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Apresentação
Não sei se ouvi ou li em algum lugar, mas a memória registrou. “Como saber

o valor do presente sem desembrulhar o pacote?” e Sônia Regina oferece aos leito-
res sua “Gabriela, Baiana de Todas as Cores”, presente que traz implícito um grande
desafio: como desembrulhar esta Gabriela que vem, há cinquenta anos, viajando
pelo mundo e fazendo girar ao contrário as rodas e engrenagens do progresso?

Este livro que me foi dada a honra de apresentar, distinção de uma ex-aluna
da Análise do Discurso, é um espaço de reflexão e um movimento de pensamen-
to, aberto ao diálogo, para discussão de como a linguagem das capas de Gabriela,
Cravo e Canela das edições brasileiras e estrangeiras funcionam no processo de
produção de sentidos dos leitores de diferentes culturas.

Assim construiu com maestria seu objeto de estudo e com extrema lucidez,
deslizando entre a “luz e a sombra”, apresenta a leitura do discurso de quarenta e
oito capas do livro Gabriela, Cravo e Canela, mostrando sua interferência no
“encontro do leitor com o discurso de origem” pela representação plural da per-
sonagem. Estas representações de Gabriela, a pluralidade de tipos e modelos,
como escreveu a autora, “podem estar enriquecendo-a mediante a possibilidade
de uma modificação infinita...”

Será que a Gabriela, do inesquecível Jorge Amado, cobiçada por tantos olha-
res, não é representação do bem-estar subjetivo das experiências de vida dos
“não-civilizados”, uma possibilidade de resgatar a condição humana, ameaçada
pela privação de prazeres e amarrada à racionalidade que exige pensar antes de
agir? Não estaria Gabriela entre os seguidores de Epimeteu (mito recriado e inter-
pretado pelo filósofo renascentista Francis Bacon) que satisfazem a sua índole e
preferem fruir o prazer do instante, imersos na pura alegria instintiva de viver?
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Estes discursos que embalam e porque não dizer embrulham Gabriela são
provocativos, instigantes e abrem um novo campo de questões sobre o conheci-
mento da linguagem, sujeitos e sentidos.

Ao leitor caberá a produção de sentidos, ao atravessar este arco-íris de cores
múltiplas e cambiantes e as divergências de representações desta misteriosa e
indecifrável Gabriela.

Salvador, 31 de agosto de 2009.

Lícia Regina Carvalho Moreira de Souza
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