentido, é importante observar os discursos verbais
que ancoram as ilustrações das capas para que possam ser percebidos os novos
“tons” que surgem.

Quanto a cor secundária ou o discurso verbal nota-se que nas orelhas e na
quarta capa dessa edição, há três textos: um discurso jornalístico intitulado “Gabriela,
Cravo e Canela”, sem nenhuma referência de autor, constituído de quatro pará-
grafos que tratam sobre o produto (livro), o escritor Jorge Amado, sua popularida-
de, e sobre a divulgação e tradução das suas obras. É uma narração de fatos, em
exposição clara e objetiva, com definição resumida da obra amadiana, usando
argumentos de probabilidade, de acordo com os índices apresentados. Nesse
discurso, há duas formações discursivas que se relacionam com duas formações
ideológicas. Na primeira, Gabriela, Cravo e Canela, um romance de amor e crô-
nica de uma cidade do interior, e, na segunda, Jorge Amado, um escritor de popu-
laridade universal e um dos ficcionistas mais traduzidos do mundo.

O sujeito da enunciação comunica-se com o leitor num discurso indireto,
alternando entre o estilo comentado com verbos no tempo presente “volta”,
“encontram”, “atingem”, e o estilo narrado com verbos no pretérito imperfeito e
perfeito como “transformavam” e “levou”. Utiliza-se de um padrão jornalístico
com os verbos em terceira pessoa, colocando-se distante da cena, acentuando a
subjetividade e funcionando como observador que conhece as fontes e situações
narradas, mas tornando seu discurso imparcial como se os fatos narrados fossem
de domínio público. Apresenta ainda alguns pensamentos como se estes fossem
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definições que reforçam o sentido de “verdade”. Esse discurso jornalístico qualifica
positivamente a obra literária amadiana e sua posição no mercado. O sujeito da
enunciação, revestindo-se da posição de especialista, afirma como quem sabe ver,
por isso sabe dizer, e, na sutileza do seu enunciado, cita os seus juízos de valor,
inclusive com palavras de valor axiológico como “célebres”, “ardente”, que prova-
velmente passarão despercebidas pelos leitores, mas que irão provocar a reação
de querer ler e comprar o livro Gabriela, Cravo e Canela. Os enunciados são
organizados, no sentido da afirmação e da assertividade: “...o mais popular...”,
“Gabriela é ...”, apesar do sujeito da enunciação se representar, sempre, na
impessoalidade.

Outro texto impresso em uma das orelhas da capa desse livro – “O amor do
soldado”– informa sobre um lançamento literário do mesmo autor que foi incor-
porado à coleção “Obras de Jorge Amado”, publicada pela Editora Martins. Este
texto divulga que, a partir daquele momento, a obra O amor do soldado estará à
disposição do público para compra. Trata-se de uma peça teatral inicialmente
chamada O amor de Castro Alves e recebeu o novo título O amor do soldado para
evitar confusão com o ABC de Castro Alves (AMADO, 1999)

O terceiro texto colocado na quarta capa é o fragmento do discurso crítico
de Ilia Ehrenburg5, romancista soviético, sobre o romance Terras do Sem Fim,
também de autoria de Jorge Amado e publicado na União Soviética em 1955.
Ehrenburg comenta alguns personagens do romance, especificando sua forma de
vê-los e o que mais lhe agrada neles, elogiando sempre o trabalho literário de
Amado.

Nessa primeira edição de Gabriela, Cravo e Canela, os editores se utilizam
do discurso jornalístico para divulgá-lo, ao lado da avaliação crítica de um outro
romancista conhecido internacionalmente, que tinha afinidades ideológicas com
Amado, reforçando a representação profissional e ideológica do autor no mundo
social e intelectualizado do Ocidente. A autoridade adquirida pelo espaço con-
quistado pelo romancista russo, respeitado principalmente nos países ocidentais,
provavelmente funcionaria como legitimação das qualidades profissionais de Ama-
do, citadas no texto jornalístico da capa.

O discurso crítico, assinado por Ehrenburg, pode ter sido escolhido estrategi-
camente pela editora ou por Amado (por causa da amizade) para contagiar o leitor
com o poder e a posição de reconhecida autoridade do romancista soviético que,
mediante sua força argumentativa e a credibilidade de suas informações, reforçaria

5 Ilia Ehrenburg, nascido
em Kiev, em 1891, e
falecido em Moscou,
envolveu-se em
agitações revolucioná-
rias, foi obrigado a
deixar a Rússia em
1908 e exilar-se em
Paris. Tornou-se
correspondente de
guerra na frente
ocidental e voltou a
seu país em 1917.
Lançou vários livros
de sucesso sempre
com temáticas
políticas e sociais. Era
amigo  da família
Amado e espécie de
porta-voz do governo
soviético (AMA-
DO,1999).
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as outras informações presentes na capa. Por outro lado, sendo uma narrativa que
ameniza as regras/normas comunistas, divulgadas em romances anteriores, alterna-
ria a mudança de foco do autor, ampliando o espectro de público-leitor. A crítica de
Ehrenburg reafirma os laços entre autor/oprimidos/causas sociais, atraindo e
revalidando a leitura para um público de ideologia socialista. A escolha de um texto
sobre Terras do sem fim, escrito na década de 40, também articula o desdobramento
da temática já trabalhada, bem como a maneira de olhar as relações de poder,
reafirmando ao leitor sua continuidade. A ancoragem do texto verbal pode induzir a
várias interpretações, mas o que irá produzir a interpretação de cada sujeito, de
acordo com sua experiência de vida, é a relação com o contexto, associada às
demais representações e ao olhar ou visão de mundo de cada leitor.

De acordo com o ângulo da luz, as cores podem mudar de matiz, ou me-
lhor, a cor aparente, a sensação visual, torna-se mutante, alterna, criando um
efeito sobrenatural, efeito de várias cores cambiantes, que se modificam simulta-
neamente. Na percepção, admite-se uma cor chamada furta-cor que se modifica
a depender da posição em que se encontre o observador. A construção do nome
dado a esse fenômeno demonstra a sensação que acontece. Furtar significa rou-
bar, apoderar-se desviar, exatamente o que uma cor faz com a outra que também
pode ser vista, mas oscilando no momento da observação. Ao se perceber a
existência dessa cor, pode-se relacioná-la com a importância da posição de quem
lê e observa uma cor ou um texto verbal ou não-verbal e as diferentes relações
que serão feitas, a depender de onde o observador se encontre. Com base nessa
premissa, foram delineadas algumas das possíveis relações que a capa pode ter
com o trabalho amadiano, com a autoria e a situação do contexto no momento
da criação.É importante registrar, mais uma vez, que essas leituras foram feitas
através do olhar de alguém que vive na Bahia e conhece a cultura descrita por
Amado no romance. Para tanto, será observado os tons furta-cores, ou seja, as
várias relações culturais.

Supondo que a interpretação feita pelo capista é resultado do diálogo com
o texto amadiano, a ilustração do casal, que está em primeiro plano, na capa,
tanto pode estar representando a família dos coronéis, a influência marcante dos
seus valores, quanto as relações interpessoais com seus inúmeros preconceitos e
a rígida divisão de papéis. Nesse romance, Amado mostra o conservadorismo da
família burguesa ilheense, a posição social da mulher subordinada ao marido, res-
ponsável sempre pelos afazeres domésticos, pela educação dos filhos e pela
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prática religiosa. Dessas mulheres consideradas “de família”, com as quais os co-
ronéis casavam, eram exigidos atributos tais como boa posição social, virgindade
e, depois do casamento, a maternidade, submissão, dotes culinários e religiosida-
de, além do eterno zelo pela honra do marido. Aos homens, reservavam-se as
atividades ligadas ao exercício do poder político, econômico, social e cultural,
o domínio do contexto familiar, o controle de esposas, filhos e de outras mulhe-
res solteiras da família, além do direito de circularem livremente nas ruas da cida-
de, terem amantes e as manterem.

Há outra possibilidade de leitura. O casal, pelas marcar formais registradas,
pode ser a representação dos personagens D. Sinhazinha Guedes Mendonça, es-
posa do fazendeiro Jesuíno Mendonça, e o cirurgião-dentista Dr. Osmundo
Pimentel, casal de amantes que, na trama amadiana, são assassinados. D. Sinhazinha
Guedes de Mendonça, senhora da sociedade ilheense, envolve-se numa relação
amorosa com o seu dentista, Dr. Pimentel, e são denunciados por uma carta
anônima. Surpreendidos, são assassinados pelo marido traído, como era de cos-
tume na sociedade local. A senhora Sinhazinha, ao praticar adultério, transgrediu
as normas da sociedade de Ilhéus. Essa transgressão a colocava como devassa e
imoral pelos conservadores, principalmente porque ia de encontro à moral cristã
e à lei dos coronéis. Se o casal da capa representa esses personagens, o sentido
seria o de destacar os valores da sociedade local. Eles são punidos como forma de
resguardar o código moral imposto pelos coronéis de “lavar com sangue a honra
manchada”, demonstrando assim o poder masculino.

Vale lembrar que a representação é uma atividade interpretativa que se asso-
cia ao contextual para produzir significados aceitáveis pela comunidade leitora.
Na cultura do público-alvo, leitor virtual dessa edição de Gabriela Cravo e Canela,
o preto e as cores escuras, usadas na representação das roupas do casal, são
consideradas:

[...] ausência de luz. Teoricamente a síntese subtrativa das cores pigmento, muito
usadas para representar o frio, aflição profunda, a angústia, frustração, impossibilida-
de, perda, a dor e o luto devido às proclamações do cristianismo no meio social.
(PEDROSA, 1982, p.119).

Outra possível articulação pode vir associada à figura do casal no relevo ao
corte tradicional e à cor dos trajes. Pode estar sinalizando status social e econômico,
formalidade e requinte dos trajes cerimoniais, mais uma das pistas que antecipam
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a atmosfera da narrativa se associarmos essa representação à perspectiva dos per-
sonagens D. Sinhazinha Guedes de Mendonça e o dentista Dr. Pimentel, ou a um
estereótipo de casal de classe abastada.

No fundo da imagem que tem como figura o homem e a mulher, o capista
dá uma coloração cinza, mistura das cores preta e branca. Cor considerada sem
movimento, neutra, “tom rompido” ou tom rebaixado pela mistura de duas cores
complementares, o cinza pode ter sido usado pelo capista para provocar no ob-
servador uma sensação semelhante à estagnação e à tristeza, que parecem envol-
ver os personagens que compõem a cena ou, ainda, a monotonia da vida dos
casados na sociedade ilheense.

Em segundo plano, o ilustrador parece representar a personagem Glória,
descrita por Amado como jovem, morena, de lábios carnudos e ávidos e de olhos
entornados em permanente convite, “manceba” do coronel Coriolano Ribeiro,
que vivia num casarão da praça principal, solitária e prisioneira, a observar o mo-
vimento da cidade pela janela. Na trama, Glória usa sempre decotes em seus
vestidos que deixam à vista os seios, que pareciam estar sobre uma bandeja, em
permanente oferecimento quando estava na janela. Glória também transgride as
normas sociais ilheenses por estar à margem da família, sendo malvista e discrimi-
nada pela população, por ser amante de um coronel, embora ocupe uma casa no
centro da cidade. A posição dessa personagem, no romance, é aparentemente de
passividade, submetendo-se sempre às ordens do seu amante, para garantir sua
sobrevivência. Como protegida de um coronel, a “manceba” ou “rapariga”6, como
é designada, transformava-se em objeto sexual, disponível para o prazer masculi-
no. Suas desobediências eram resolvidas pelo amante com maus-tratos físicos e
psicológicos, espancamentos e abandonos.

A representação desse personagem lembra as várias citações de Amado em
que Glória aparece na janela da casa em que vivia, na praça principal da cidade,
perto da Igreja. Como mulher fora do casamento, não poderia morar perto da
Igreja e se expor em plena praça principal da cidade, onde residiam as famílias
tradicionais. É provável que o capista a tenha representado numa moldura, a jane-
la, não só para lembrar o confinamento em que vivia, como também para destacá-
la como fora dos limites daquele meio social.

A presença de Glória na capa, em posição assimétrica, pode estar simbolizando
uma ameaça à estrutura familiar e às leis coronelistas conservadoras. O desequilíbrio
da estrutura familiar pode significar desequilíbrio das práticas sociais e princípios

6   Rosana Patrício (1999,
p.34) define a rapariga
como “[...] uma jovem
trazida das roças ou uma
ex-prostituta que passava
a ser protegida de ‘um
coronel’, com direito a
casa posta, conta aberta
nas lojas e uma
empregada para os
serviços domésticos e
para lhe servir de
companhia”.
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respeitados pelos cidadãos, e se constituem em ameaça ao establishment. A que-
bra da estrutura familiar, segundo as teorias marxistas, progressivamente pode
provocar uma ameaça à hierarquia social baseada no sangue, na terra, nas tradi-
ções e no poder.

Assim, a família representada na capa, como lugar de constituição da memó-
ria, pode expressar as relações de poder e força da sociedade, o que deve ser
dito, enquanto Glória representa o confronto entre as práticas culturais da época
e a possibilidade de transgredir e romper com o historicamente instituído. Ela
pode estar simbolizando, então, o isolamento, o que deve ser excluído, lembra-
do, mas logo esquecido.

A janela como código tipológico, que conota junto com a casa a ideologia do
habitar, oferece uma leitura interpretativa prossêmica7 em que o espaço fala e escla-
rece o valor social de cada distância. A casa é um teto que abriga, acolhe, protege,
assim como a janela é óculo, abertura. Na composição da capa, além de estarem
implícitas essas leituras, a janela lembraria que este é o único elo de ligação da
personagem Glória com a vida social de Ilhéus, como evidencia Amado.

Esses dois planos podem estar enfocando duas situações transgressivas na
sociedade: a da esposa que ultraja a honra masculina traindo o marido, e a da
mulher que mantém relacionamento extraconjugal com um coronel. Podem,
ainda, estar enfocando a relação aparente – marido e mulher – e as regras implí-
citas – casamento e adultério. A família e as transgressões às regras sociais e às leis
dos coronéis são discutidas durante toda a trama do romance, mostrando as po-
sições dos partidários do poder e seus valores tradicionais e do grupo de oposi-
ção, interessado nas transformações sociais e políticas da cidade, culminando o
enredo com o julgamento do coronel assassino, como sinal de modificação dos
costumes sociais.

Em terceiro plano, percebe-se o mar representado na cor verde, cor secun-
dária e ponto de equilíbrio entre o azul e o amarelo, cores diametralmente opos-
tas pelo grau de luminosidade e percepção, representando, na cultura do
público-alvo, repouso das tensões, calma, passividade. Acima do mar, há traços
que lembram um cais e um casario. As casas lembram a cidade de Ilhéus no
período do romance (década de vinte). Casas estreitas, compridas, com vários
andares e muitas janelas, unidas umas às outras, e sempre posicionadas na organi-
zação da cidade num padrão tradicional, com pequenas diferenças nos acabamen-
tos decorativos, beirais e pinturas. Esses tipos de casas, chamados sobrados,

7   Prossêmica – estudo
explicativo das
distâncias a que me
ponho de outra pessoa,
que comigo mantém
um relacionamento
qualquer, mostrando
que os relacionamen-
tos espaciais estão
carregados de
significados que
mudam de civilização
para civilização (ECO,
1997).
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localizados nas avenidas principais de Ilhéus, perto do mar, podem representar a
história ilheense e estão relacionados aos coronéis, os dominadores, que ditavam
os caminhos da vida da cidade. Essas construções arquitetônicas criavam um con-
traste com as casas dos pobres, que eram térreas e sempre localizadas nas ruas
estreitas e secundárias da cidade.

O capista ainda representa três casas fora do retângulo menor, com tama-
nhos variados e aparentemente assimétricas, provavelmente para que o obser-
vador, mediante a constância perceptiva, tenha a sensação de distância entre
algumas casas, assim como o prolongamento e a dimensão da cidade narrada
por Amado conduzem o olhar do observador ao título do livro e ao nome do
autor da obra literária, formando os triângulos, citados anteriormente, na linha
da diagramação.

O telhado e os muros ao lado das casas estão representados na cor verme-
lha, lembrando proteção, não só pela função do telhado, como também porque,
em sua maioria, os telhados das casas nas cidades do país do ilustrador são dessa
cor, devido ao material utilizado, o barro avermelhado8.

A técnica artística usada para ilustração da capa é a xilogravura (técnica
muito usada na época para ilustração de livros), marcada por traços retilíneos,
geométricos. Aliados à expressividade da técnica, estes traços passam, inconscien-
temente, para o observador, a sensação de tranquilidade, de ordem em uma
cidade interiorana, apenas pela assimetria das casas isoladas e pela presença da
mulher na janela, colocada na capa num plano intermediário, ocupando parte dos
dois retângulos.

A linha ascendente da diagramação passa uma sensação para o observador
semelhante à sensação de progresso almejado e discutido no enredo, da mesma
forma que a distância dos personagens, representados na ilustração, induz à dis-
tância de alguns personagens na trama. Arnheim (1992, p.9) tem uma explicação
que condiz com esse modo de ver: “Ver é a percepção da ação”.

Apesar do título Gabriela Cravo e Canela ter sido colocado em superposição
e dividido em dois planos diferentes, estes tendem a ser vistos como uma mesma
configuração, indicando inteireza, associação e paralelismo. Essa sobreposição,
apesar da mudança de cores, intensifica a relação formal dos dois planos inter-
relacionados, concentrando-os num padrão unificado. Os tons sépia e marrom
escuro usados nesse título podem associar-se à cor da canela e do cravo, epítetos
da personagem de Amado, ou à mestiçagem baiana.

8    Os telhados das casas
brasileiras eram pintados
de vermelho talvez pela
mística que os
colonizadores
portugueses trouxeram
para o Brasil de que o
teto das casas deveria ser
pintado de vermelho para
proteger quem mora
debaixo dele
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Além do mais, o enfoque dessa capa não lembra apenas a narração de Ama-
do no romance, mas um processo histórico-social que, na época do lançamento
da edição, acontecia em nosso país. Brandão (1979, p.49) assim coloca essa
questão:

O sujeito é essencialmente histórico. E porque sua fala é produzida a partir de um
determinado lugar e de um determinado tempo, a concepção de um sujeito histórico
articula-se outra noção fundamental: a de sujeito ideológico. Sua fala é um recorte das
representações de um tempo histórico e de um espaço social

Reação contra forças conservadoras, esperança de um possível progresso
anunciado devido aos acontecimentos políticos da época, como também o fantas-
ma de um coronelismo que aparentemente tinha acabado, mas cujos traços ainda
circulavam, caracterizavam o Brasil no período do lançamento de Gabriela, Cravo
e Canela. A temática do romance e a capa estavam, portanto, atualizadas e pode-
riam provocar uma forte identificação com o provável leitor-consumidor.

Se o destaque escolhido e usado por Graciano foi o casal assassinado na
trama do romance, provavelmente chamaria a atenção dos possíveis leitores para
um problema social. Isto talvez tenha sido posto em evidência para que estes
leitores, ao se identificarem com a capa, comprassem e lessem o livro e, em
consequência, refletissem sobre a ordem social e sobre a divisão de papéis entre
homens e mulheres, presentes no romance e no ambiente social em que os
leitores se inserem, já que a capa é a única ilustração do livro.

A posição dúbia da mulher como esposa e “rapariga” pode ser uma chamada
para o casamento sacralizado e a relação prazerosa, numa tensão própria da mo-
ral cristã, que diferencia sexo para reprodução de sexo por prazer. Talvez a inten-
ção do autor tenha sido representar a esposa junto ao marido, como numa foto
de álbum de família, e a outra mulher como se estivesse presente na vida do casal,
mas em outro plano, no do prazer. Pode ter pretendido demonstrar, também,
um triângulo amoroso, possivelmente destacado porque este tipo de relaciona-
mento não acontece apenas no texto de Amado, mas também no contexto social
do público-alvo do romance, provocando, portanto, uma identificação.

Não se pode esquecer que relatos literários, sendo ficções, são construções
elaboradas como se os acontecimentos não tivessem ocorrido e os personagens
não existissem, mas podem ser um modelo simbólico da expressão, da represen-
tação e visão de mundo do seu autor. Tal visão de mundo pode, inclusive, estar
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relacionada a situações contemporâneas, inseridas conscientemente no discurso e
modificadas pela criação e adaptação. Assim, o ilustrador, como um coenunciador
que deveria construir um discurso atraente, possivelmente procurou destacar na
capa o que pensava chamar mais atenção do público-leitor-consumidor, tendo em
vista a semelhança entre as situações que aconteciam no enredo do romance e no
Brasil na época do lançamento dessa edição. Neste sentido, pode-se de antemão
justificar que, tendo o livro várias edições, também vai requerer outras capas,
outros invólucros para atualizar os significados ou criar novos sentidos que vão
ocorrer no percurso da recepção crítica da narrativa.
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Quanto aos pigmentos terrosos ou o contexto no momento do lançamento
nota-se que a segunda capa brasileira foi lançada pela Editora Martins em 1966,
quando foi criada a coleção OBRAS ILUSTRADAS DE JORGE AMADO, em co-
memoração aos trinta anos de atividades literárias do escritor e vinte anos de vida
editorial da Livraria Martins. Foram reeditadas dezesseis obras de Amado, inclusi-
ve Gabriela Cravo e Canela, todas ilustradas por artistas renomados. Completan-
do a coleção, acompanha o livro Jorge Amado: 30 anos de literatura no qual a
editora publica estudos, artigos, crônicas e opiniões sobre a obra amadiana. Essa
edição foi lançada oito anos depois da primeira e, nesse período, já estava sendo
veiculada pela Rede Tupi de Televisão a primeira novela baseada no romance
Gabriela, Cravo e Canela, com direção de Maurício Sherman e estrelando Jeanete
Vollu, com relativo sucesso de público, como também já havia sido publicada a
primeira edição em quadrinhos pela Editora Brasil América, com quadrinização de
Fernando Albagli e desenho de Ramón Llampayas.

Era um outro contexto. Em 1964, o golpe militar dividiu a população e dimi-
nuiu a liberdade individual. Em 1966, os jornais brasileiros destacavam, na política, a
formação da Frente Ampla, união de Juscelino Kubtschek, João Goulard, ex-presi-
dentes, e o ex-governador do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, que tinham como
objetivo uma união para a liberdade, para a paz e para o desenvolvimento.

A chamada Frente Ampla pretendia a realização imediata das eleições livres, refor-
mas partidárias, a retomada do desenvolvimento econômico e a adoção de uma política
externa independente. Essa Frente, considerada depois como aliança dos derrotados, foi
dissolvida pelo regime ditatorial, pouco depois da sua formação. No meio cultural, a
Jovem Guarda tinha uma audiência recorde e a minissaia fazia sucesso, a partir de sua
popularização pelas modelos ocidentais, altas e muito magras, que ganhavam espaço na
mídia e no mundo da moda. A mídia, principalmente a TV, começava a ter maior
espaço, controlando o interesse, a informação e cuidando da opinião popular.
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As manchetes internacionais, em sua maioria, salientavam o presidente co-
munista chinês Mao Tsé - tung que havia feito uma divisão geopolítica no mapa
mundial, nomeando os países capitalistas e desenvolvidos de “Primeiro Mundo”,
o bloco socialista de “Segundo Mundo” e os subdesenvolvidos de “Terceiro Mun-
do”. Naquele momento, ele lançava, em seu país, uma revolução cultural prole-
tária contra o aburguesamento, eliminando os burocratas, destruindo as bases da
cultura burguesa, chegando a ponto de varrer da China os considerados símbolos
dessa cultura, como estátuas, obras literárias e teatrais. No que se refere à Amé-
rica do Sul, esta região mergulhava na ditadura, e a Argentina era citada nos jor-
nais, em virtude do golpe militar liderado pelo general Juan C. Onganía, que veio
a depor o presidente eleito.

A Organização das Nações Unidas (ONU) tinha posto fim ao domínio sul-
africano na África do Sudoeste (Namíbia), iniciado após a Primeira Guerra Mundi-
al, assim como quatorze países aliados dos EUA tinham rejeitado a exigência da
França de controlar as bases da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
em seu território. Ainda floresciam por todos os cantos movimentos pela eman-
cipação do chamado “Terceiro Mundo”.

O conjunto musical Beatles já fazia turnê por alguns países da Europa e, nesse
período, já haviam ocorrido muitos lançamentos do romance Gabriela Cravo e Ca-
nela em outros países, como indica o texto das orelhas nessa edição de 1966.

Ao tentar observar o aglutinador ou ilustrador percebe-se que a capa da
edição 1966 é a reprodução da primeira capa (1958), com algumas modificações
da ilustração de Clóvis Graciano.

Há, nessa edição, sutis diferenças da capa quanto ao que poderemos chamar
de transparência ou o discurso não-verbal observa-se que esta capa é diferente da
anterior quanto à diagramação e às cores. Na quarta capa, a editora apresenta um
texto enumerando as obras que fazem parte da coleção e ao lado, na posição
vertical, representações de alguns personagens desse romance, como jagunço,
palhaço, cangaceiro, beato, cavaleiro em seu cavalo e o mesmo casal representa-
do na primeira capa com uma casa ao lado, no centro das representações. Essas
imagens estão impressas sobre fundo de cor rosa, em destaque no tom creme de
toda a capa. Nas orelhas, há dois textos: “Obras Ilustradas de Jorge Amado”, na
orelha da primeira capa, e “Gabriela Cravo e Canela”, na orelha da quarta capa.

Diferenciando-se da edição anterior, a capa de 1966 possui modificações
leves com relação ao traço ilustrativo, apresenta o título impresso na cor rosa, em
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fonte vazada, com destaque para a palavra Canela, que vem impressa em fonte
cheia, na cor preta. A fonte utilizada é semelhante à da capa anterior (1958),
modificada apenas por ser vazada, com contorno cor-de-rosa, destacando a pala-
vra Canela que está em fonte “semibold”. Algumas representações que, na capa
do ano de 1958, eram coloridas em vermelho, nesta aparecem de cor diferente,
como o muro e o telhado dos casarios, agora impressos em rosa. Também as
imagens que representavam as casas distantes, foram omitidas, permanecendo
apenas uma fora do retângulo na qual se percebe um maior adensamento de
informações.

As modificações na cor podem ter sido feitas pelo autor da capa ou pela
editora, para lembrar o mundo feminino mediante a representação que a cor rosa
assume na cultura brasileira. Esta cor possui uma relação forte com o mundo das
mulheres devido às influências trazidas pelos europeus durante a colonização. As
meninas deveriam ser representadas de rosa, como a cor da pintura dos altares
dos santos femininos nas igrejas da religião católica. Os meninos de azul, como a
cor dos altares dos santos masculinos. Enfim, as virgens de branco, cor que repre-
senta a pureza, como observa Pedrosa (1982). Essas pequenas modificações po-
dem ter sido feitas para dar um destaque a esta nova edição, sendo que a repetição
da capa original na coleção deve-se, provavelmente, à necessidade de uma reto-
mada às circunstâncias histórico-sociais da capa anterior e de uma repetição do já
conhecido. A repetição viria reforçar a ideia evidenciada anteriormente, no mo-
mento do lançamento da capa do ano de 1958, e que ainda estava contextualizada,
como também reafirmaria e legitimaria o lançamento editorial de grande sucesso.
A mudança da cor para rosa suavizaria o debate ideológico, deslizando o sentido
para os problemas familiares.

Em suma, esse recurso de repetição da capa não teria apenas o resultado
prático de inovar e atrair consumidores pelo sentido da informação do discurso
não-verbal. Essa capa passaria, então, a ser um símbolo de uma edição esgotada,
devido ao sucesso e, em consequência, passaria a ter um novo valor simbólico
pela volta desse passado ao circuito do consumo e pela mudança de contexto,
como afirma Eco (1997, p.54) em seus estudos semióticos:

Os significantes adquirem significados apropriados só pelo interagir contextual; à luz
do contexto, eles continuamente se revivicam através de clarezas e ambigüidades
sucessivas; remetem para um significado, mas, tão logo feito isso, surgem ainda mais
prenhes de outras escolhas possíveis.
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A noção de repetição envolve a idéia de retorno que, pelo fato de voltar em
outro lugar e em outro tempo, não é mais a mesma. O conhecimento da editora
e o do capista levaram a reconfigurar a capa, tendo em vista as posições ideológi-
cas desejadas, aproveitando dessa repetição diacrônica, enquanto material dispo-
nível para atualização.

Na suposta cor secundária, isto é, no discurso verbal nota-se que o texto
“Obras ilustradas de Jorge Amado”, colocado na orelha da capa sem indicação do
autor, possui apenas uma formação ideológica: uma coleção lançada em come-
moração aos trinta anos de atividades de Amado e aos vinte anos da Martins
como sua editora exclusiva. Nesse discurso jornalístico e propagandístico, o
narrador cita a importância das homenagens e enumera os artistas colaboradores
(todos eles de renomado valor), ao mesmo tempo em que faz a propaganda da
coleção. Além de citar esses artistas da cena cultural do País, a editora destaca dois
deles devido às participações inusitadas, que passam a ser de valor não só artístico
como também histórico: Santa Rosa e Oswaldo Goeldi9, sendo que este ilustrou
o romance Mar Morto pouco antes de falecer, tornando essa ilustração seu último
trabalho. O primeiro livro ilustrado por Santa Rosa foi Cacau, merecendo por
isso destaque no texto da orelha desta edição de Gabriela Cravo e Canela. Obser-
va-se que esse texto repete-se em todos os livros da coleção, modificando-se
apenas o texto da orelha da quarta capa que se refere, sempre, ao romance de
que a capa faz parte.

Ainda no texto “Obras Ilustradas de Jorge Amado”, o narrador utiliza-se de
um discurso indireto, sempre em terceira pessoa, marcado pela impessoalidade e
pelo distanciamento dos fatos. Utiliza, também, alguns verbos no presente do
indicativo, manifestando relações temporais de coincidência do momento da
enunciação com o momento do acontecimento, estabelecendo uma relação de
continuidade entre dois presentes: um atual e outro progressivo. Também são
utilizados alguns adjetivos, como: “excepcional”, “magnífica”, “maiores”, “admirá-
vel,” “indispensável” e “belas”, que emitem os juízos de valor do narrador, mas
que, ao serem colocados no meio do discurso jornalístico, dificultam a percepção
do leitor de que são palavras que não emitem valores reais sobre o produto.
Pelos seus valores axiológicos, os adjetivos qualificam, estabelecendo um ponto
de vista crítico e opinatório do narrador. O discurso jornalístico, como “relato de
fatos reais”, deve, por convenção, estar isento das opiniões de quem escreve,
construção oposta ao discurso crítico, que é de caráter opinativo.

9   Oswaldo  Goeldi,
gravador e desenhista,
nasceu em 1895 no Rio
de Janeiro, estudou desde
criança na Suíça,
retornando ao Rio em
1919. Ilustrou diversos
livros, sempre tentando
traduzir a atmosfera do
texto. Destacou-se pelas
notáveis xilogravuras,
faleceu em 1961. (Arte
no Brasil, 1979)
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O narrador finda o seu discurso jornalístico e propagandístico informando
que as obras dessa coleção estavam à venda nas livrarias brasileiras e que poderi-
am ser compradas pelo crediário, demonstrando mais uma preocupação da edi-
tora com o marketing e as estratégias promocionais de venda.

No segundo texto, “Gabriela, Cravo e Canela”, impresso na orelha da quarta
capa, podem-se identificar duas formações ideológicas: “A Livraria Martins traz ao
público a obra-prima do mestre baiano e orgulho da literatura brasileira” e “Gabriela,
Cravo e Canela crônica de uma cidade do interior baiano” Nesse texto, o autor
também mistura o discurso crítico e jornalístico, provavelmente para que o leitor
assimile os juízos de valor do discurso crítico mediado pelo discurso jornalístico,
passando despercebidas as diferenças entre o discurso narrado e o comentado.

O locutor utiliza o discurso indireto, com argumentação baseada em exem-
plos e citações, numa modalidade assertiva, usando, na maioria das vezes, conectivos
denotadores de inclusão e adjetivos, como “comovente”, “pitoresco”, “célebres”,
“formosa” e “deliciosas”, que deixam no sentido do texto marcas da sua opinião
como locutor. Os tempos verbais usados são o presente do indicativo, que deixa
implícito ser o momento de referência um “sempre”, ou seja, o momento do
estado, das verdades eternas, o pretérito perfeito, indicando anterioridade ao
momento presente, e o futuro do presente, posterioridade ao momento da locu-
ção. Esses tempos verbais são marcas formais que esclarecem a posição do locu-
tor em relação ao texto, como diz Koch (1997, p.54) em suas colocações sobre
o discurso: “O uso dos tempos do mundo comentado torna um texto explicita-
mente opinativo, crítico e argumentativo”.

Depois de narrar e comentar o romance e ainda informar ao leitor o lança-
mento da Martins Editora, o locutor finaliza seu texto afirmando que a história do
romance já era cogitada como argumento cinematográfico e continuava sendo
orgulho da literatura brasileira. Portanto, dezessete anos antes da adaptação cine-
matográfica, já circulava a idéia de se transformar essa obra amadiana em filme.

Também no último período do texto, o locutor usa a expressão verbal “con-
tinuava sendo”, que se configura como mais um jogo da enunciação, situando o
acontecimento num passado durativo, mediante o uso do imperfeito do indicativo.
Esta categoria de tempo induz o leitor a aderir á conclusão do locutor de que
Gabriela, Cravo e Canela é orgulho da literatura brasileira. Verdade afirmada no
passado e que continua imutável no presente, usada na capa como artifício técnico
de persuasão e como armadilha de consumo.
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Nos tons furta-cores ou nas várias relações culturais desta segunda capa per-
cebe-se que o discurso publicitário é repetição da primeira, volta a ser evidencia-
do o coronelismo que, no período do lançamento, já era considerado como
extinto, mas cujos ecos ainda eram ouvidos. Como, no contexto social brasileiro
(1966), ocorria um clima de reformas e retomadas do desenvolvimento econô-
mico, esse ambiente deve ter provocado, mais uma vez, uma relação com o
enredo do romance, suavizado ou atravessado pelo enredo sobre as mulheres,
fazendo com que o capista se utilizasse da repetição da capa anterior, para criar
identificações com o público. Embora a ditadura estivesse no início diminuem as
mensagens socialistas e comunistas. Foi retirado o texto do escritor da União
Soviética, presente na edição anterior, e a referência à saga (luta pelas terras) Terras
do sem fim. Ao utilizar uma capa semelhante à capa anterior, a ilustração impressa
na capa passa a ser temporizada por meio da sucessão, devido ao prévio conheci-
mento. O saber hipotético do observador sobre os efeitos de sentidos que serão
produzidos com a utilização da imagem posterior, torna-a supostamente conhecida.
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No ano de 1973, quando foi editada, essa capa, os jornais brasileiros ainda
noticiavam a guerrilha de esquerda, a censura ao texto escrito, aos meios de
comunicação, torturas, desaparecimento de pessoas e outras formas de repressão
adotadas pelo governo militar. A expressão artística em todas as suas formas e,
principalmente, a imprensa sofriam censura, chegando ao ponto dos mais impor-
tantes jornais do País substituírem algumas de suas matérias por receitas de bolo
ou trechos de Os Lusíadas, denunciando o seu confisco pelos organismos
fiscalizadores de repressão.

Nas relações culturais ou tons furta-cores nota-se que o regime militar arti-
culou um eficiente sistema repressivo com base nos serviços secretos, principal-
mente depois do AI-5 (1968), no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici
(1969-1974). Em consequência, a guerrilha de esquerda, ficou condenada ao
isolamento porque seus líderes acabaram assassinados, restando apenas os movi-
mentos estudantis que, sem apoio, terminaram diluindo-se. Mesmo assim, havia
no Brasil uma onda de propagandas oficiais com slogans como “Ninguém segura
esse país” ou “Brasil, ame ou deixe-o”, o que representava uma referência óbvia à
oposição. Dentro de um extremado clima nacionalista oficial, o time brasileiro de
futebol tinha conquistado o tricampeonato no México em 1970, favorecendo aos
governantes militares a exploração dessa euforia e o mascaramento das desigual-
dades sociais e econômicas do País, que vivia um regime de exceção.

As manchetes internacionais mostravam a reeleição de Juan Perón. O Egito
ainda aparecia nas manchetes em ataques a Israel e, nos Estados Unidos, os povos
indígenas exigiam que o Senado investigasse os abusos cometidos pelo governo
contra os índios. Nesse ano também, foi lançada uma edição desse romance de
Amado na Turquia.

O aglutinador ou ilustrador dessa capa brasileira é o artista plástico, Héctor
Julio Bernabó, cujo pseudônimo é Carybé. Nascido na Argentina, em 1911, passou
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a infância na Itália, retornando mais tarde para a América Latina, fixando-se no
Brasil onde estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em
1950, radicou-se em Salvador, onde já estivera em 1938. As suas pinturas, dese-
nhos e esculturas têm como tema central cenas e tipos baianos. Amigo de Ama-
do, vai fazer parte do grupo que divulga a Bahia pelo seu “exotismo”. Suas obras
abordavam temas culturais, focalizando orixás do culto afro-brasileiro. É conside-
rado pela crítica como importante pintor expressionista, de traço inigualável e de
intenso colorido. Durante sua vida, recebeu inúmeros prêmios, inclusive uma
viagem a Paris, onde estudou. Na volta, publicou um álbum de litografias sobre a
Espanha. Seu trabalho é reconhecido por alguns críticos como de extrema auten-
ticidade. Faleceu em 1997 na Bahia, lugar que dizia ter escolhido para viver.

Na transparência ou discurso não-verbal dessa capa , percebe-se a divisão do
espaço em dois planos. Em primeiro plano, uma moldura, isto é, um quadrado,
como se fosse uma janela ou palco, com cortinas laterais, com o perfil de uma
mulher. No canto inferior esquerdo, o nome da editora, acima, seguindo o gráfi-
co da diagramação, está o nome do autor, Jorge Amado, numa fonte em destaque
na cor branca e, logo abaixo, o título do romance. Essa sucessividade que os olhos
do observador percorrem é assim explicada por Huyghe (1970, p.70):

O encadeamento das posições sucessivas provoca uma cinemática e os olhos exe-
cutam-na, correndo de um ponto para outro, projetando, assim, no espaço móbil
que designa.

Na quarta capa, há um retrato do autor assinado por Zélia Amado e, ao
lado, um pequeno texto sobre o escritor assinado por Monteiro Lobato. Logo
abaixo, vêm os nomes dos romances que fazem parte da coleção OBRAS ILUS-
TRADAS DE JORGE AMADO, além da assinatura da Livraria Martins Editora. Nas
orelhas da capa, está impresso apenas um texto, com o título “Gabriela, Cravo e
Canela”, que inicia na orelha da primeira capa e conclui na orelha da quarta capa.

Na ilustração da primeira capa, o autor representa um perfil de mulher com
uma mão na cabeça e outra nos quadris e com os cabelos em movimento ascen-
dente como numa dança em que todo o corpo se movimenta. Essa imagem de
mulher é composta de várias cores, sem definição dos traços fisionômicos, como
se quisesse simbolizar uma pessoa de cor ou raça indefinida. Está situada no cen-
tro de um quadrado, como se fosse o centro de um palco, com as laterais pinta-
das na cor vermelha, para chamar a atenção, e azul em vários tons, demarcando
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o espaço. Fixa-se, assim, a atenção do observador para a figura de mulher colorida
e situada no centro de um espaço com fundo branco. Neste trabalho, Carybé
deteve-se na figura de mulher como elemento principal para representar o con-
teúdo do romance. A moldura usada funciona como fronteira, manifestando um
circundamento da imagem, e definindo-lhe o domínio ao separá-la do resto da
capa. Ao mesmo tempo, propicia à ilustração um formato definido pelo tamanho
absoluto dessa imagem, das suas dimensões principais, tornando-a mais nítida e
singularizando a percepção do observador. Nessa representação, o isolamento da
imagem de mulher pela moldura aumenta o seu valor, condicionando o olhar do
observador para o centro da moldura onde se situa a figura de mulher.

O capista, em sua diagramação, evidencia em tipologia maior o nome do
autor, provavelmente devido ao prestígio de Amado no mercado editorial brasi-
leiro e utiliza fonte menor para o título do romance.

A diagramação forma um triângulo virado para a direita do observador, no
sentido do movimento da leitura ocidentalista, que é da esquerda para a direita,
apontando para o nome do romance. Esse movimento também é ascendente,
induzindo o olhar do observador para o nome do autor e decresce posteriormen-
te para o nome do romance e o nome da editora, o que já indica a ordem de
valor das informações. As fontes usadas diferem uma das outras, e a que imprime
o nome do escritor demonstra mais masculinidade pelo estreitamento lateral e
maior altura. Já a fonte que indica o título do romance demonstra delicadeza, pelo
traço fino, pelo arredondamento e pelo estreitamento vertical.

A cor azul (que emoldura o retângulo no qual está contida a figura de mu-
lher) das cortinas da cena passa, no seu uso mercadológico, uma “[...] sensação de
infinito, mistério e transparência”, como afirma Pedrosa (1982, p.114):

O azul é a mais profunda das cores – o olhar o penetra sem encontrar o obstáculo
e se perde no infinito. É a própria cor do infinito e dos mistérios da alma. Devido a
afinidades intrínsecas, a passagem dos azuis intensos ao preto faz-se de forma quase
imperceptível. O azul é, ainda, a mais imaterial das cores, surgindo sempre nas
superfícies transparentes dos corpos. Por isso, na Antigüidade acreditava-se que ele
era formado pela mistura do preto com o branco.

Provavelmente, a cor foi usada pelo ilustrador para dar a impressão de mis-
tério, da visão de uma mulher vista por um óculo à distância, como se fosse uma
cena/janela distante do observador, delineada com cortinas azuis.
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A capa tem como ilustração uma forma simples, mas em oposição apresen-
ta muitas cores, o que atrai o observador, pois, naquele período, um anúncio
colorido era muito mais atraente que em preto e branco ou com menor quanti-
dade de cores10. Esta capa é uma forma artística bastante particularizada por seu
traço e, provavelmente, poderá ser interpretada não somente como uma mulher
de perfil, como uma boneca articulada (desenhada em movimento), com muitas
cores, provocando várias emoções no observador.

Dentro do contexto social de censura aos textos jornalísticos e artísticos e de
Amado, alvo dessa censura, pela sua posição político-partidária, essa representação
era mais que oportuna, pois não corria riscos de indicar elementos para uma possí-
vel censura. A ilustração apenas rotula a obra como algo em que o assunto principal
é a mulher. Essa forma de rotulagem difere radicalmente das capas brasileiras dos
anos anteriores de 1958 e 1966, que aludiam à família e à vida dupla dos coronéis.
Era ideal para o período histórico com tantas censuras, principalmente ideológicas,
pois informava pouco, mas seduzia o leitor com as suas cores, induzindo-o a imagi-
nar e a criar suas próprias respostas e sentidos de leitura11.

A repressão e a censura violenta podem ter influenciado a editora a decidir
pela modificação, para evitar problemas com a censura e com o governo militar.
A capa (como embalagem) deve comunicar e ilustrar a obra que embala, e, ao
chamar a atenção para outro enfoque social, apaga/faz desaparecer a ideologia
sociopolítica. Por outro lado, a legitimidade de Carybé como artista capaz de
interpretar as relações sociais baianas pode ter, intencionalmente, ajudado a esva-
ziar o sentido político da obra.

A quarta capa utiliza-se de parcerias para legitimar o prestígio de Amado no
meio intelectual. A foto de Amado feita por sua esposa Zélia, o retrato feito por
Carlos Bastos12, as ilustrações de Di Cavalcanti, citados no texto da orelha da
capa, e a citação de Monteiro Lobato13 colocam o autor entre o ambiente íntimo
da família ou parentes e amigos e o público. A foto, feita por sua esposa Zélia
Gattai, passa para o observador a sensação de veracidade e confirmação dos mo-
mentos mais íntimos do escritor, como também a parceria de Monteiro Lobato
que, num texto poético, descreve Amado como um ser especial.

Esses discursos, a fotografia de Zélia Amado e a citação de Lobato, assinados
por pessoas de destaque para o público-alvo, ao serem inseridos no discurso publi-
citário, passam a ser uma estratégia de promoção de vendas, pois funcionam como
elemento de persuasão, considerando a posição de quem fala e de quem assina.

10 Segundo Arnheim (1989,
p.326-327): “As cores
pertencem aos sentidos,
essas indicam uma
abertura aos estímulos
externos, ou  seja
produzem uma
experiência essencial-
mente emocional,
enquanto que a forma
corresponde ao controle
intelectual”.

11 Aumont (1995, p.91)
observa que “[...] toda
percepção, todo
julgamento, todo
conhecimento é uma
construção, elaborada
por meio da confronta-
ção de hipóteses (estas
fundadas em esquemas
mentais, alguns inatos,
outros provenientes da
experiência) com os
dados fornecidos pelos
órgãos de sentido”.

12 Carlos Bastos, artista
plástico, baiano, nasceu
em 1925, estudou na
Bahia, viveu em Nova
York e Paris, sempre em
busca de aperfeiçoamen-
to. Era amigo de Amado.
Pintor de destaque no
meio artístico nacional.

13 José Bento Monteiro
Lobato, escritor
brasileiro, nascido em
São Paulo, em 1882, e
falecido em São Paulo,
em 1948. Graduado em
Direito pela Universidade
de São Paulo, autor de
várias obras literárias
para o público adulto, de
méritos indiscutíveis, mas
com destaque especial
para as suas obras de
literatura infantil.

Sem título-2 5/4/2010, 13:22111



112

Assim, o discurso da capa é um mosaico de citações, com as quais dialoga
intertextualmente. O texto amadiano, a ilustração, as citações, os títulos e os
textos da capa, como também os pré-construídos, assimilados pela experiência e
as inúmeras leituras feitas pelo capista, estarão sempre dialogando no processo de
efeitos de sentidos, em processo de interação com as interpretações do leitor,
tornando-se um diálogo de reconfiguração incessante.

 Como cor secundária ou discurso verbal observa-se abaixo da foto e do
texto de Lobato, enumerada as dezenove obras de Amado que fazem parte da
coleção OBRAS ILUSTRADAS DE JORGE AMADO, lançada anteriormente, re-
forçando a capacidade profissional do autor e divulgando-a para possíveis e futuros
consumidores. O texto “Gabriela, Cravo e Canela”, impresso nas orelhas, é uma
reedição do mesmo texto da capa da edição 1966, com modificações no penúl-
timo parágrafo. Trata-se de referência à autoria da capa e aos autores dos retratos,
alusão às ilustrações internas da obra, de autoria de Di Cavalcanti14, mais um
artista de renome que legitima a categoria profissional de Amado. Os vários dis-
cursos usados como parcerias estão associados à memória discursiva do capista,
que se utiliza de outros discursos como estratégia a serviço da sua argumentação
para impressionar o leitor-consumidor.

Observa-se, ainda nessa edição, uma mudança na identidade empresarial da
Livraria Martins Editora, que na capa assina com nova logomarca.

Essa capa destaca-se por uma ilustração artística que exige raciocínio lógico e
sensibilidade interpretativa por meio da confrontação de hipóteses.

As informações não-verbais impressas terão, provavelmente, como âncora
o discurso verbal nas possíveis leituras do público consumidor.

 Nos tons furta-cores ou no contexto percebe-se a singularidade da pintura
de Carybé. Com o seu traço peculiar, Carybé demonstra a sua percepção e emo-
ção, numa forma singular de representar a mulher. Para que o receptor reconheça
e interprete essa nova forma, possivelmente terá que utilizar uma série de pressu-
postos adquiridos sobre o que é arte, pois a peculiaridade da imagem atinge a
representação do invisível, do inefável e do transcendente. Trata-se de uma metá-
fora. A capa pode representar a Gabriela, ou qualquer personagem feminina do
romance. Carybé inscreveu, na ilustração, sua subjetividade criativa e o observa-
dor vai identificá-la e atribuir-lhe significado, adequando-a ao contexto e à leitura,
e provavelmente procurando relacioná-la aos estereótipos já cristalizados no sis-
tema conceitual da sua cultura. Ou, talvez, o uso da obra de arte pode ter sido

14 Emiliano Augusto
Cavalcanti de
Albuquerque Melo,
conhecido
artisticamente como
Di Cavalcanti, nascido
no Rio de Janeiro,
pintor que se
consagrou por pintar
mulatas. Um dos mais
notáveis pintores do
Modernismo.
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escolhido, pela editora, como uma estratégia para uma circulação dessa edição,
sem problemas com o governo militar, devido ao que acontecia politicamente no
Brasil naquele período.
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CAPA 4 CAPA 5 - Sobrecapa

Quarta e
Quinta Capas

Título  GABRIELA CRAVO E CANELA

País  BRASIL

Editora  CÍRCULO DO LIVRO

Ano  1975

Autoria das capas  SEM REFERÊNCIA

Autoria das ilustrações
ALFREDO AQUINO - Capa 4
SEM REFERÊNCIA - Capa 5

Técnicas das ilustrações
GRAVURA NA CAPA

FOTOGRAFIA NA SOBRECAPA
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Dezessete anos após a primeira publicação, a edição de 1975 apresenta uma
capa e uma sobrecapa bastante diferentes: a primeira, com encadernação em
brochura, ilustração de Alfredo Aquino, e sobrecapa com fotografia de Sônia Braga
que, no período, atuava como “Gabriela”, na novela baseada no romance, na
Rede Globo de Televisão. O ano de estréia da novela foi o mesmo do lançamento
dessa edição.

Os pigmentos terrosos ou o contexto demonstram que a ditadura militar
ainda imperava no País, sob o comando do presidente Ernesto Geisel, que optou
por uma política externa mais independente, diante dos resultados obtidos no
comércio com países árabes, especialmente, o Iraque e a Líbia. O Brasil tornou-
se um dos maiores fornecedores de armas para o Iraque. Também nesse período,
o País rompeu o acordo militar com os Estados Unidos e assinou convênio com
a Alemanha para a compra de Usinas Nucleares. Ernesto Geisel passou para a
história como o ditador que iniciou a abertura lenta e gradual do regime militar no
Brasil. Por outro lado, a extrema direita não queria a extinção do regime e orga-
nizava várias ações para demonstrar sua opinião. Uma delas foi o assassinato do
jornalista Vladimir Herzog na prisão, o que provocou um ato ecumênico de ho-
menagem, conduzido pelo cardeal Evaristo Arns, pelo rabino Henry Sobel e pelo
pastor Jaime Wright, contando com a participação de dez mil pessoas, que exigi-
am uma rápida abertura do regime. Surgia, ainda, o Movimento, jornal de oposi-
ção à ditadura, tendo como colaboradores Fernando Henrique Cardoso, Francisco
Welffort, Eduardo Suplicy e Raimundo Pereira.

Na Rede Globo de Televisão, estreava a novela Gabriela, Cravo e Canela,
baseada no romance do mesmo nome e, em virtude do seu sucesso, a Revista
Amiga, da Bloch Editores, lançou uma edição especial para o público do Brasil e
Portugal, com uma fotonovela sobre o romance, ilustrada com mais de 400 fo-
tos, em 64 páginas. Além disso, havia sido lançada, com grande sucesso, no ano
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anterior, a segunda edição especial, em quadrinhos da coleção Cinemim, sobre o
romance Gabriela, Cravo e Canela. No ano anterior, a Livraria Martins Editora,
que ainda detinha os direitos de divulgação dos livros de Amado, tinha pedido
concordata e, a partir daquele ano, alguns livros de Amado começaram, também,
a ser vendidos em bancas de jornal.

As manchetes internacionais divulgavam o término da guerra do Vietnã, a
maior derrota política e militar dos Estados Unidos. Após quatro séculos de domí-
nio colonial, Portugal, influenciado pela Revolução dos Cravos, reconheceu a in-
dependência de Angola por combates envolvendo cristãos e grupos palestinos no
Líbano, iniciando uma guerra civil. Ainda nesse momento histórico, a ONU apro-
va moção comparando sionismo a racismo e o Brasil vota a favor. Na Inglaterra,
Margareth Thatcher é eleita líder do Partido Conservador britânico, e, na Argenti-
na, os militares já iniciavam um movimento contra Isabelita Perón, viúva de Juan
Domingo Perón, morto há um ano, por ser considerada impotente na luta contra
o terrorismo dos partidos de esquerda.

No ano anterior, já tinham sido lançadas três edições do romance Gabriela,
Cravo e Canela, traduzidas, em armênio, eslovaco e tcheco.

O aglutinador ou ilustrador é Alfredo Brasil Xavier Aquino. Sobre ele não foi
encontrada nenhuma referência, inclusive na Summus Editorial, que detém, hoje,
os direitos da antiga editora Círculo do Livro. Não foram encontradas referências
dele, como artista plástico ou desenhista, em publicações sobre as artes plásticas
brasileiras e outras fontes de pesquisa. Também não há referência sobre a autoria
da ilustração dessa sobrecapa no livro.

O discurso não-verbal deixa transparecer uma representação mais próxima
de uma figura de mulher. Na ilustração, ela está de perfil, vestida de branco, com
os cabelos soltos e, por trás dela, um casario em tons amarelo e branco, como se
estivesse à beira do mar, representado pela faixa azul na parte inferior. A mulher
parece estar em movimento, andando, gritando ou falando.

As suas mãos e a expressão facial demonstram tensão e agressividade. A face
lembra uma pessoa que grita com raiva e as mãos estão em forma de garras, como
uma mulher que está prestes a se defender ou a agredir alguém. A figura poderia estar
representando, também, o povo brasileiro diante da situação social e política no perí-
odo de lançamento desta edição, já que no Brasil o sistema socioeconômico era
bastante repressivo naquele período. Poderia estar apresentando, ainda, a situação da
mulher na sociedade ou uma das representações da mulher das classes populares.
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Pode ser, também, que fosse aquele o traço artístico desse autor, já que
nenhuma referência foi encontrada sobre seus trabalhos, fazendo com que a aná-
lise seja desenvolvida sob hipóteses.

Percebe-se, ainda, que a figura de mulher, vestida na cor branca, passa para o
observador a sensação de nudez já que essa cor, como cor pigmento, representa
a ausência de cores, isto é, pode significar, muitas vezes, o “não-dito”. O corpo
está coberto com um vestido branco, muito justo, desenhando as formas da mu-
lher, que não está nua de fato. Possivelmente, representado devido à censura que
ainda existia no ano do lançamento.

O casario de fundo sugere, provavelmente, a cidade de Ilhéus, bastante lu-
minosa, nas cores amarelo e branco (à beira do mar), lembrando as cidades de
países tropicais como o Brasil, que possuem na sua atmosfera intensa luminosidade,
com o sol forte irradiando luz por toda a parte. Já as montanhas, representadas
atrás do casario em cor cinza, lembram morros distantes do olhar do observador.
Devido à constância perceptiva, os objetos são vistos em tom mais cinza ou azulado,
quanto mais distante o objeto estiver de quem olha, em razão da quantidade de
atmosfera entre o olhar e o objeto, modificando, desta forma, a cor “real”. O mar
e o céu são coloridos de azul; o mar, em vários tons, lembrando o movimento
das ondas e a variação de cor devido ao reflexo das cores da atmosfera. As arcadas
e molduras de algumas janelas do casario devem ter sido coloridas em tons de
azul e amarelo, provavelmente, para lembrar um reflexo da coloração do mar e
do sol.

O diagramador coloca, acima da pintura de Aquino, o título do romance na
cor branca, sem muito contraste e, abaixo, o nome do autor, na mesma cor. Essas
informações, de extrema importância para o consumidor, estão impressas de for-
ma quase imperceptível, não só devido ao pouco contraste entre as cores, como
ao tamanho da fonte e à tipologia escolhida. Isso tudo demonstra (ou pelo menos
parece) falta de cuidado do diagramador com a representação de elementos es-
senciais de informação do produto na embalagem ou pode significar o interesse
em não chamar a atenção para essas informações. Talvez fosse mais persuasivo
chamar a atenção para a construção de sentidos da Gabriela protagonista. Na
verdade, o resultado para o consumidor é pouca legibilidade e, consequentemente,
uma difícil percepção.

O traço da diagramação demonstra movimento intenso, sugerindo
agressividade, concatenando-se com a expressão da modelo impressa na ilustra-
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ção. As fontes utilizadas contrastam entre si. A que imprime o nome da obra é
arredondada com serifas, dando a sensação de estabilidade e de peso já que é
cheia; por outro lado, a usada para o nome do romance é retilínea sem serifas e
com hastes bastante finas, contribuindo para a difícil percepção.

  A sobrecapa muda o enfoque anterior, pois se sintetiza em uma foto da
atriz Sônia Braga como intérprete de Gabriela. A foto mostra a atriz brasileira que,
naquele período, estava encenando a personagem na novela15 da Rede Globo de
Televisão, baseada no romance Gabriela, Cravo e Canela sob direção de Valter
Avancini. É provável que a editora Círculo do Livro tenha colocado esta sobrecapa
para que o público estabelecesse uma relação entre a novela e a capa, de forma a
estimular as vendas do livro.

É necessário salientar que um texto literário, quando sofre uma adaptação
para a televisão ou qualquer outra adaptação, experimenta a coenunciação de
outros profissionais de acordo com as especificações da adaptação escolhida. O
texto se modifica ao passar um novo olhar, uma nova interpretação. O próprio
Amado (1999, p.258) diz:

[...] a adaptação de um romance para qualquer outro meio de comunicação é sem-
pre uma violência contra o autor. Por melhor que seja a adaptação, haverá sempre
algo fundamental que se modifica, diminui ou cresce, se deturpa ao ser transferido
das páginas do livro para o palco ou para as telas, a grande do cinema, a pequena das
televisões.

A adaptação do romance para a TV concretizou um novo modelo para
a Gabriela que a sobrecapa reproduz, legitimando-o, como se este fosse o mode-
lo definido por Amado na sua narrativa, inclusive induzindo o imaginário do leitor
à sua aceitação deste modelo como a descrição da personagem amadiano.
As modificações citadas por Amado no processo de adaptação tomam, muitas
vezes, proporções irrecuperáveis, já que o leitor, que ainda não tinha lido o ro-
mance quando assistiu à novela, provavelmente assimilou o modelo visual, dificul-
tando imaginar outro modelo numa leitura posterior. Quando um autor literário
escreve, pinta com palavras, levando o leitor a uma representação de acordo com
a relação das informações dadas e com o seu imaginário por meio da dialogici-
dade. Ao ter um modelo já definido, principalmente na mídia, a sua influência
sobre o leitor será muito grande, levando-o, muitas vezes, à aceitação sem
questionamentos.

15  A referida novela teve
como atores principais
Sônia Braga e Armando
Bogus, obtendo um
grande sucesso de
público.
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A fotografia impressa na sobrecapa mostra Sônia Braga, “Gabriela”, em pri-
meiro plano, de frente, olhando para o observador, como se o estivesse vendo
olhar para ela, uma reciprocidade de olhar. A personagem está representada com
os cabelos cacheados soltos, sorrindo, com um vestido estampado em tons ama-
relo, vermelho e preto e uma flor amarela no decote. Os cabelos soltos, ondula-
dos ou revoltos estão associados, na cultura do público-alvo, à mestiçagem e,
principalmente, à permissividade e à sexualidade, representação que alimenta o
apetite do observador. Segundo Berger (1972, p.59), “O cabelo está associado ao
poder sexual, à paixão”.

Há outras reduplicações voltadas para a sexualidade, como o decote do
vestido, bastante pronunciado, deixando à mostra parte do seio e provocando no
observador a sensação de recomposição da forma vista em parte, de acordo com
sua fantasia. Sônia Braga, “Gabriela”, nessa foto, está de braços cruzados em fren-
te ao corpo, como se fosse uma barreira. Na cinésica, essa posição dos braços
com os polegares para cima, como registrou o fotógrafo, demonstra autoconfiança
(mesmo com a barreira de proteção dos braços mantidos horizontalmente, numa
versão, possivelmente, defensiva) como afirma Pease (1995, p.89): “O gesto dos
polegares para cima é a maneira que temos para demonstrar uma atitude de
autoconfiança, e os braços cruzados proporcionam a sensação de proteção”. Essa
sensação de confiança demonstrada pela modelo passa para o observador a ilusão
de tranqüilidade para estabelecer uma “possível” aproximação.

A flor, no decote do vestido, é um elemento da natureza, não só lembra o
uso constante deste adereço pelo personagem, no texto de Amado, como tam-
bém sinaliza para uma mistura de ingenuidade e sensualidade. Quanto à cor ama-
rela da flor e da estampa do vestido, segundo Pedrosa (1982, p.111):

O amarelo representa calor, energia, alegria e devido a sua intensa luminosidade,
realiza um movimento excêntrico e se aproxima quase visivelmente do observador,
quando atrai o seu olho ao foco da composição.

Situada entre os seios, a flor é uma forma de chamar a atenção do observa-
dor para o escondido e insinuar sexualidade, permissividade e cumplicidade na
troca prazerosa sexual.

A energia passada pela cor e todo o conjunto da imagem enfatizam a vibra-
ção da personagem Gabriela na trama: uma mulher cheia de vida e confiança,
alegre e sedutora, como demonstra a expressão do rosto da atriz na foto, uma
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máscara facial construída para articular-se com o vestuário e o conjunto represen-
tativo da personagem. Essa imagem parece ter sido montada para criar uma rela-
tiva intimidade da modelo com o observador, seduzindo-o.

A diagramação indica uma forma fechada na parte superior e vazada na parte
inferior, causando a sensação de proteção, de cobertura. As fontes usadas de-
monstram força, apesar de se destacarem pelas cores e pelo traço retilíneo no
nome do autor, e pelo traço arredondado no título da obra.

A representação da ilustração é arquetípica, pois enfoca a mulher sempre
suave, passiva, mas sexualmente atraente, o que não passa de um jogo, muito
utilizado pela mídia, para seduzir os consumidores homens, mas também é um
convite às mulheres a adotarem um comportamento quase teatralmente
autodirigido, mediante a identificação com a modelo. O plano de fundo da foto
lembra uma esteira de palha trançada, fazendo o observador relacioná-la com os
artesanatos, legitimando a cenografia do ambiente fotografado. O diagramador
coloca acima da fotografia os nomes do romance, dando destaque à palavra Gabriela
e ao autor, ambos em cor vermelha, deixando apenas cravo e canela na cor preta.
Dá um destaque especial para o nome do autor, também em vermelho, mas
colocando-o dentro de uma forma circular, com a cor num tom mais escuro.

Por ser uma representação fotográfica, provoca no observador a sensação
de um registro mais “realista” da modelo devido ao sentido indicial inerente a esta
técnica.

Percebe-se a diferença entre capa e sobrecapa quanto ao destaque dado ao
nome da obra e da autoria, fazendo supor que, enquanto o autor da capa evita dar
destaque ao nome da obra e autoria, o autor da sobrecapa põe em evidência
essas informações, provavelmente respaldado pelo sucesso da novela.

Na capa, não foi impresso nenhum discurso verbal além do título da obra e
o nome do autor, sem maiores destaques. Na sobrecapa, vêm somente impres-
sas as identificações necessárias, título do romance e autoria, mas com bastante
contraste. A falta de um texto mais explicativo sobre a obra e o autor nessas duas
capas pode sinalizar que não havia necessidade, pelo suposto conhecimento dos
leitores ou por ter sido considerada uma edição mais dirigida, destinada aos sócios
do Circulo do Livro16.

A capa, elaborada por Xavier Aquino, retrata uma Gabriela aparentemente
agressiva, como se estivesse gritando, para lembrar, talvez, a postura de insatisfação
da mulher brasileira no período de lançamento da edição. Pode estar associada,

16 “O Círculo do Livro” era
uma associação
composta de leitores que
recebiam, trimestral ou
quadrimestralmente,
edições encadernadas de
livros de autores
brasileiros consagrados.
A tiragem era específica,
de cortesia da Editora
Civilização Brasileira, e
em cada volume vinha
impresso: É proibida a
venda a quem não
pertença ao Círculo.
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também, à situação política do País, marcada pela injustiça social, repressão e
censura. Essa representação poderia estar revelando a inquietação presente na
vida do público-alvo. Os primeiros protestos sobre a desigualdade de tratamento
das relações de gênero nas práticas sociais começavam a dar sinais da nova mu-
lher: independente, envolvida com a segunda onda do feminismo, movimento
pela igualdade de direitos e por direito ao trabalho. Vale salientar que o livro de
Amado também propõe a discussão sobre a condição da mulher, expressa nas
personagens Malvina e Gabriela, e, como já citado, é comum o capista utilizar
traços característicos do contexto do público-alvo para criar uma identificação
deste público com o modelo ou a ilustração.

  A decisão da editora de colocar uma sobrecapa é muito comum na área de
promoção de vendas. A sobrecapa torna-se um anúncio de oportunidade para
chamar a atenção e para atualizar a edição com os acontecimentos mais oportu-
nos no contexto do público-alvo. Essa publicação do Círculo do Livro, depois de
dezessete anos da primeira edição, talvez tenha sido incentivada pela popularidade
do personagem na TV.

Nesse caso, ao receber o livro com a foto de Sônia Braga, a Gabriela, para
tê-lo em sua casa, o sócio poderia associar o Círculo do Livro à legitimidade de
um autor (que estava sendo desqualificado pela crítica acadêmica), mas estava
sendo divulgado pela maior rede de televisão brasileira.

Pelas questões que suscitam, pelas antipatias, simpatias e admirações, deter-
minados personagens ou modelos da mídia televisiva atingem o público-alvo, pro-
vocando ressonância, sedução ou rejeição, de acordo com a proximidade ou
distância que mantêm com o observador ou telespectador e com a comparação
que este faz com a sua própria vida. Determinadas identificações, em que se
juntam e se confrontam os personagens e modelos com o público, dependem
das relações, explicações e soluções que refletem e norteiam a vida social do
telespectador. Esse personagem amadiano provavelmente passou a ser associado
à atriz Sônia Braga como seu modelo, a partir dessa novela, não só pelo seu
desempenho como também pelo poder que tem a novela de fazer com que os
telespectadores se sintam íntimos dos personagens. No momento em que a no-
vela invade o ambiente familiar e as atenções dos telespectadores se voltam para
o vídeo, ela vai criando intimidade com o público e uma ilusão na qual as pessoas
se classificam de acordo com as respectivas identificações com os personagens,
inclusive aflorando questões e temas diluídos no cotidiano de quem assiste.
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Os personagens, então, como mito, servem de espelho para as relações sociais
vividas no cotidiano e, como ritual, põem em relevo certos elementos da vida
social que se atualizam na relação personagem-modelo e telespectador.

Assim, torna-se comum que comentários de pessoas pertencentes ao pú-
blico-alvo de algumas novelas sejam orientados pelo quadro de valores do seu
contexto social, apropriando-se dos personagens para pensar a sua própria rea-
lidade. Além disso, a partir do momento em que a TV e o livro funcionam
como veículos de comunicação, vendem moda, estilos de vida, sensações,
emoções, visões de mundo, relações humanas, hierarquias e sistemas de classi-
ficações que são reabsorvidos pelo público que os consome e passam a ser
referência na vida social. As mitologias publicitárias são baseadas, na sua maioria,
em arquétipos, procurando despertar sentimentos associativos no seu consumi-
dor-alvo, resultando, na maioria das vezes, em ícones e/ou em imagens dura-
douras que fazem parte da cultura, refletindo e reafirmando valores. Segundo
Randazzo (1997, p.100): “[...] todo o material simbólico emana das camadas
mais profundas do inconsciente coletivo que nos falam através das imagens
arquetípicas”. Ou seja, os símbolos do mito são o resultado do trabalho intuiti-
vo e inconsciente da psique humana.

Os arquétipos usados pela mitologia publicitária também moldam a vida das
pessoas quando estas são atingidas, não só em nível consciente como também no
nível mais profundo, instintivo e emocional. Esse aspecto da mulher bela, fasci-
nante, sedutora, suave e sexualmente atraente, destacado por Amado na sua per-
sonagem Gabriela, é reafirmado na novela e na capa dessa edição. É uma das
imagens arquetípicas da mestiça no contexto social do público-alvo do livro e da
novela. Vários exemplos desse arquétipo podem ser encontrados na literatura, no
cinema, nas artes plásticas e na propaganda.

No campo da moda nesse período, na Bahia-Brasil, mulheres com roupas
de estampas muito coloridas, decotes pronunciados e cabelos cacheados soltos,
reproduzem o modelo encenado por Sônia Braga. Pode-se pensar que estariam
repetindo as características do personagem por meio da identificação, ou o perso-
nagem foi construído pelos padrões da moda local, para uma perfeita interação
modelo e público-alvo. É importante observar a coincidência da introdução desse
modelo num contexto marcado por movimentos de libertação feminina que rei-
vindicavam mudanças na posição social da mulher, e uma mulher mestiça é o
personagem principal, valorizando positivamente a Bahia.
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Como os arquétipos são atualizados na dialogicidade entre o discurso “dito”
pelo modelo-personagem e o produzido pelo leitor-observador no contexto histó-
rico-social, o arquétipo encenado por Sônia Braga se ajusta às qualidades positivas
das novas situações contextuais. Nas descrições de sua personagem, Amado diz que
a Gabriela é uma mulher mestiça, mulata, filha de pais de etnias negra e branca.
A mulher baiana, representada por Amado através da mulata Gabriela, possui uma
variação na pigmentação da pele entre clara ou negra, com cabelos crespos ou mais
soltos, numa variação bastante indefinida, sendo chamada de mulata tanto uma pes-
soa de pele mais escura como menos escura, mas de cabelos crespos ou ondula-
dos. Há uma série de designações para sua identificação, como parda, sarará, cor de
cuia, escurinha, morena clara, morena escura, cabo verde e outras que são usadas,
inclusive, pelos próprios indivíduos, a depender da conveniência da situação.

Em virtude de problemas oriundos da colonização e do preconceito racial, a
mulher mestiça brasileira procura assemelhar-se ao modelo europeu fisicamente e,
com isso, omitir sua origem, não só devido às influências adquiridas pela sua forma-
ção e educação em uma cultura branca, como também pela necessidade de sobre-
vivência em um contexto social preconceituoso e que desqualifica o negro17.

É provável que as atrizes escolhidas para encenar o papel de Gabriela nas
duas novelas espelhem esse problema: Jeanette Vollu, atriz da primeira novela
(1961), era branca de olhos verdes; na segunda novela (1975), Sônia Braga, que
já tem o tipo híbrido, para encenar Gabriela, precisou bronzear-se bastante. Isso
demonstra o conhecimento dos diretores das novelas sobre o grau de aceitação
dessas personagens em relação ao telespectador, como comprova a forte resso-
nância estabelecida entre Sônia Braga e o público-alvo brasileiro, perpetuando-a
como modelo da Gabriela amadiana e de outras personagens, no cinema e na TV,
como Dona Flor e Tieta.

Talvez, não tenha sido escolhida uma atriz com a pele muito escura e com
cabelos muito crespos, para não correr o risco de o público identificá-la com uma
mulher negra, pois o confronto de valores poderia impedir o sucesso da novela,
construída em torno da personagem. Por outro lado, os heróis e modelos vene-
rados por um povo são um reflexo dos seus ideais, a mídia apenas os transforma
em mercadoria.

Como há uma tendência em parecer real o que aparece na TV a ponto de
ser dito, popularmente, que se você aparece na TV você existe, para o público a
reprodução da pseudo-realidade é, muitas vezes, mais gratificante do que a própria

17 Fonseca (2000,
p.104), refletindo
sobre as imagens do
negro na cultura
brasileira, diz: “[... ] o
diferente por si só não
é suficiente para
impedir a circulação
de estereótipos
depreciativos que
induzem os não
brancos a se ocultarem
em ‘simbolismos de
fuga’ que os situam
mais próximos do
modelo tido como
superior. As variações
de cor explicitadas
pelo censo de 1980
mostram essa
tendência de utilização
de mecanismos que
procuram esconder a
cor real da pele, mas
que, ao mesmo tempo,
servem para acentuar
o grau de intolerância
da sociedade brasileira
com relação à cor da
maioria da sua
população”.
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realidade, por isso a imagem se transforma em geradora da realidade. Nesse
sentido, os estereótipos são um recurso eficiente porque pressupõem uma sim-
plificação da realidade e uma facilidade de identificação. Os grupos que constroem
os discursos para a mídia têm consciência do poder de sugestão e da carga emotiva
das imagens, que permitem a penetração inconsciente dos estímulos com forte
componente ideológico. Portanto, os autores que pertencem a esses grupos, nor-
malmente reduzem o nível de consistência das informações e as possibilidades de
uma percepção reflexiva e crítica, deixando o público-alvo desprotegido das forças
do imaginário. Esses grupos se aproveitam dos recursos visuais (o discurso não-
verbal) para produzir sentido, supondo que será assimilado pelo público sem
questionamento. Esta é uma forma de vender ideologia, tanto pelo que é dito
quanto pelo que é omitido e sutilmente percebido pelo público18.

Provavelmente, o modelo criado para a personagem interpretada pela atriz Sônia
Braga passou a ser considerado, pela mídia, pela moda e também por parte do públi-
co, como tipo não só da Gabriela amadiana, mas, consequentemente, da mulher
baiana e, metonimicamente, da brasileira. Explica-se o fato porque a indústria cultural
deu um sentido à narrativa amadiana, unindo ideologia e cultura na dinâmica profunda
da memória e do imaginário do seu público-alvo. Permitiu-se, com isso, que especi-
almente as mulheres se reconhecessem nela, como se estivesse, no modelo da per-
sonagem construída, o modo de expressão, de viver e de sentir das mulheres baianas.
As mulheres, possivelmente, quando assistiram à novela na TV, reconheceram o mo-
delo criado pela mídia como uma mulher baiana, com características semelhantes às
suas, e se seus traços pessoais não se assemelhavam aos do modelo, procuraram
imitar para se parecerem, cada vez mais, já que estavam seduzidas pela personagem.

Nesse aspecto, não está implícito somente o jogo da mídia que, para divul-
gar, atinge o inconsciente coletivo, mas também o trabalho de imposição cultural,
pois atualiza o preconceito racial, quando não retrata/representa a personagem
com características mais próximas das descrições do autor do texto literário. Com
essa adaptação, está endossando uma inautenticidade, uma imagem anedótica,
mesmo num local onde a sua população é, muitas vezes, mais negra e mestiça.
Não podemos deixar de perceber, porém, que existe, no País, uma cultura im-
pregnada de preconceitos e historicamente estocada no imaginário coletivo. Este
e outros enfoques preconceituosos podem estar sendo representados pelos im-
plícitos deixados por Amado no seu texto. Fonseca (2000, p.105), mostrando
a ocultação da diferença racial no Brasil, expressa:

18  Segundo Martin-Barbero
(1997, p.308): “ [...] não
é a representação dos
fatos concretos e
particulares o que produz
o sentido de realidade na
ficção, mas uma certa
generalidade que visa
ambos os lados e dá
consciência tanto aos
fatos particulares do real
quanto ao mundo
fictício”.
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[...] na caracterização do personagem-título do romance Gabriela, Cravo e Canela,
de Jorge Amado, há uma marcação ditada por estereótipos negativos. Os predicados
que fazem dessa personagem a representação da mulata sensual, em sua opinião,
também enfatizam os estereótipos da mulata como “fêmea amoral, irresponsável e
impudica”. Enaltecida como símbolo da mulher genuinamente brasileira, a mulata
Gabriela expõe, com sua ingenuidade dengosa, a precariedade moral que a condena,
mas ocupa um espaço que se define pela oposição aos ocupados pelas representa-
ções de esposa virtuosa e de mulher honrada, ratificadas pela sociedade. O excesso
de atributos físicos que tornam a personagem intensamente desejável acaba por
fortalecer o estereótipo de mulata sensual, exuberante embora o narrador se prime
por investi-la de qualidades que convivem, harmoniosamente, com a beleza dos seus
traços agrestes e o cheiro de “cravo e canela”, que condimente a atração irresistível
que a personagem exerce sobre os homens.

Observa-se, entretanto, que o estereótipo criado pela mídia eletrônica, por
meio da novela, difere, em outros aspectos, das descrições de Amado, como com-
prova um dos seus ilustradores e amigo: “Olha, Gabriela não é isso que as pessoas
fazem por aí. Gabriela é uma mulata de cabelo duro, mas ela é dengosa, é roliça”;
“[...] parece gordura [...]” (apud TEIXEIRA, 1993, p.174). O capista trabalha com o
estereótipo de beleza da mulher mais magra, imposto pela mídia, que impede que
o tipo roliço, que parece gordura, descrito por Amado, seja reproduzido, instalando
uma modelização coerente com a cultura dominante.

Esses posicionamentos preconceituosos e racistas são problemáticos, pois
tratam de uma estratégia dominante não só de um poder político e econômico,
mas também do poder histórico, que vem desde a colonização, reforçado pelas
teorias de raça do século XIX, que repercutem até hoje em nossa cultura. Esse
apelo à caricatura e a estereótipos acentua a necessidade de repensar o papel da
literatura como narrativa que contribui para a construção da identidade brasileira,
e as conseqüências dessas descrições19.

 A estratégia de escolha da atriz, mulher de pele clara e cabelos suavemente
ondulados para representar a Gabriela, pode parecer ingênua, mas faz lembrar a no-
ção de equivalência, a aproximação ou recuperação das idéias e significados contidos
no texto literário e que deverão ser representados na rotulagem da capa. Essa estraté-
gia inconsciente torna o discurso conflituoso, já que demonstra a formação do povo
brasileiro e a sua condição de colonizado, marcado pelos preconceitos, pelo subterfú-
gio ou pelo silêncio em relação às classes subalternas e de etnias africanas.

Esses discursos legitimam como verdadeiros traços raciais diferenciadores,
demarcam lugares para que a sociedade os preserve como um todo e, quanto

19 Segundo Compagnon
(1999, p.35): “[...] há
um conhecimento do
mundo e dos homens
propiciado pela
experiência literária
(talvez não apenas por
ela, mas principalmen-
te por ela), um
conhecimento que só
(ou quase só) a
experiência literária
nos proporciona”.
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mais repetidos, mais se fortalecem. A relação Ocidente/não-Ocidente, como dis-
curso produzido pelo pensamento europeu, assimilado pela cultura brasileira atra-
vés da educação e das práticas sociais, se faz presente, até hoje, através de seus
discursos, e, como não poderia deixar de ser, se faz presente também em sua
literatura20.

 Esses discursos são assimilados como “verdades”, reforçando e familiarizan-
do a forma preconceituosa de aceitação do negro e do mulato na sociedade; um
negro caracterizado como branco, sem espaço para assumir seu tipo físico e sem-
pre buscando o ideal de beleza imposto por convenções de linguagens que assu-
mem o lugar de “verdade” nos termos da adequação do “real” à sua representação.
Os leitores e espectadores são, assim, forçados a proceder de acordo com a
rígida seleção de regras, de modelos e de formas simbólicas que sustentam a
identidade do outro, abolindo a dinâmica natural de reconhecimento e interpreta-
ção natural do sujeito.

A representação de Gabriela por Sônia Braga, ao mesmo tempo em que
desencadeia a prática de ocultamento da intervenção do capista, provoca no ob-
servador a sensação de que está diante de uma representação transparente da
descrição de Amado.

20 De acordo com Said
(1995, p.245): “[...]
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,
ópera, formas nas quais
abundam alusões a essa
disparidade e estruturas
nelas baseadas”.
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Título  GABRIELA CRAVO E CANELA

País  BRASIL

Editora  RECORD

Ano  1982 E 1983

Autoria das capas  SEM REFERÊNCIA

Autoria das ilustrações
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FLORIANO TEIXEIRA - capa 7

Técnicas das ilustrações  PINTURAS

Sexta e
Sétima Capas

Sem título-2 5/4/2010, 13:22129



130

Observando as condições de produção, percebe-se que a capa de 1982 é de
autoria de Di Cavalcanti21 e, a partir da tiragem de 1983, passa a ter uma sobre-
capa de autoria de Floriano Teixeira, provavelmente para que o consumidor fizes-
se a ligação com o filme Gabriela, Cravo e Canela, direção de Bruno Barreto,
veiculado naquele ano.

Nos dois anos consecutivos (1984, 1985), a ditadura chegava a seu esgota-
mento com João Batista Figueiredo, também empossado por um colégio eleito-
ral. Mas já se iniciava no País um movimento que envolvia a sociedade civil, exigindo
“Diretas-Já”, com muitos comícios em várias cidades, o que contribuiu para o fim
do regime militar. Esse movimento de redemocratização não era exclusividade do
Brasil, mas espalhava-se por toda a América Latina. A dívida externa brasileira
superava os US$90 bilhões, os salários dos trabalhadores estavam cada vez mais
baixos e, sob a liderança do PT e dos partidos de esquerda, aconteceu uma das
maiores manifestações populares na história do Brasil, a campanha pelas eleições
diretas.

Abalado por incertezas devido às pressões políticas que ocasionaram o fim
do regime militar, a diminuição da censura e a crise da economia, o cinema naci-
onal passa a abordar as questões nacionais e o erotismo. A pornochanchada afir-
mava-se no cinema nacional. Foram sete anos (1980 a 1987) em que muitos dos
filmes brasileiros podem ser englobados sob o rótulo de “eróticos, como: Coisas
eróticas, com a direção de Rafaele Rossi, Rebuceteiro, de Claudio Cunha, Estra-
nho Desejo, de Jean Garret. Nesse período, o cinema brasileiro prossegue as suas
exibições, contornando a censura com mandatos judiciais em sua defesa e diversi-
ficando os temas, mas com a imaginação pornográfica correndo solta e veloz.
Os filmes nacionais pornôs explícitos, juntamente com a entrada dos pornôs es-
trangeiros no circuito exibidor, ocuparam vasta fatia do mercado brasileiro. Nos
anos 1982 e 1983, também foi encenada uma série de filmes abordando questões

21 Di Cavalcanti é autor,
também, da capa da
primeira edição
estrangeira, a edição
francesa de 1959.
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políticas, questionando os equívocos do passado e o peso da tradição, como Os
Chapeleiros, de Adrian Cooper, Nunca fomos tão felizes, de Murilo Salles, e Extre-
mos do prazer, de Carlos Reichembach. Em meio a esse clima, o cinema brasileiro
tinha acabado de perder um dos seus cineastas de vanguarda, Glauber Rocha, e a
L. C. Barreto Produções lançava no mercado brasileiro, sob a direção de Bruno
Barreto, o filme Gabriela, Cravo e Canela, baseado no romance de Jorge Amado,
tendo como protagonistas a brasileira Sônia Braga e o italiano Marcello Mastroiani.
Esse lançamento ocorreu em momento oportuno, depois do sucesso de público
da novela, estrelada pela atriz e Armando Bogus. O filme vinha inserir-se no con-
junto de filmes do momento, uns com contornos gradativamente mais ousados,
destacando a nudez das atrizes e o domínio do sexo explícito, e outros com
abordagens políticas. Também já estava sendo ensaiado, nessa época, o balé
“Gabriela”, com coreografia de Gilberto Mota, música de Edu Lobo e figurino de
Carybé, que estreou em 1983.

O mundo estava às vésperas de grandes transformações no campo do com-
portamento humano. A descoberta do vírus da Aids, transmitida principalmente
por meio da relação sexual, fez surgir uma nova onda de moralismo, levando
muitos pregadores religiosos a advertirem que a doença era um castigo de Deus
contra a promiscuidade. No campo político, os argentinos passaram a ocupar as
Ilhas Malvinas, desencadeando uma guerra. No Líbano, os milicianos de direita
cristã chacinavam cerca de mil palestinos e o movimento pacifista “Paz Agora”
colocou nas ruas milhares de pessoas contra a invasão do Líbano, resultando na
retirada dos milicianos e no início de grandes transformações políticas no Oriente
Médio. Enquanto isso, os Estados Unidos invadiam a ilha de Granada, alegando
proteger a população americana ali residente. Por fim, o filme E. T., direção de
Spielberg, batia recordes de público, tornando-se o maior sucesso na história
mundial.

A capa do ano de 1982 foi ilustrada por Di Cavalcanti, artista plástico e
pintor. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo nasceu em 1897 no
Rio de Janeiro. Ainda menino, conheceu, na casa de seu tio José do Patrocínio,
intelectuais e artistas como Olavo Bilac e o pintor Puga Garcia. A publicação de
um dos seus desenhos na revista Fon Fon, no ano de 1914, marcou o início de
uma série de colaborações na imprensa. Di Cavalcanti, dois anos depois da publica-
ção desses seus desenhos, tomou parte no Salão dos Humoristas, organizado por
Luís de Peixoto e Olegário Mariano. No mesmo ano, matriculou-se na Faculdade
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de Direito e passou a trabalhar no jornal O Estado de São Paulo como revisor. Foi
em 1917 que realizou sua primeira mostra individual, como desenhista numa
editora de livros. O escritor Mário de Andrade costumava dizer que ele era “o
menestrel dos tons velados”, pois utilizava como meio de expressão o pastel,
evocando figuras femininas. Em 1921, realizou sua primeira exposição de pinturas
e, no ano seguinte, participou da Semana de Arte Moderna. Alguns autores sus-
peitavam que a Semana de Arte Moderna de 1922 tinha sido originada de uma
sugestão de Di Cavalcanti e de Paulo Prado. Di Cavalcanti participou desse evento
com muitos trabalhos, recebendo uma crítica negativa feroz de Pauci Vero Electo
(veiculada na Gazeta do dia 22 de fevereiro de 1922), segundo a qual seus traba-
lhos não deveriam nem ser considerados. Depois, o pintor interrompe o curso
de Direito e resolve dedicar-se às Artes Plásticas. Em 1923, embarcou para a
França, tornando-se correspondente do jornal Correio da Manhã até o seu fecha-
mento no ano de 1924. Cursou a Academia Ranson e fez muitos amigos, entre
eles, os poetas Jean Coqteau e Blaise Cendrars, os pintores Picasso, Braque, Léger
e Matisse e o compositor Eric Satie. Expôs em Bruxelas, Londres, Amsterdã,
Berlim, Lisboa e Paris.

Nessa época, Sérgio Milliet referia-se a Di Cavalcanti como o primeiro bra-
sileiro a transpor a influência de Picasso para o âmbito brasileiro. Ao retornar ao
Rio de Janeiro, executou dois painéis, em 1929, no Teatro João Caetano, como
também apresentou nova mostra de arte. Em 1932, expôs individualmente em
São Paulo22.

 Entre 1935 e 1940, residiu em Paris, já em companhia da esposa Noêmia
Mourão. Ao começar a guerra, volta ao Brasil, utilizando como temática para sua
pintura: mulatas, carnaval, negros, vielas escusas, paisagens dos trópicos, interio-
res de cabaré, naturezas mortas e poucas cenas religiosas. Na década de 40,
tornou-se um dos mais notáveis pintores brasileiros. Em 1951, a convite, partici-
pou da I Bienal de São Paulo, recebendo na Bienal seguinte o prêmio de Melhor
Pintor Nacional. O mesmo certame consagrou-lhe uma sala especial em 1963,
organizada por Luis Martins.

Em 1954, O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro realizou a primeira
retrospectiva de sua obra, mas a retrospectiva completa ocorreria em 1973, no
Museu de Arte Moderna de São Paulo, com centenas de obras. Em 1959, ilustra
a capa do romance Gabriela, Cravo e Canela, da editora francesa Seghers L’inter.
Di Cavalcanti escreveu vários livros de memórias e se destacou como ilustrador

22 Sobre esta exposição,
Mário de Andrade
escreveu: “Di
Cavalcanti conquistou
uma posição única em
nossa pintura
contemporânea. Em
nossa pintura
brasileira. Sem se
prender em nenhuma
tese nacionalista, é o
mais exato pintor das
coisas nacionais. Não
confundiu Brasil com
paisagens; e em vez do
Pão de Açúcar nos dá
sambas, em vez de
coqueiros, mulatas,
pretos, e carnavais.
Analista do Rio de
Janeiro noturno,
satirizador odioso e
pragmatista das nossas
taras sociais, amoroso
cantador das nossas
festinhas, mulatista-
mor da pintura, este é
o Di Cavalcanti de
agora, mais
permanente e
completado, que
depois de onze anos
vai nos mostrando de
novo o que é”. (
verbete Arte no Brasil,
1979, p.682).
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de numerosos livros tais como: Losango Cáqui, de Mário de Andrade; Noite na
Taberna, de Álvares de Azevedo; e Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado.
A mulata foi sua marca inconfundível23.

 Ocupa um lugar importante no panorama da pintura moderna brasileira
pelo realce de sua participação histórica e pelo alto nível de sua contribuição
artística, sendo um dos primeiros artistas brasileiros a reconhecer a necessidade
de uma pintura reveladora da “verdadeira” história brasileira, apagada por razões
políticas que produzem um discurso sobre cultura que resulta em “exotismo” e
apontam os brasileiros como seres culturais singulares, a-históricos.

A sobrecapa da edição de 1983 é de autoria de Floriano Teixeira, artista
plástico que nasceu no Maranhão em 1913. Depois de uma passagem marcante
pelo Ceará, passou a morar na Bahia em 1965, a convite do amigo Jorge Amado.
A arte de Floriano ganhou maior visibilidade nacional e internacional devido às
várias ilustrações dos livros de Amado, Dona Flor e seus dois maridos, A morte e a
morte de Quincas Berro D’Água, Os velhos marinheiros, O menino grapiúna e Tocaia
grande.

Ao longo da sua carreira, passou por diversas técnicas artísticas, criando do
figurativo ao abstrato. Essencialmente um desenhista, considerava o abstracionismo
muito exigente, por isso tinha uma idéia muito clara acerca da representação da
imagem. Era consciente da importância de sua obra para as gerações mais jovens.
Fez várias exposições dos seus trabalhos, destacando-se a participação na Exposi-
ção de Artistas Ibero-americanos de promoção da UNESCO em Madri, Espanha,
na qual somente a sua obra e a de Carybé foram as únicas representantes do
Brasil. Era considerado pela crítica como um autor de um traço artístico inconfun-
dível pelo lirismo e pela sensualidade e leveza. Alguns dos seus trabalhos destaca-
vam-se pela figura feminina e cenas de sexo sem perder a suavidade e elegância.

Faleceu no ano 2000, deixando uma carreira de 60 anos de trabalhos mar-
cados pela versatilidade de estilos e técnicas.

Na primeira capa percebe-se no centro ótico, local de maior atração visual, a
reprodução da pintura de Di Cavalcanti, “Gabriela” 1970, chamada “Gabriela”, feita
para a coleção Pirelli, elaborada para o calendário de 1971, Bahia de Jorge Amado.
O gráfico da diagramação indica uma forma que lembra cobertura, como na sobre-
capa da edição brasileira do ano de 1975. As fontes usadas na impressão do nome
do autor demonstram força pela grossura das hastes, enquanto, na impressão do
nome do romance, a fonte sugere leveza pelo traço fino e arredondado.

23 Di Cavalcanti afirma:
“A mulata para mim,
é um símbolo do Brasil.
Ela não é preta, nem
branca. Nem rica, nem
pobre. Gosta de dança,
gosta de música, gosta de
futebol como o nosso
povo. Imagino-a deitada
em cama pobre como
imagino o país deitado
em berço esplêndido”.
(verbete Arte o Brasil,
1979, p.684).

Sem título-2 5/4/2010, 13:22133



134

No discurso de Di Cavalcanti, a pintura da figura feminina é morena escura,
com cabelos negros, corpo robusto, braços fortes e roliços, com vestido verme-
lho bastante decotado e com parte do seio à mostra, olhando para o observador
e sentada à frente de um casario. O rosto tem olhos negros, nariz pequeno e
lábios grossos. Esta figura feminina aproxima-se, fisicamente, das mulatas, mesti-
ças, dos quadros do pintor carioca.

As mulatas de Di Cavalcanti também possuem o ar de sensualidade como o
da personagem amadiana. A sensualidade, nessa ilustração, é passada pela cor do
vestido, pois, de acordo com Pedrosa (1982, p.108), “[...] o vermelho represen-
ta a libido, o coração, o calor, a paixão ardente” e atrai a atenção do espectador
por ser mais impactual, como na quinta capa.

Nessa pintura, a posição do corpo e o olhar da figura feminina têm a expre-
ssão de uma mulher a corresponder ao olhar do observador que imagina que
a estivesse olhando, e a esse olhar oferecesse a sua feminilidade. A figura em
repouso está carregada de energia, a qual é impulsionada na direção do seu olhar.
A imagem da mulher é uma presença forte, e será analisada segundo as conven-
ções da aparência social da mulher. A aparência manifesta-se nas expressões, por
isso a mulher costuma tomar conta de si permanentemente e estar acompanhada
pela imagem que tem de si mesma. A mulher acaba por considerar-se vigilante e
vigiada, dois elementos constitutivos, embora diferentes, da identidade da mulher.
Nesse sentido, Berger (1972, p.51) afirma sobre a mulher:

Tem de vigiar tudo que é, e tudo o que faz, pois a sua aparência, em primeiro lugar, a
sua aparência perante os homens é de importância decisiva para o que poderá ser
geralmente, o seu êxito na vida. O seu próprio sentido daquilo que é, é suplantado
pelo sentido de ser apreciada como tal, por outro.

Sendo assim, esse modelo de Gabriela também reitera a personagem como
mulher sedutora e atraente.

Atrás da figura feminina, há um casario representativo do cenário da época
do romance, em tons pastéis, com uma casa em verde e amarelo, cores da
bandeira nacional, e uma janela em plano maior, fechada, em tons de azul, dando
a ilusão de profundidade. Desse modo, a janela que sinaliza para uma saída é
considerada como possibilidade de visão do espaço interno, mas, estando fechada
e com a cor azul, deixa a visão interna a cargo da fantasia e do inconsciente do
espectador. Relacionando-se com a história do romance, a janela passa a ter uma

24 Marcello Mastroianni,
ator italiano de
cinema, nasceu em
1924, iniciou a
carreira no teatro,
destacando-se pela
atuação no cinema
internacional,
especialmente no filme
A doce vida, de
Frederico Fellini.
Faleceu em 1996.
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forte ligação com a vida, já que algumas personagens viviam presas e tinham a
janela como única ligação com o mundo lá fora, a vida de Ilhéus, como a persona-
gem Glória representada na capa do ano de 1958. Como a Gabriela está fora da
janela, subtendeu-se que ela não precisa da janela para se comunicar e interagir
como as outras mulheres.

Logo após a visão do quadro de Di Cavalcanti, que também funciona como
uma janela para o observador da capa em razão do formato, percebe-se, sobre
ele, no canto inferior direito, a marca da editora. Em ritmo ascendente, acima, o
nome do romance na cor preta, e, sobre este, o nome do autor na cor vermelha,
numa tipologia (formato “bold”) de tamanho maior que a fonte que imprime o
nome do romance, destacando-se, portanto, na diagramação da capa. Os enfoques
escolhidos para representar a obra literária nessas capa e sobrecapa continuam
sendo a mulher, mas de forma diferente das abordagens das capas do ano de
1975. Nas edições anteriores, as mulheres são representadas com certo recato,
com certa censura, em relação às abordagens de 1982 e 1983, em que a mulher
aparece mais provocante, com partes do corpo à mostra, insinuante e em posição
erótica. É provável que essas representações tenham sido escolhidas, diante do
afrouxamento da censura, do sucesso das pornochanchadas e do erotismo da
mulher, mantido constantemente nos veículos de comunicação.

Na quarta capa, dessa edição, está impressa apenas uma foto de Amado feita
por Zélia Gattai, sua esposa, exatamente no tamanho do formato da capa. Essa
foto é um close do rosto do escritor olhando para o lado, como se estivesse
visualizando algo do seu interesse quando foi fotografado.

Na sobrecapa, a ilustração mostra, no centro óptico, o retrato do ator Marcello
Mastroianni24, que no filme, adaptado do romance, encenou o personagem Nacib.
Em atitude séria, com o olhar voltado para baixo, como se estivesse pensativo, de
chapéu. Sentada sobre o seu chapéu, está Gabriela representada pela atriz Sônia Braga25.

No fundo, atrás da imagem do Nacib, percebe-se a representação de três
cenas num intenso colorido. Abaixo dessa imagem, a diagramação mostra o título
do romance em tipologia de destaque, na cor vermelha, e, acima de toda a repre-
sentação, a marca da editora Record e o nome do autor, em letras vermelhas
sobre fundo preto. O gráfico imposto pelo diagramador  revela movimento na
parte baixa e uma seta para o alto indicando o nome do autor, com estabilidade e
firmeza. As fontes demonstram força, estabilidade, pelas serifas e hastes grossas,
e o arredondamento, harmonia e movimento.

25 Sônia Braga, atriz
brasileira, destacou-se
pela atuação no cinema,
representando os
personagens amadianos
Dona Flor, do romance
Dona Flor e seus dois
maridos, e Gabriela, do
romance Gabriela, Cravo
e Canela.
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Já na quarta capa, foram impressas três fotografias das cenas do filme, tendo
ao lado o nome Gabriela na mesma fonte usada no título. Abaixo das fotos, a ficha
técnica do filme Gabriela Cravo e Canela, direção de Bruno Barreto e produzido
pela L. C. Barreto Produções, que estreou no Brasil no mesmo ano da confecção
da capa (1983).

O rosto de homem, na primeira capa, está representado com bigodes e
costeletas longas, a gola da camisa branca está aberta, com nó da gravata folgado,
sob paletó em tonalidade creme claro, com chapéu na cor e textura da palha. Essa
representação lembra o personagem amadiano Nacib, encenado por Mastroianni,
assim como a mulher, que Floriano Teixeira representa de cabelos castanhos
cacheados e soltos, sentada no chapéu de Nacib, retrata a Gabriela, encenada por
Sônia Braga.

Na capa, ela está com vestido estampado, de decote pronunciado, mostran-
do parte do seio, descalça e com pernas cruzadas, deixando ver as coxas, numa
cena provocante. Essa posição insinuante, proporcionando a exposição das coxas
tem um efeito erótico para o observador. Na cinésica, essa posição é considerada
por alguns autores, como sedutora. Também usada pelas mulheres idealizadas
pelo código masculino como comportamento para atrair a atenção dos homens26.

Essa representação lembra como o personagem Nacib vê a Gabriela, no
texto amadiano, por isso representado por Teixeira como se estivesse em sua
cabeça. No fundo dessa imagem, ao lado da representação de Nacib, três cenas
também aludem ao texto amadiano: em tom azul, a representação de um jagun-
ço como se estivesse em movimento, andando com braços abertos, sem camisa,
com um rifle nas mãos, em meio a uma plantação de cacau que, pela cor usada,
sugere um ambiente sombrio, o anoitecer. Parece o momento, na trama do
romance, em que o jagunço avisa a morte do intendente para a população da
cidade; nos tons magenta e amarelo, há duas cenas como se fossem a representa-
ção do reflexo do pôr ou do nascer do sol e a representação de um casario, em
magenta, com uma mulher na janela, lembrando a personagem amadiana Glória;
em tom amarelo, a representação de uma mesa de cabaré, provavelmente o
Bataclan, citado por Amado, no qual as mulheres se apresentavam com roupas
bastante decotadas, como mostra a ilustração, e se encontravam com os homens
nas noites ilheenses.

No fundo da imagem da Gabriela, o artista utiliza as cores do céu durante o
crepúsculo, vermelho e amarelo, e, em meio a estas cores, a imagem da Gabriela

26 Como afirma Pease
(1995, p.137): “Com
o joelho exposto, uma
perna colocada sob a
outra, apontando para
a pessoa que ela acha
interessante. Esta é
uma posição relaxante,
que tira a formalidade
da conversa e
proporciona
oportunidade para uma
rápida exposição das
coxas. A maioria dos
homens concorda que
a perna entrelaçada é a
posição feminina de
sentar mais sedutora. É
um gesto que as
mulheres consciente-
mente usam para atrair
a atenção”.
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surge como um sol, provavelmente lembrando a importância e a alegria provo-
cada por essa mulher na vida do personagem Nacib. Acima, em preto e branco,
a marca da Editora Record, em grande contraste com o fundo na cor vermelha.
Abaixo da pintura de Teixeira, o diagramador imprimiu o título que está em desta-
que, assim como o nome de Amado, deixando ver que ambos têm importâncias
relevantes  no mercado editorial, já em contraste com o ocorrido nas capas ante-
riores ao ano de 1975.

Na quarta capa, o diagramador distribui três fotos, em parte sobrepostas, de
três cenas do filme: uma de Nacib, pensativo, vestido com uma camisa listrada de
mangas compridas, com a mão no queixo e junto à caixa registradora do bar
Vesúvio; na outra fotografia, está a personagem Gabriela sentada na cama, encos-
tada na cabeceira, ao lado de uma pequena mesa com abajur e jarro com flores.
Parece estar vestida de camisola, com os cabelos soltos, e encolhida, como se
estivesse triste ou pensativa. A terceira foto mostra a Gabriela alegre, com o
tabuleiro de quitutes no bar de Nacib, junto a dois admiradores sorridentes, um
deles cumprimentando-a com o chapéu e, ao mesmo tempo, colocando uma
flor em seu decote. Essas fotos demonstram as duas fases na vida da Gabriela:
alegre, quando servia a Nacib, e triste, quando passa a ser sua esposa.

Logo abaixo, está a ficha técnica do filme, legitimando essas representa-
ções da capa. Essas três fotos demonstram o cuidado de Nacib com os negócios
e com as finanças, e ainda dois aspectos contrastantes da Gabriela: a timidez e a
insegurança, que a postura defensiva deixa transparecer, usando as pernas e os
braços como barreiras de proteção, e a alegria e desenvoltura diante dos seus
admiradores.

Na orelha da capa, encontramos o texto “Gabriela, Cravo e Canela”, que é
a união dos vários textos das edições anteriores, apenas com algumas modifica-
ções. A forma de organização de suas idéias e o tipo de linguagem empregada
demonstram que é um discurso estratégico feito para seduzir. É comum que as
editoras contratem críticos para escreverem sobre as obras que irão editar, e
coloquem esses textos nas contracapas ou nas orelhas dos livros, para imprimir ao
discurso mais autoridade, massificando juízos e opiniões, como nas edições ante-
riores. Mas não se pode deixar de considerar que os textos impressos nessas
capas podem ter sido escritos por jornalistas que utilizaram as  considerações
críticas de outros profissionais. Esse texto demonstra ser uma colagem de vários
textos já publicados em outras edições brasileiras.
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O locutor que fala, nesse texto, deixa em seu discurso características da
posição em que se coloca, construindo análises globalizantes, que apontam para
descrições totalizantes.

Só se fala do que se conhece, e o discurso crítico, ao ficar entre a obra e o
público, é dotado de duas competências básicas: saber ver e saber falar. Sob a
condição de saber falar, o crítico apresenta ao leitor-leigo as qualidades que iden-
tificam o objeto-produto. O sujeito do discurso argumenta para convencer o lei-
tor da verdade do que diz, ocultando-se na imparcialidade das apreciações. Assegura
o valor estético da obra, para produzir seu valor de mercado.

A crítica institui a novidade e a experimentação como critérios de julgamen-
to, em substituição aos tradicionais padrões de beleza e harmonia, e procura
estimular o leitor a reflexões, por meio do jogo intrigante do dito e do não-dito
no seu discurso. O leitor, e também observador do discurso da capa, por sua vez,
aceita a crítica quando a insere numa geração, movimento ou tendência. O leitor
usa a inserção na contemporaneidade como traço de aceitação. Esse jogo discursivo,
às vezes, versa sobre a oposição entre as qualidades internas da obra e o seu valor
de mercado, incluindo aí o gosto da época e as exigências do público consumidor,
como se percebe no texto impresso na orelha da capa 6:

E o comovente e pitoresco romance de amor do árabe Nacib e da mulata Gabriela
coloca-os, sem dúvida, na galeria dos amantes célebres da história.

Gabriela, Cravo e Canela, motivo de orgulho para a literatura brasileira, foi traduzido
para 15 idiomas estrangeiros, em edições que experimentaram enorme sucesso de
crítica e de público.

Portanto, no discurso crítico, podem ser percebidos julgamentos pouco funda-
mentados e fluidez nos critérios de apreciação. Assim, os melhores artistas podem ser
não só os que escrevem bem, mas também os que mais vendem. Há, então, uma
opção pela ambiguidade: separa-se a avaliação mercadológica do padrão estético, para,
em seguida, justificar-se o segundo com as regras da primeira. A aceitação de merca-
dos e dos círculos geradores de prestígios passa a ser o critério que referenda o valor
estético da obra literária. Daí ser importante, para a editora, ressaltar a aceitação da
obra no mercado local, citando o número de edições e afirmando que o romance é
um dos mais vendidos, pois este jogo do mercado é tão forte que penetra na substân-
cia das obras, tornando-se lei estrutural para o consumidor e para a mídia.
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O prestígio no circuito comercial torna-se elemento definidor do valor da obra
literária, assegura ao artista um lugar de destaque e indica ao leitor a segurança no
investimento. É assim que um bom produto passa a superar uma boa obra de arte.
Uma obra literária que vende muito, pode passar, muitas vezes, a ter um valor maior
do que uma obra literária de excelente qualidade intelectual. Há uma oposição entre
especulação, mercado, preços e criatividade, talento e qualidade profissionais que se
misturam quando a obra literária torna-se um produto comercial. Nos livros de Ama-
do há, sempre, discursos críticos que valorizam, elogiam e qualificam a obra literária e,
ao mesmo tempo, indicam os altos índices de venda, para, mediante esse jogo de
mercado, comprovar a avaliação crítica e garantir a venda do romance.

Os agentes mercadológicos tanto podem produzir valorizações irreais, privi-
legiando valores exteriores à obra literária, como valorizações reais e justas base-
adas nas qualidades internas da obra, como objeto de arte. O crítico pode utilizar-se
do seu discurso para orientar a leitura do observador leigo, oferecendo-lhe um
olhar esclarecido e mais atento, por estar ciente do seu papel de formador de
opinião, assim como produzir valores distantes da realidade. No momento em
que o leitor assimila o discurso do crítico,  sente-se competente para investir no
produto, sem se dar conta da consciência ideológica do sujeito que construiu o
texto. No texto “Gabriela, Cravo e Canela”, os dois primeiros parágrafos infor-
mam sobre a obra literária e suas qualidades, e o terceiro versa sobre o produto-
livro e seus efeitos no mercado.

O sujeito da enunciação se coloca na 3ª pessoa, como na maioria dos textos
das capas brasileiras, e comunica-se com o enunciatário por meio da dissimulação
de um padrão jornalístico que, ao mesmo tempo em que afirma como autorida-
de, no discurso da capa, adequa-se à expectativa de um consumidor idealizado
pelos mecanismos da propaganda. O objetivo desse enunciador é tornar o discur-
so imparcial como se os fatos fossem narrados por si. São fatos de domínio públi-
co, todos sabem que aconteceram, não há o que contestar. Por isso apaga as
marcas que o identifiquem como produtor da enunciação, apresentando o seu
pensamento sob a forma de definição: “O livro é a crônica [...]”; “Jorge Amado é
escritor”. O enunciador caracteriza o seu saber e, ao mesmo tempo, reforça o
sentido de verdade do seu discurso, cristalizando assim uma das tendências do
discurso crítico: tornar objetiva uma apreciação que envolve, além de um conhe-
cimento técnico, o gosto e a emoção, colocando a objetividade sem ser tenden-
ciosa, e a subjetividade sem apagar a emotividade de uma apreciação estética.
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Já o consumidor, ao fazer a leitura do texto, provavelmente, sente-se tenta-
do a participar das colocações feitas pelo olhar do crítico, e contempla a obra
literária conforme a visão positiva do crítico enunciador. Como leitor-enunciatário,
poderá revestir-se do papel de especialista se acatar a orientação do sujeito-
enunciador e tornar-se um possível investidor, a partir do momento em que toma
o conhecimento do saber especializado oferecido e se reconhece dependente
dessa interpretação.

Nesse texto (“Gabriela, Cravo e Canela”), os adjetivos também são “pistas”
que marcam as posições e incursões revestidas de um julgamento avaliativo. Estas
podem camuflar a existência de um sujeito, que toma posição sem se caracterizar
como fonte de julgamento. Como exemplos, registram-se: “inigualável lirismo”,
“qualidades deliciosas”, “amantes célebres”, “mulher típica”, e outros. São juízos
de valor que, na leitura, podem passar muitas vezes despercebidos pelos consu-
midores. A distância do sujeito enunciador e sua ocultação, dizendo sem dizer,
constituem um elemento persuasivo que atrai o enunciatário e o aproxima do
discurso como se aquela voz fosse a dele, porque voz de quem sabe, conhece e
está para opinar, como nas expressões: “sucesso de crítica e de público,” e “um
dos maiores êxitos”.

Há algumas emoções, no texto, que são passadas através das variações das
formas verbais e do uso dos advérbios. Esse discurso crítico é introduzido com o
verbo no futuro do presente, com a função de prever reações. O narrador se
comporta como um sujeito que atesta sua capacidade por meio de um conheci-
mento que lhe permite fazer previsões e continua o seu discurso num tempo-
zero, ou seja, sem perspectivas. Mistura o tempo narrado e comentado no mesmo
texto. No tempo comentado, usa o presente do indicativo e, no tempo narrado,
o pretérito imperfeito e o perfeito; segue alternando o tempo presente com o
tempo mais-que-perfeito, assinalando sempre a retrospectiva. Esse jogo dos tem-
pos verbais, em que o uso do tempo do mundo comentado penetra e se mistura
com o tempo do mundo narrado, significa menor comprometimento, distância,
irrealidade e até cortesia: “Jorge Amado transmite”, “O livro é”, “[...] quando
passava”, “Uma adaptação em novela registrou”, “[...] quando a novela em capítu-
los foi mostrada”. Esses trechos demonstram uma ação que afirma a posição do
narrador diante dos fatos, e, no mesmo parágrafo, narra o acontecido.

Na retórica da argumentação, um texto opinativo pode, ao afirmar, ocultar
efeitos de sentidos, pela explicitação ou apagamento das marcas do enunciador no
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discurso. A intenção é gerar um fazer no leitor, que poderá ser: fazer crer ou
fazer-fazer, e são essas instâncias dos fazeres – persuasivo e interpretativo –  que
criam o convencimento e a adesão necessários à produção e à recepção dos
textos como objetos de sentido. São, portanto, acordos entre os sujeitos com
base em valores partilhados.

Esse discurso também pretende convencer o leitor da validade das razões
apresentadas, para construir o valor da obra literária, por isso o sujeito-enunciador
arrola “fatos”, “verdades”, “previsões” que configuram o seu saber, como: “O livro
é a crônica de uma pequena cidade baiana, Ilhéus”; “Gabriela ficará na literatura
como uma famosa figura de mulher”.

A valorização da obra é construída, portanto, do saber qualificado de quem
produz, do crítico e de quem a vê e de quem a seleciona e compra. . . . . Como fazer
crer – convencer e fazer-fazer – persuadir, não se consegue facilmente, nem com
rigidez, pois é a condição da ação pretendida, é necessário juntar os receptores da
comunicação (todos os possíveis observadores da capa) com o público-alvo (lei-
tores interessados em literatura ou em obras de Amado) na construção do discur-
so. Essa junção é facilitada na mistura do estilo crítico e jornalístico quando estes
dois tipos de discursos estabelecem a identidade de interesses e a distribuição de
papéis que levarão o crítico a produzir o argumento de autoridade, para seduzir a
maioria dos receptores.

Como a argumentação vai-se fundamentar  nos próprios enunciados da lín-
gua constitutivos de sentido, a argumentação deve ser universal, ou seja,     ter um
princípio comum a uma comunidade, ser geral, isto é,     o princípio deve ser consi-
derado válido por todos, e ser gradual, ocorrer em gradações, percorrendo esca-
las para chegar ao objetivo. A argumentação tem marcas próprias e é encontrada
na estrutura do enunciado, inscrita na própria língua.

Ainda nesse texto, são encontrados alguns operadores argumentativos, que
indicam conexão (“e”), lugar (“acima”), inclusão (“também”), todos funcionando
com o papel fundamental de encadear o discurso ou com o objetivo de apontar
para as conclusões orientadas pelos enunciados, como nas expressões: “... uma
famosa figura de mulher acima do bem e do mal”; “Foi também adaptada para a
história em quadrinhos”. Quanto às modalizações dos enunciados, também são
organizadas sempre no sentido da assertividade ou afirmação.

A seleção de palavras, silenciando outras, aponta para implícitos, razões da
predileção do crítico. Criticar é uma forma de censurar, não tanto pelo que informa,
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mas também por aquilo que deixa de dizer e pelo critério de escolha, que se
configura em dizer isto e não aquilo, de forma a direcionar a compreensão do
leitor para a desejada pelo locutor. Quando o locutor de um texto faz a opção
pela crítica, usa, na maioria das vezes, a autoridade para conquistar, alterna posi-
ções de superioridade e inferioridade e neutraliza o discurso numa igualdade, con-
vertendo a submissão em parceria e o autoritarismo em sedução.

Como se estivesse completando todo esse discurso jornalístico e crítico, na
orelha da contracapa, a editora imprime os títulos de vinte e sete obras de Jorge
Amado, o que, ao mesmo tempo em que divulga, confirma a capacidade profissi-
onal do escritor e as afirmações do texto anterior.

Na sobrecapa, além dos títulos, apenas está impressa na quarta capa a ficha
técnica do filme Gabriela, Cravo e Canela, com os responsáveis por cada etapa da
produção. Essa informação está colocada abaixo das fotos das três cenas do filme,
para reforçar a credibilidade das imagens.

Uma ilustração feita por Di Cavalcanti foi a escolha feita pela Editora Record,
para a capa desse romance, demonstrando uma estratégia comum no marketing
de parceria com um ilustrador que já se destacava no meio artístico nacional e
internacional.   Dessa forma, a editora trouxe para a capa uma ilustração já veicu-
lada no Calendário Pirelli, provavelmente porque esta pintura demonstra uma in-
sinuação de erotismo numa organização estética bastante sedutora, que estava de
acordo com a tendência das mulheres, no cinema e na mídia, naquele momento.

A escolha da editora, mais uma vez, foi feita dentro das características e da
padronização usadas pelas publicações naquele contexto. Tratando-se de uma ilus-
tração que representa uma obra de arte de um reconhecido pintor, a forma como
será observada estará condicionada aos pressupostos adquiridos sobre o que é
arte e, consequentemente, já estarão presentes: beleza, verdade, genialidade,
criatividade e outros conhecimentos que podem vir a mistificar a capa.

Essa mistificação pode levar o observador a ver a ilustração com certa emo-
ção, provocada pela contemplação de uma obra de arte, uma representação ma-
ravilhosamente elaborada, o que imediatamente valorizaria a capa do romance.

A capa feita por Floriano Teixeira demonstra a ousadia, não só do tema do
romance amadiano, como também dos filmes e das publicações que divulgavam
as produções cinematográficas no Brasil naquele período. Uma grande quantidade
de filmes,  exibidos em 1982 e 1983, apresentava contornos mais ousados, sen-
do rotulados de “eróticos” e, além disso, o próprio filme baseado nesse romance
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já apresentava nudez de alguns atores e cenas de sexo não simuladas. No estilo
da maioria dos filmes da época, a capa do livro segue a linha de divulgação
que chamava a atenção do público naquele período, ajudando, junto com o filme,
a driblar uma censura que já dava sinais de recuo.

Percebe-se, ainda, que esta sobrecapa não deve ter sido feita apenas para
proteger a capa anterior como é costume em algumas edições luxuosas. Seria
mais uma estratégia de marketing da editora para vender os livros da edição do
ano anterior ao lançamento do filme que, provavelmente, ainda estavam nas livra-
rias. Com esta nova capa, a editora daria notoriedade ao romance, fazendo com
que o leitor fizesse a ligação imediata com o filme que estava em cartaz, interes-
sando-se em adquiri-lo, para ter um “pedacinho” do filme e dos seus atores em
sua casa, mediante a troca na ação mercantilizada.
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As condições de produção dessa edição indicam que foi lançada no ano de
1995. Governava o Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em
1994. O Plano Real, plano econômico implantado anos antes, conseguiu dimi-
nuir a inflação, porém com perda de crescimento, fato despercebido pela socie-
dade naquele momento. A chegada do presidente F. H. Cardoso ao governo foi
marcada por um clima de esperança e ânimo. No período anterior, houve confis-
co econômico da poupança da classe média, empobrecimento e aumento
das desigualdades e desemprego. O governo Collor de Mello culminou no
impeachment do presidente, e alguns críticos consideravam que, voluntariamente
ou não, a Rede Globo de Televisão, um dos veículos de maior audiência do Brasil,
incentivou as manifestações a favor do impeachment através da minissérie Anos
rebeldes. Veiculada nesse período, a obra retratava as insatisfações e o comporta-
mento da geração brasileira de 1968, com participações em greves e passeatas
em repúdio à censura e às atitudes do governo militar.

O governo do vice-presidente Itamar Franco, que substituiu Collor de Mello
por dois anos, ocorreu sem muitas mudanças na situação do País, exceto o proje-
to de transição do Real, criando um clima de expectativa com relação ao próximo
governo. O Brasil, também naquele momento, tinha acabado de ser tetracampeão
mundial de futebol, na final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, levando o
País a um clima de euforia. Falava-se a todo instante em globalização apesar da
desigualdade social, e a sociedade de consumo acelerava sua estrutura através
da mídia.

Nessa época, o principal líder religioso da Igreja Universal do Reino de Deus,
o Bispo Edir Macedo, era destaque na mídia porque um dos seus pastores, em um
programa de TV da Rede Record de sua propriedade, chutara uma imagem de
Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores símbolos da Igreja Católica no Brasil.
Este ato desencadeou uma campanha aberta na Rede Globo, líder de audiência,
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contra a Igreja Universal, que crescia assustadoramente no Brasil em número de
adeptos. Enquanto isso, a violência começava a apresentar índices crescentes nos
grandes centros urbanos do País.

Nas manchetes internacionais, o destaque era para o acordo de paz entre o
primeiro ministro israelense Itzhak Rabin e o líder da Organização pela Libertação
da Palestina (OLP), Yasser Arafat, para pôr fim a meio século de guerra. Na mes-
ma época, destacava-se o assassinato do líder israelense, em pleno comício pela
paz. A África do Sul ainda festejava a primeira eleição da história do país em que a
maioria negra teve direito a voto, elegendo Nelson Mandela para presidente, em
1994. O presidente Carlos Menem, da Argentina, responsabilizava os muçulma-
nos pelo atentado à bomba que destruiu o prédio da Associação Mutual Israelita
Argentina (AMIA), no centro de Buenos Aires, em 1994. Já os Estados Unidos
passavam a orientar suas atividades contra as drogas, cujo consumo aumentara
não só nesse país como no resto do mundo. Tentando chegar aos produtores da
droga, o governo dos Estados Unidos fez ressurgir a soberania americana no Con-
tinente, ao operar abertamente em outros países com as chamadas tropas
antidrogas. A França, por sua vez, apesar dos protestos internacionais de conser-
vação do meio ambiente, havia retomado os testes nucleares no Atol de Mururoa.

No entanto, parece que esse contexto sócio-histórico não interferiu na es-
colha do invólucro do livro, repetindo-se mais um quadro de Di Cavalcanti.

A capa dessa edição traz a repetição da ilustração de Di Cavalcanti, usada na
edição do ano de 1982.

Num retângulo, como se fosse uma janela, o diagramador da capa utiliza a
ilustração de Di Cavalcanti como um intertexto. A repetição dessa ilustração deve
ter sido mais uma estratégia da editora, utilizando-se desta repetição para uma
atualização e coesão com a edição anterior. Essa retomada, provavelmente, não
levaria ao mesmo sentido da formulação anterior com relação ao público, mas,
com certeza, a novos sentidos, já que o contexto histórico desta capa é outro,
pois as circunstâncias haviam-se modificado27.

Além disso, esse investimento na manutenção da mesma representação pela
editora pode ter ocorrido diante da possibilidade de desdobramentos interpretativos
da imagem em diferentes contextos, não submetidos às temporalidades, pela sua
multiplicidade e riqueza de sentido. A circunstância dessa repetição não limitou
a imagem a repetir o mesmo, pois, paradoxal e provavelmente, instaurou “o novo”,
ao ser reeditada numa outra conjunção histórica, inclusive pela assinatura do

27 Sobre essa mudança de
sentido, Brandão (1997,
p.40) coloca: “As
palavras, expressões,
proposições mudam de
sentido segundo posições
sustentadas por aqueles
que a empregam, o que
significa que elas tomam
o seu sentido em
referência às formações
ideológicas nas quais
essas posições se
inscrevem”.
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autor, que atestou o valor assertivo da imagem impressa. A autoria serviu de índice
de verdade, de reconhecimento do sucesso da edição anterior, retomado para
um redimensionamento, de acordo com a ideologia da instituição editorial no
ano de 1995, ou pode ter sido repetida, também, devido ao nome legitimado e
reconhecido desse artista plástico28.

A diagramação desta capa sugere ao observador que, depois de olhar a pin-
tura de Di Cavalcanti, siga em ritmo ascendente na direção do título da obra, a
seguir para o nome do escritor – Jorge, acima, e, a fim de complementar o
sentido, volte para o nome Amado abaixo, observando, por último, o nome da
editora que assina a edição. Esse ritmo de leitura sugerido passa, para o observa-
dor, a idéia de movimento, inquietação, altos e baixos, mudanças. Sugere um
triângulo apontando para a direita, lembrando instabilidade pela posição de apoio
no vértice, simbolizando ação e movimento A fonte usada para imprimir o nome
Amado, como na maioria das capas, lembra estabilidade, e a que imprime o
nome do romance sugere leveza.

O título da obra está impresso em retângulo branco que, segundo Pedrosa
(1982, p.118), “[...] é a cor das mutações, onde tudo pode ocorrer psicologica-
mente, significa ausência de cores e das especulações estéticas”. A cor branca
emoldurada pelo amarelo, cor que “[...] representa a energia, a luz” (PEDROSA,
1982, p.111), contribui para chamar a atenção das duas faixas em verde com o
nome do autor em branco, ladeadas por ornamentos branco e vermelho entre as
letras. A cor verde pode apontar para o “[...] equilíbrio resultante da união do azul
com amarelo”, como se provocasse o “[...] repouso das tensões pela sua relação
com a natureza” (PEDROSA, 1982, p.111). Destacam-se os elementos em ver-
melho e a união das tipologias que registram o nome do autor. O nome da edito-
ra em preto é bastante visualizado na posição centralizada, como mais um elemento
de reforço para a compra da obra, já que esta foi responsável pelo lançamento das
obras de Jorge Amado por muito tempo.

Na quarta capa, a diagramação provoca um gráfico com ritmo semelhante,
tendo como centro ótico a foto de Jorge Amado, autor da obra. A seguir, o olhar
do observador sobe para as citações de Vinícius de Morais, depois a de Jean Paul
Sartre e, acima, para a palavra Amado, descendo, posteriormente, para Jorge na
parte baixa do formato retangular da capa. Esse discurso gráfico também é
construído procurando dar efeito de movimento, de acordo com o clima do
contexto da trama da obra literária. Ao elaborar essa diagramação, o publicitário,

28 Sendo assim,
observaremos o que
afirma Brandão
(1997, p.77): “[...] na
medida em que
retiramos de um
discurso fragmentos
que inserimos em
outro discurso,
fazemos com essa
transposição mudar
suas condições de
produção. Mudadas as
condições de
produção, a
significação desses
fragmentos ganha nova
configuração
semântica”.
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inconscientemente passa, por causa do movimento dos olhos do observador
e pelo impacto, seqüência, ritmo e harmonia das informações expostas, a sensa-
ção de movimento para o público-alvo.

A imagem idealizada pelo publicitário é que vai garantir a inserção da produção
artística no sistema de valores da publicidade, do consumo. O conjunto dos elemen-
tos utilizados vai tornar a capa uma publicidade “enobrecida”, por se tratar de cultura e
arte como trabalho artístico, mesmo sendo reprodução. A sintonia do trabalho como
rotulagem, que está dentro de um padrão estabelecido pelo uso na maioria das publi-
cações produzidas naquele momento, vai dar personalização e qualidade29.

Dessa forma, a reprodução de obras de arte nas capas possibilita o acesso de
trabalhos artísticos a uma classe social que não tem, muitas vezes, condições de
adquiri-las. Amantes da arte chegam a considerar que, devido à quantidade de
reproduções, diminuiu a carga “aurática” e a autoridade das artes plásticas, tornan-
do-as efêmeras e insubstanciais, com valor “menor”, principalmente por deixá-las
ao alcance de qualquer pessoa. Mas não se pode deixar de observar que as massas
tiveram a possibilidade de apreciar muito mais as artes, a partir não somente das
capas, mas mediante os variados tipos de reproduções. A capa como publicidade
insere uma linguagem de imagens que, além do valor artístico, adquire uma nova
capacidade de impressionar o observador e destacar o valor de mercado.

A narrativa nesse trabalho do diagramador é composta de vários discursos e,
devido a esse conjunto de forças de impacto, a capa despertará o interesse e poderá
manipular livremente o observador-leitor. Nessa organização, o título sugere, a ilus-
tração de Di Cavalcanti e a foto do autor demonstram e a diagramação, por meio
de sua seleção e organização de dados, é reiterada pelo texto crítico, que os desen-
volve, persuadindo e convencendo o observador leitor. O discurso publicitário é
polifônico, pela composição de várias vozes: a voz do capista, a do autor da ilustra-
ção e as do escritor e locutores do texto verbal. Também é polissêmico, porque,
com o uso de diversos códigos de diferentes significações, dá margem a várias inter-
pretações. A partir do momento em que o discurso publicitário da capa é composto
por diferentes discursos, a sua variedade e distribuição são recursos que enfatizam a
seleção, dissimulando, muitas vezes, uma repetição.

As citações de trechos escritos por Vinícius de Morais e Jean Paul Sartre, por
exemplo, vêm reforçar a tentativa de qualificação da obra pelo reconhecimento e
legitimação desses profissionais no mundo literário e social, especialmente
intelectualizado, informando quem são eles e de onde falaram e em que momento.

29 Para Berger (1972,
p.33): “[... ] as
reproduções são ainda
usadas para reforçar a
ilusão de que nada
mudou, de a que arte
com a sua autoridade
sem par e sem confronto,
justifica a maioria das
outras formas de
autoridade , de que a arte
faz a desigualdade
parecer nobre e as
hierarquias excitantes”.
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Vinícius de Morais30, poeta querido e reconhecido nacionalmente pelo público,
ao dizer que Gabriela, Cravo e Canela “[...] é o melhor romance da literatura
brasileira”, introduz no texto um elemento de persuasão, diante da credibilidade
de seu discurso para o leitor brasileiro.

Já a colocação de Jean Paul Sartre31, em uma conferência na Faculdade de Filoso-
fia do Rio de Janeiro, dizendo que Gabriela, Cravo e Canela “[...] é um verdadeiro
romance popular”, faz com que a autoridade que lhe é dada e o espaço conquistado
internacionalmente por esse autor ponham fim às dúvidas do consumidor.

É interessante observar a força desses dois discursos, nos quais os locutores
narram como discursos pessoais. Convém salientar que, nesse momento, as mar-
cas de primeira pessoa produzem sentido e funcionam como argumentos de con-
vencimento. Portanto as expressões “para mim” e “posso” personalizam os locutores
que se representam como indivíduos no mundo, responsabilizando-se pelas suas
avaliações ou julgamentos. O mais importante é que os leitores, ao perceberem a
posição privilegiada dos autores das citações, não observam que não são fatos, nem
verdadeiros nem falsos, não designam relações de qualidade da obra, mas uma
dimensão de apreciação dos seus autores. Foram inseridos na capa para convencer
o leitor pela trama do intradiscurso e pelo suposto valor de verdade da proposição.

Já a foto do autor, em posição de relaxamento, escrevendo com o pássaro
sobre a caneta, apresenta o artista como figura enigmática, diferente dos demais
profissionais de outras áreas, produzindo a idéia de que trabalha divertindo-se,
unindo natureza e cultura e demonstrando familiaridade com a pena (racional) e
com o animal ( natureza), reiterando, inclusive, os motivos ou temas operados
pelo autor. O observador, ao ver a foto, pode não perceber que houve uma
intencionalidade no uso da fotografia na capa, e, mesmo que não tenha havido, a
fotógrafa pode ter tido a intenção de registrar, provavelmente, isto. A foto pode
ter sido escolhida, dentre várias outras, exatamente para construir a totalidade de
sentido objetivado para a capa. O fato de a assinatura da foto ser de Zélia Gattai,
esposa de Jorge Amado, que nesse período se individualizava como profissional
elegendo como sobrenome Gattai e não Amado como anteriormente, é mais
um dado para a intencionalidade de um registro único e especial, já que ela é
cúmplice nos momentos da vida íntima do escritor.

Muitas vezes, quando se fala de um artista, ele é colocado como estereótipo
de um ser “especial,” “estranho” ao comportamento de um cidadão comum,
inclusive com seu trabalho, sempre pleno de prazer, como se o próprio repouso

30  Marcus Vinícius  de
Melo Moraes, poeta,
músico e cantor, nasceu
em 1913, no Rio de
Janeiro. Fez o curso de
Direito no Rio de
Janeiro e de Literatura
Inglesa em Oxford.
Ingressou na carreira
diplomática em 1943,
tendo servido em Los
Angeles, Paris (duas
vezes) e Montevidéu.
Participou como jurado
em muitos festivais de
música, em diversos
países. Destacou-se
pelo lirismo dos seus
poemas publicados em
diversos livros, e pelas
suas músicas que o
levaram a ser
conceituado como
Papa da Bossa Nova.
Foi amigo de Amado.

31 Jean Paul Sartre,
filósofo francês, nasceu
em Paris em 1905,
sendo o principal
representante do
existencialismo ateu.
Foi um dos primeiros a
utilizar na França a
fenomenologia de
Husserl e de
Heidegger. Pensador
contemporâneo,
desenvolveu, além da
sua obra de ensaísta,
intensa atividade
literária. Escreveu
também várias peças
de teatro. É
considerado o filósofo
da liberdade. Recusou,
em 1965, o Prêmio
Nobel de Literatura,
para o qual fora então
escolhido. Foi amigo
de Amado.
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fosse uma forma de trabalho e de criação, conforme comentado em capítulos
anteriores. Por outro lado, reproduzem-se os parâmetros e as exigências do jogo
mercadológico, que determinam os mecanismos de produção e consumo como
prazer e até interferem na construção temática e formal da obra.

No final, a editora imprime a confirmação de Di Cavalcanti como ilustrador,
fato que enobrece a obra literária, pelo respaldo da parceria com uma autoridade
das artes plásticas no Brasil.

Da mesma forma, o diagramador, ao enumerar as várias obras de Jorge
Amado, confirma que não se trata de um escritor novato e inexperiente. Nesse
momento, a intensa produção literária do trabalho de Jorge Amado é confirmada
pela retrospectiva dos seus trabalhos, o que também reforça o valor da obra no
mercado como produto.

Nas orelhas, a editora repete o texto da edição do ano de 1982 e, logo
abaixo, indica as obras de Amado. Como na maioria das edições, o capista utiliza
sempre o mesmo critério, o discurso crítico e jornalístico ancorado nas imagens
da capa para convencimento do observador da compra do livro.

Nessa representação, que traz a repetição de uma capa anterior em plano
menor como uma janela, a editora destaca não só a importância do autor da
ilustração, como também lembra ao consumidor a edição lançada anteriormente,
em 1982. Essa edição havia obtido um grande sucesso de vendas, inclusive pela
aplicação da sobrecapa alusiva ao filme homônimo. Como essa capa teve, na
época, grande repercussão, possivelmente a editora procurou fazer a relação en-
tre a capa anterior e a que deveria lançar naquele momento para dar notoriedade
ao novo lançamento, já que a temática do texto literário ainda continuava plena-
mente contextualizada. Ou então, esta nova edição possibilitaria maior divulgação
de uma imagem que fora coberta e, por isso, talvez pouco visualizada, devido ao
uso da sobrecapa. Os preconceitos das práticas sociais, abordados por Amado
nesse romance, assim como os valores que delimitavam o papel das mulheres na
sociedade ainda continuavam semelhantes no contexto social brasileiro, mesmo
depois de trinta e sete anos. Além disso, não podemos deixar de registrar que o
Brasil voltava a ter um clima de expectativa, amadurecimento e esperanças políti-
cas em um governo que continha a inflação, depois do impeachment. No cenário
internacional, a África do Sul já começava a demonstrar o peso da sua maioria
negra com a eleição de Nelson Mandela. O ambiente, portanto, favorecia essa
nova edição.
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Observando o lançamento dessa capa percebe-se a peculiaridade de uma edi-
ção de circulação popular porque foi distribuída junto com o jornal Correio da
Bahia, inaugurando uma promoção na qual, a cada semana, o consumidor pode-
ria adquirir um exemplar de um romance amadiano, junto com o periódico.

O Brasil, nesse ano, ainda tinha como presidente, Fernando Henrique Car-
doso, com a continuação da política de estabilização financeira, mas com taxas
de juros altos. A política que vinha sendo desenvolvida, também incluía uma
série de privatizações de empresas públicas, apesar dos protestos e ações judici-
ais movidas pelos partidos de esquerda, com a total liberdade de imprensa, mas
com a concordância da maioria silenciosa da população brasileira. Uma série de
escândalos de desvios de verba vinha acontecendo no ambiente político e o
povo não demonstrava mais confiança nas decisões da Câmara e do Senado. As
manobras da elite política em favor dos seus pares acabaram por cunhar um dito
criado pelos jornalistas de que os resultados sempre acabavam em “pizza” (sem
punição para os culpados). Por outro lado, desde alguns anos antes, vinha au-
mentando o número de protestos em prol do Movimento dos Sem-Terra, a
partir do qual as pessoas tentavam, de toda maneira, conseguir área para plantar
e viver. Esses protestos vinham provocando um dos maiores movimentos soci-
ais do Brasil. No País, já estavam aparecendo as conseqüências da superpopulação
nos centros urbanos, submetidos a todos os tipos de desigualdade, resultando
numa violência cada vez maior, com assaltos à mão armada, seqüestros e ata-
ques contra a pequena parcela mais favorecida da população, que passou a se
enclausurar em suas moradias e condomínios e apelar para os serviços privados
de segurança.

O mundo se preparou para o réveillon da mudança do século com festas e
fogos de artifício, apesar de grande parte das pessoas, com o incentivo da mídia, já
ter considerado o réveillon do final de 1999 como marca do final do século XX.
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Existia otimismo na maioria dos países apesar dos conflitos, das guerras civis,
da intolerância na proposta de integração econômica mundial e dos rumos da
globalização.

Foi um momento de dúvida quanto à posição dos países que disputavam um
espaço no tabuleiro geopolítico. Nesse panorama mundial, o Brasil ainda não
sabia se encontraria um novo nicho na economia, já que vinha diminuindo o papel
do seu setor industrial. A guerra no Oriente Médio continuava e, na África, a
maioria da população continuava sendo dizimada pela fome, pela epidemia de
Aids, outras doenças e guerras.

Os Estados Unidos pressionavam alguns países, principalmente os que ti-
nham os seus produtos atrelados ao dólar, interessados sempre em recuperar seu
caixa e aparecendo cada vez mais, no mercado, como os grandes beneficiários da
crise econômica que se alastrava.

Na Bahia, havia a expectativa da instalação da fábrica automobilística da Ford,
recriando uma atmosfera, aparente, de mudança e progresso local como solução
para os problemas crônicos na área de educação, saúde e nos campos econômico
e político.

A capa dessa publicação foi ilustrada por Alberto José Costa de Borba, artista
plástico baiano, que assina Bel Borba. Nascido em Salvador em 1956, iniciou-se
nas Artes, em 1973, na High School, Califórnia, EUA. Em 1976, ingressa na
Escola de Belas Artes da Universidade Federal Bahia e passa a atuar no campo das
artes com a pesquisa sobre a técnica de spray, em 1977. Durante a sua carreira,
tem trabalhado com cenários, desenhos animados, espetáculos de teatro, painéis
e pinturas, utilizando espaços alternativos (muros, fachadas, outdoors, escombros
e outros como suportes) para suas manifestações artísticas. Essa artista participou
de várias exposições em vários países, algumas com premiações de destaque.
Uma das suas mais destacadas manifestações artísticas são “mosaicos”, feitos em
pedaços de ladrilhos brancos ou coloridos, com temas variados, aplicados em
espaços públicos da Cidade do Salvador.

A capa mostra, em primeiro plano, uma cena em preto e branco, em técni-
ca de xilogravura, na qual se percebe a representação de uma mulher com seios à
mostra, de braços abertos, com a mão sobre os ombros de dois homens de
perfil, aparentemente como se estivessem com o órgão sexual ereto. Os dois
homens estão colocados em frente um do outro em simetria, como se fizessem
parte de um todo dividido pela figura de mulher. Todos estão à frente de uma
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suposta mesa, da qual os pés da mesa (ou tabuleiro de iguarias) se confundem
com os pés da mulher que estão por trás, ou talvez duas camas. A posição dessas
pessoas, na prossêmica, indica, em nossa cultura, proximidade e intimidade.
As duas representações masculinas, de perfil, podem lembrar dois homens ou
duas formas de viver de um mesmo personagem, já que parecem figuras simetri-
camente iguais, apenas colocadas em posições contrárias, como se o observador
estivesse visualizando as duas faces, direita e esquerda, de uma mesma pessoa.
A figura de mulher de braços abertos, na cinésica, pode demonstrar honestidade e
sinceridade, segundo Pease (1981, p.41-42), e os seios à mostra podem indicar
que esta se expõe sem disfarce, revelando calor humano, provocando sexualmen-
te o observador, ou apenas a forma de comportamento e vestuário das classes
populares, embora sinalize para o erotismo.

O artista, ao imprimir uma mesa transparente em frente aos personagens,
demonstra, de forma subliminar, uma representação que lembra o osso pubiano,
a zona pélvica do corpo feminino, como se o observador pudesse sutilmente ver
as formas do corpo da mulher que está por trás ou sobre a suposta mesa. Essa
representação não somente reafirma a exposição explícita do corpo da persona-
gem feminina, como também pode lembrar um tabuleiro, uma mesa ou uma
bandeja com os pés que se cruzam no momento da sustentação, ao tempo em
que pode significar as pernas cruzadas da mulher, o que, na cinésica, indica uma
negação. Pease (1981, p.97-98) observa que a postura de cruzar as pernas pode
indicar uma defesa, negação, ou, ainda, que a pessoa que cruza demonstra ser
uma pessoa que não se conhece. Toda essa simbologia pode lembrar a represen-
tação de algumas mulheres, personagens amadianas, ou seja, a mulher que se
expõe, expondo o corpo e o sexo à venda no tabuleiro ou se oferecendo para ser
degustada. Lembraria o dito, dentro da cultura popular: a mulher que serve aos
homens na cama e na mesa.

Nessa categoria de mulher, parece que Amado constrói alguns dos seus perso-
nagens, inclusive a Gabriela, que dava prazer sexual a Nacib e, ao mesmo tempo,
cozinhava para ele e seus amigos. No romance, tal representação pode sugerir que
esse tipo de mulher, para alguns personagens, é a mulher “ideal”, a mulher que
escraviza ou seduz os homens pela comida e pelo corpo. No entanto não se pode
perder de vista que o ilustrador é sempre um homem e que ele pode estar repre-
sentando a mulher do imaginário de sua cultura. Outra hipótese possível é que o
ilustrador pode ter escolhido a representação dessa personagem entre dois tipos de
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homem ou a representação de um mesmo personagem em dupla personalidade
para relacioná-la com os homens ilheenses na história do romance: de um lado, o
homem que quer para companheira a mulher que se entrega aos prazeres sexuais e,
do outro, o homem que quer a mulher recatada, que preserva a sua honra, conser-
vando a identidade familiar, ao manter relações sexuais apenas com o marido, ofici-
alizado e aprovado pelo controle sócio-político-cultural dominante.

Nessa capa mais recente, o enfoque é a mulher, porém numa situação am-
bígua. Explicitamente nua, com as suas partes sexuais sobre a mesa, oferecendo-
se como numa bandeja, tem, ao mesmo tempo, as pernas cruzadas em sinal de
negação, de defesa, ou ainda numa atitude que, na cinésica, pode representar
controle da fala ou nervosismo ou medo, controle do estado emocional e, ainda,
falta de conhecimento de si própria. Pease (1981) afirma que essa atitude corpo-
ral de defesa (pernas cruzadas) deixa a pessoa que se posiciona mais confortável,
diante da sua pretendida postura de reserva e controle. Por outro lado, Freyre
(1962, p.63) em poesia de título “Bahia de Todos os Santos e de Quase Todos os
Pecados”, diz:

Todos os Santos
um dia voltarei com vagar ao teu seio brasileiro
às tuas igrejas onde pregou Vieira moreno cheias de
[frades ruivos e bons
aos teus tabuleiros escancarados em x (esse x é o futuro
[do Brasil)
e tuas casas a teus sobrados cheirando a incenso comida
[alfazema cacau.

Sendo assim, parece que a posição das pernas cruzadas, isto é, o X da ques-
tão pode ser fechamento, controle ou, também, abertura, escancaramento (tabu-
leiro aberto), o que condiz com as outras imagens que estão representadas nessa
composição ilustrativa.

Tanto Amado como os ilustradores dessa sua obra literária são artistas do
sexo masculino, então as representações da mulher correspondem a olhares do
homem sobre a mulher, levando-nos a supor que esses homens podem ter idea-
lizado a mulher representada, em cada capa, da forma ali reproduzida.

Nessa ilustração da capa ano 2000, a mulher tem as suas partes sexuais
expostas em oferecimento e colocadas no centro óptico da composição como
elemento de capital importância, o que pode estar demonstrando uma pessoa
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que se defende e se reprime, por opressão ou medo, mas pode ainda estar de-
monstrando disponibilidade sexual. Será que é assim que o observador do públi-
co-alvo atualmente vê a mulher e por isso foi representada dessa forma na capa?
De acordo com Berger (1972, p.58):

Ser-se nu é ser-se visto nu pelos outros e, no entanto, não se ser reconhecido por
aquilo que se é. O corpo nu, para se tornar um nu, tem que ser visto por alguém
enquanto objeto. (A visão dele enquanto objeto estimula o seu uso como objeto).
O nu está condenado a nunca estar nu. O nu é uma forma de vestuário.

A mulher nessa capa, assim como nas anteriores, tem relação com a sexua-
lidade do homem, que a coloca nua para querer vê-la revelada, realizando o seu
desejo e fazendo deste a fantasia de não ter nada impedindo o seu contato e os
movimentos. Esta nudez talvez faça surgir a banalidade no momento em que a
visão do espectador desvia o foco das expressões fisionômicas da modelo, que
nessa ilustração não é demonstrada, e dirige o seu olhar para as partes sexuais,
extremamente atraentes, mas que expressam pouco, reduzindo esta mulher a sua
categoria sexual primária, tornando-a objeto de prazer do homem.

A cena, em preto e branco, demonstra o máximo de contraste graficamente,
por isso a imagem lembra uma foto ampliada na técnica de alto contraste, ressaltan-
do o claro e o escuro e promovendo a observação nítida e clara da ilustração.

Percebe-se, por conseguinte, que essa representação pode, não somente,
retratar Gabriela, Cravo e Canela como também D. Flor e seus dois maridos e
outros romances e personagens dos textos de Amado. Apesar da liberdade de
expressão do artista e do olhar de cada um como pessoa, talvez não tenha havido
uma preocupação em ilustrar, especificamente, a obra Gabriela, Cravo e Canela.
Talvez tenha o artista generalizado a mulher das classes baixas ou tentado fazer ver
características de outras obras amadianas, o que pode demonstrar uma nova for-
ma de embalar, apenas fazendo ver as parcerias entre autor literário e artista plás-
tico. Em outras palavras, pode-se colocar na capa uma ilustração, muitas vezes
pouco conectada com a obra literária, apenas como adorno ou como espaço
expositivo de um trabalho artístico inserido em homenagem a Amado. Não se
pode esquecer que se trata de uma edição de tiragem popular, vendida anexa a
um jornal diário, a preços populares. Esta parceria, provavelmente, atrairá o con-
sumidor pela beleza do trabalho artístico, assim como pela representação do nome
do artista plástico que assina a pintura da capa, no meio social em que o público-
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alvo vive. Ao mesmo tempo, poderá funcionar para o mercado editorial como
elemento de notoriedade, projeção e atualização da obra no meio cultural.

A diagramação coloca a ilustração em preto e branco em fundo na cor cinza,
uma cor neutra, que não interfere nas múltiplas informações sobrepostas, desta-
cando em fundo amarelo ouro o nome do romance e, acima, o nome do autor
em tipologia de tamanho menor. O gráfico provável de visualização levará o olhar
do observador, depois de observar/ver a ilustração de Bel Borba, para os nomes
do romance e do autor e, logo após, para os patrocinadores cujos nomes estão
expostos na parte baixa da página. Este gráfico sugere, como na maioria das capas,
um movimento consecutivo em ascensão, apontando para o nome da obra e do
autor, e a fonte utilizada indica harmonia e suavidade, pela inclinação e sinuosidade
da forma.

Na quarta página, impressa na cor amarela, em tonalidade mais clara de que
a tonalidade da primeira capa, percebe-se apenas a marca da coleção Jorge Ama-
do em vermelho, com grande destaque, dado o impacto causado por esta cor.
Abaixo, no rodapé da página, a editora apenas cita as marcas das várias empresas
que deram apoio ao projeto “Coleção Jorge Amado Correio da Bahia”, da qual
esse livro faz parte, e evidencia a realização do projeto com a colocação da marca
das empresas realizadoras.

Não há discurso verbal na capa dessa edição, além do título da obra e do
nome do autor.

A relação entre o lançamento dessa edição e a situação contextual no ano
2000 faz-se, mais uma vez, mediante o clima de mudança e esperado progresso
conduzidos por grupos políticos na Bahia, e a necessidade de trabalho para o
homem do campo, que já não aceitava o êxodo rural. A obra literária parece estar
novamente contextualizada quanto a sua temática, e a ilustração escolhida pelo
capista para a capa se encarrega de ajudar a atualizar, quando enfoca os modelos
com características das mulheres daquele contexto social e da mídia naquele mo-
mento. Além do mais, a contemporaneidade do ilustrador ajuda a acentuar essa
atualização.

Percebe-se que a capa dessa edição demonstra a especificidade da coleção
que, para ser veiculada junto com um jornal diário nos mesmos pontos de venda
do veículo e com preços acessíveis ao público de baixa renda, precisou de vários
patrocínios. Esta forma de publicar confirma a tendência de uma popularização,
cada vez maior, do livro no Brasil, proporcionando a aquisição e leitura de obras
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literárias pela população mais carente, o que outrora só era acessível às minorias
cultas. Com esse tipo de publicação de custo mais barato, maior quantidade de
leitores tem acesso a uma obra literária que, inicialmente, foi publicada, para
outro tipo de público. Os consumidores dessa edição compraram o livro pelo
valor de uma revista, o que é considerado um avanço da empresa editorial.

Em conclusão, durante quarenta e dois anos, as sete publicações brasileiras
desse romance tiveram nove capas, que conservam as indicações de título, auto-
ria e indicações bibliográficas de Amado. Registram o nome das editoras e dos
ilustradores, mas não dão o crédito aos capistas, deixando dúvidas se o capista foi
o próprio ilustrador ou qualquer funcionário da editora. Essas edições apresen-
tam, nas orelhas e quartas capas, sempre uma mistura de texto crítico e jornalístico
que aborda, sumariamente, a história do romance, provavelmente redigido por
algum funcionário da editora (já que não vem explícito o nome do crítico literá-
rio), opiniões sobre a obra e a relação de romances escritos por Amado, eviden-
ciando a sua intensa produção intelectual. Comparando esses textos, observa-se
que são repetidos em várias edições brasileiras anteriores, apenas com algumas
modificações para adaptação à nova edição. Fica bastante evidente que há, em
todos esses discursos, uma forma de comunicar-se com o leitor, seduzindo para a
compra, pois, ao relatar a trama desse romance, os editores imprimem as opini-
ões pessoais de alguns “críticos” ou de amigos de Amado.

Nota-se também que, na sua maioria, os ilustradores dessas edições brasi-
leiras eram amigos de Amado, o que se pode considerar como uma contribuição
para uma ilustração mais próxima do sentido almejado pelo escritor É possível
que a intimidade entre escritor e ilustrador tenha possibilitado uma melhor adap-
tação na ancoragem da ilustração no texto literário.

Essas ilustrações impressas parecem ter sido escolhidas de acordo não apenas
com os interesses da editora, mas também com o que acontecia, social e politica-
mente, naquele momento, no contexto do público-alvo, despertando a atenção
dos consumidores, ao tempo em que também procuravam atualizar a obra literária
no contexto brasileiro de cada época. Percebe-se, então, que isso possibilitou uma
diferença nas formas de representação da mulher entre essas nove publicações.
Na primeira e segunda capas, o enfoque foi nas mulheres na vida dos coronéis da
sociedade conservadora de Ilhéus, ou seja, o poder político-social dominante na-
quele período e a situação dividida dos homens, que tinham uma companheira para
ter os filhos e apresentá-la à sociedade, e outra para os prazeres do sexo.
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A mulher mestiça (pobre e empregada doméstica) somente mereceu desta-
que ilustrativo a partir de 1975, quando a obra literária amadiana passa a ser
adaptada para a mídia eletrônica. O enfoque deslocou-se da família para a mulher
mestiça, mas com muita influência do modelo apresentado pela adaptação eletrô-
nica no Brasil (representado pela atriz Sônia Braga), que já demonstrava decotes
acentuados e posições de cenas nas quais apareciam pernas e coxas com bastante
ousadia. O grau de nudez das modelos impressas nessas nove capas acentuou-se,
com o passar do tempo, causando a impressão de que, nos próximos lançamen-
tos, a Gabriela poderá vir a ser ilustrada sempre nua. Observou-se, ainda, que os
ilustradores escolhidos pelas editoras brasileiras foram do sexo masculino, o que
deixou registrado apenas o olhar do homem sobre a mulher, o que consideramos
um reforço para a visão masculina do autor literário.

Parece que toda vez que, no contexto, havia expectativas de mudanças pro-
gressistas, esse romance se encaixava, ou seja, é como se a obra literária se atua-
lizasse e por isso poderia ser reeditada. Não se pode também deixar de registrar
que, durante esses quarenta e dois anos, as ações de marketing executadas pelas
editoras propiciaram uma maior facilidade de aquisição do produto livro pelo
consumidor, contribuindo para a popularização desse romance.

Esses discursos dos capistas brasileiros serão comparados com discursos de
algumas capas estrangeiras, no próximo capítulo, para observar e analisar as re-
presentações que imprimem “novas cores” ao romance Gabriela, Cravo e Canela.
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