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Prefácio
No universo de estudos sobre a obra amadiana, muitos deles já reunidos no

acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, a presente publicação emerge como
um importante testemunho de como a obra pode ser recebida em contextos dos
mais diversificados.

De autoria da pesquisadora e professora, Sonia Regina Caldas, o ensaio
“Gabriela, baiana de todas as cores”, resultante da tese de doutorado defendida
em agosto 2003, na UFBa,  vem, certamente, cumprir o papel de proporcionar
aos estudiosos de literatura uma visão pormenorizada das ilustrações e das capas
de várias edições do romance “Gabriela, cravo e canela”, no Brasil e no mundo.

A Fundação Casa de Jorge Amado, que tem como finalidade preservar, orga-
nizar, manter e divulgar o acervo documental de seu patrono, vem procurando,
desde a sua criação em julho de 1986, incentivar estudos e pesquisas sobre o
universo amadiano na certeza de assim estar contribuindo para melhor compre-
ensão e reconhecimento de sua obra, especialmente perante as gerações futuras.

Nesse viés, a Fundação se tornou um expressivo centro de produção cultu-
ral e editorial, mantendo vínculos com instituições representativas nacionais e
internacionais.

A Divisão de Pesquisa e Documentação, constituída de cerca de 250.000
documentos, busca atender às múltiplas demandas de utilização do acervo, atra-
vés de projetos específicos sobre literatura e cultura, apoiando desse modo inú-
meras pesquisas que resultaram em alentada produção científica.

O grande desafio é promover incessantemente um canal de experiências e
de intercâmbios culturais, incentivando e sistematizando a produção de estudos,
teses e ensaios realizados a partir da obra amadiana, contribuindo dessa maneira
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para a divulgação de novas idéias e conceitos, estimulando a formação de uma
consciência quanto à importância da literatura para a fixação de uma memória
cultural.

Desse modo acreditamos que a presente publicação, além do objetivo es-
pecífico de trazer à tona aspectos inusitados sobre o universo das capas e ilustra-
ções nas diversas edições dos livros de Jorge Amado, através da cuidadosa e extensa
pesquisa da professora Sonia Regina Caldas, terá o condão de ampliar o catálogo
institucional de estudos e pesquisas, elaborados em torno das obras deste grande
escritor baiano, produzidos a partir de documentos do acervo que ele deixou
como legado de uma vida inteiramente dedicada à literatura.

Salvador, 30 de julho de 2009.

Myriam Fraga
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