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As cores terciárias e as capas estrangeiras 
 
 

Sônia Regina de Araújo Caldas 



“Quando se pode ler a tradução,
por melhor que seja o tradutor – tenho
tido excelentes, capazes, devotados -
existe sempre o detalhe, por vezes

mínimo, que choca, agride, dói:
onde foi parar a marca sutil do

personagem, o peso exato de uma
palavra? Imagina-se a dor no coração

ao ver xoxota ou xibiu, doces
designações da boca do mundo,
traduzidas por sexo de mulher,

vulva, bunda virando nalgas.
Nalgas, uma bunda de mulata

que se preza? Jamais!“

 Jorge Amado

as Cores Terciárias
e as Capas Estrangeiras
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A mistura de duas  cores, uma secundária e a primária que lhe deu origem, pode
gerar, também, uma terceira cor que os estudiosos chamam de terciária. Essas de-
finições geradas por particularidades dos estímulos provocados pela cor dizem mais
a respeito da sensação do que da percepção, classificando-se pelas formas de mani-
festação. Como se sabe e já foi referenciado, da percepção da cor fazem parte os
fenômenos psicológicos que alteram substancialmente a qualidade do que é visto.
Foram comparadas as capas estrangeiras, correspondentes ao olhar do capista que
vive num contexto diferente de Amado, com a cor terciária, pois o resultado do
discurso de cada capista estrangeiro é consequente e proveniente do discurso secun-
dário (a capa brasileira) e da cor primária, a matéria-prima, o discurso de Amado.
Assim, a união dessas duas cores, primária e secundária, ou seja, o texto de Amado
lido pelo capista estrangeiro e a ilustração da capa da edição por ele observada, é
que vai fazer surgir a cor terciária,  a cor da nova capa estrangeira.

Foram observadas trinta e nove capas de edições estrangeiras, analisando-se
inicialmente as coincidências nas escolhas das ilustrações, as repetições e a influên-
cia das capas brasileiras editadas anteriormente, para que fossem
formuladas hipóteses sobre uma possível relação entre as ilustra-
ções, o texto do romance e a imagem do Brasil (no imaginário
estrangeiro) como país de origem dessa obra literária.

É necessário salientar que os comentários  aqui registrados
fazem parte do olhar de uma brasileira, nordestina e baiana, que
conhece e identifica as características regionais descritas no texto do
romance, e por isso ousa estabelecer essa possibilidade de relação.

Em trinta e uma edições, foram utilizadas, para ilustrar o invólucro
do produto, representações que parecem ser da personagem Gabriela,
além de outras que, possivelmente, são provenientes de um conheci-
mento anterior do capista ou do ilustrador sobre a cultura brasileira. Portugal 1978

Sem título-2 5/4/2010, 13:22163



164

Comparando-as com as capas brasileiras, percebe-se que apenas uma capa
estrangeira enfoca o tema da família dos coronéis e a sua vida dupla, com a pre-
sença da esposa e da amante, como na primeira edição brasileira. É o caso da
edição de Portugal 1978, na qual o ilustrador utiliza parte da ilustração de Clóvis
Graciano, impressa na edição de lançamento no Brasil.

Em três capas especificamente, duas edições portuguesas, de 1978 e 1984,
e uma catalã, de 1997, o livro teve sua capa ilustrada com fotos da Gabriela,
modelo criado pela atriz Sônia Braga e usado tanto pela novela da rede Globo
como pelo filme, também baseado no romance, do qual são protagonistas esta
atriz e o ator italiano Marcello Mastroianni.

Em nove capas, a Gabriela foi representada com características de uma mu-
lher aparentemente de etnia branca. Nessas ilustrações de alguns países onde
a população é dominantemente branca, de olhos azuis e cabelos louros, as repre-
sentações são de mulheres de cabelos negros, como se pode observar nas edi-
ções da Noruega [19--], Inglaterra (1984), Itália (1979), Tchecoslováquia (1974),
Turquia (1973), Coréia (1976) e três da Alemanha (1962, 1964, 1968).

Supõe-se, então, que os capistas representaram-na dessa forma, buscando
uma semelhança da mulher da ilustração com as mulheres do púbico-alvo, uma
vez que, no romance, a cor da personagem está explícita. Amado (1966, p.216)
define-a no seu texto dessa forma:

Portugal 1977 Portugal 1984 Portugal 1997
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Inglaterra 1984Noruega 19...

Tchecoslováquia 1974 Turquia 1973 Coréia 1976

Alemanha 1962 Alemanha 1964 Alemanha 1968

Itália 1879
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Nacib perguntava-se ansioso: afinal que sentia por Gabriela, não era uma simples
cozinheira, mulata bonita, cor de canela, com quem deitava por desfastio?

Quinze edições estão mais aproximadas da descrição de Amado e possuem
ilustrações da personagem Gabriela com traços assemelhados aos da mulher mestiça
ou negra ou mulata, que foram as capas editadas nos Estados Unidos (1988),
Lituânia (1994), Argentina (1972) e (1990), Rússia (1961), Suécia (1963), Ale-
manha (1966), Espanha (1998), Portugal (1960, 1965, 1974, 1978 e 1984),
Dinamarca (1965) e Líbano (1990).

EUA 1988 Lituânia 1994 Argentina 1990

Rússia 1961 Suécia 1963 Alemanha 1966
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Portugal 1965 Portugal 1978

Portugal 1984 Líbano 1990

Argentina 1972 Portugal 1960Espanha 1998

Portugal 1974

Dinamarca 1965
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Em nove países, os capistas também representam a Gabriela junto a ele-
mentos da natureza: Argentina (1990), Lituânia (1994), Estados Unidos (1988),
Alemanha (1962), Inglaterra (1984), Líbano (1990), com ilustração igual à capa
americana, Portugal (1978 e 1984) e Tchecoslováquia (1974). Podem estar re-
presentando a imagem que esses capistas têm do ambiente do país de origem da
estória contada por Amado. O uso da natureza exuberante e paradisíaca também
pode ilustrar, ideologicamente, países não industrializados ou representar o imagi-
nário de países tropicais.

Líbano 1990 Portugal 1984Alemanha 1962

Lituânia 1994 Argentina 1990 EUA 1988
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Uma capa apenas, a da edição de 1963 de Estocolmo, parece relacionar
essa personagem amadiana com as baianas que desfilam nas Escolas de Samba do
Rio de Janeiro ou, talvez, com as fantasias da cantora Carmem Miranda, pois
ambas vestem trajes derivados da indumentária típica da baiana. As Escolas de
Samba são muito conhecidas nos países estrangeiros por documentários e foto-
grafias e por isso atraem muitos turistas para o Brasil no carnaval, quando se apre-
sentam para o público. Numa das suas alas tradicionais algumas pessoas se vestem
como típicas baianas, mas com muita sofisticação para desfilar. Já a
cantora Carmem Miranda representava nos Estados Unidos, o país
em que viveu, o Brasil, com a estilização de trajes semelhantes aos
da típica baiana, como participante da Política da Boa Vizinhança
entre estes países, na época da Segunda Guerra Mundial. Parece
que apenas as edições da Argentina, de 1990, a dos EUA, de 1988,
e a repetição da ilustração americana na edição para países de língua
árabe, em 1990, fazem relação com a Gabriela descrita no texto,
ou seja, demonstram claramente os traços da mulata de olhos ver-
des como cita Amado (1966, p.201):

Reclamava Josué, por que não fazia ele um soneto para aquela flor,
aquela orelha, aqueles olhos verdes? Josué respondendo que um
soneto era pouco, faria uma ode, uma balada. Suécia 1963

Inglaterra 1984Tchecoslováquia 1974Portugal 1978
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Nessa ilustração da edição dos EUA, contudo, a modelo que representa a
Gabriela vem acoplada ao imaginário de nativos com pouca vestimenta ou, possi-
velmente, da Eva na religião católica.

Somente a capa da Grécia (1983) representa a personagem aglutinada à
esfinge grega.

As esfinges da Grécia são prodigiosas construções de pedra em forma de
leão deitado, com a cabeça humana e um olhar enigmático saindo da juba. Exis-

tem diferenças entre as esfinges egípcias e as gregas: as egípcias,
normalmente, representam um faraó ou rei com corpo de leão
para simbolizar a invencibilidade, a realeza animal, para que o sobe-
rano pudesse se distinguir dos outros homens. Segundo Biederman
(1993, p.139-140):

Raramente também rainhas foram representadas dessa forma. A esfinge de
semblante feminino da tradição grega tem suas raízes em um motivo lendário.
Muitas vezes era munida de asas, e sempre representada como um demônio
feminino mortal que se postava à beira dos caminhos, propunha enigmas aos
viandantes e devorava aqueles que não conseguissem resolver suas questões.
Isso ocorreu até que Édipo conseguiu superá-la com seu conhecimento, e a
partir de então ela se tornou símbolo da eterna questão a respeito da natureza doGrécia 1983

Argentina 1990 EUA 1988 Líbano 1990
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homem, que deve ser respondida quando há necessidade de se descobrir o signifi-
cado da própria existência. Foi esse o sentido que o barroco e o maneirismo atribu-
íram ao "enigma da esfinge", representada na maioria das vezes como um leão com
cabeça feminina, o peito volumoso e o sorriso enigmático.

As esfinges da Grécia, com cabeças femininas, representam também a femi-
nilidade pervertida, a devassidão, a vulgarização, e que somente poderia ser vencida
pelo intelecto, pela sagacidade, ou seja, pelo oposto ao embrutecimento vulgar,
de acordo com Chevalier e Gheerbrant (2001). A posição da esfinge como figura
de mulher torna-a símbolo da terra, como se estivesse presa à natureza terrena,
representando seres com ausência de elevação. Alguns autores também atribuem
à esfinge grega a simbologia da vaidade tirânica e destrutiva do enigma e do misté-
rio no início de algum destino: a mulher fatal. A relação proposta nessa ilustração
parece ser da Gabriela como uma mulher devassa e pervertida, de natureza terrena,
que não tem atributos intelectuais e, por isso, está presa às emoções e aos senti-
mentos da "terra".

Nove edições estrangeiras ilustram a personagem nua ou seminua. Basica-
mente, isto ocorre nas edições dos Estados Unidos (1988), da Alemanha (1962 e
1966), Itália (1979), Portugal (1978 e 1984), Grécia (1983), Líbano (1990) e
Espanha catalã (1997).

EUA 1988 Alemanha 1962 Alemanha 1966
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Essa escolha pode estar reforçando a imagem de paraíso que diversos países
estrangeiros têm do Brasil.

Por outro lado, algumas dessas edições iniciam a publicação de ilustrações da
Gabriela nua ou seminua antes mesmo das representações dos capistas brasilei-
ros, pois, nas edições brasileiras, a mulher nua só é inserida a partir do ano de
1973, com a ilustração de Carybé.

Portugal 1978 Portugal 1984Itália 1979

Grécia 1983 Líbano 1990 Espanha catalã 1997
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Sete capas são ilustradas por modelos que divergem de algumas característi-
cas descritas por Amado ou talvez se misturem com características do público-
alvo, que são as edições da Noruega [19--], Alemanha (1962, 1964 e 1968),
Turquia (1973), Coréia (1976) e Itália (1979).

Alemanha 1962 Alemanha 1968

Turquia 1973Alemanha 1964 Coréia 1976

Itália 1979
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Pode-se observar, ainda, que onze capas usam o título fracionado ou reduzi-
do e o romance passa a ser intitulado apenas por Gabriela nas edições da Norue-
ga [19--], Lituânia (1994), Rússia (1961), Suécia (1963), Alemanha (1962, 1964
e 1968), Hungria (1975), Dinamarca (1965), Polônia (1968) e Ucrânia (1970).

Alemanha 1968Alemanha 1962Suécia 1963

Rússia 1961Lituânia 1994Noruega [19--]
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Observa-se, ainda, que algumas edições modificaram o título. Na edição
francesa, de 1959, o título passou a ser Gabriela, fille du Brésil, nas edições da
Tchecoslováquia (1967, 1974 e 1977) o título adotado foi Mulatka Gabriela,
acentuando os diferentes enfoques que o capista (ou a editora) gostaria de chamar
a atenção do público-alvo. Na edição de 1977, está impressa a imagem de uma
mulher de perfil, nas cores negra e branca,  provavelmente, lembrando a origem
racial da mulata brasileira.

Dinamarca 1965Alemanha 1964 Ucrânia 1970

Hungria 1975Polônia 1968 Noruega [19--]
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Três capistas escolheram outros enfoques, bastante peculiares, para repre-
sentar o romance. A capa da Espanha (1994) escolhe o sapato azul com que
Nacib presenteia Gabriela para que ela freqüente os eventos sociais, depois de
casada e em sua companhia. A capa da Hungria, de 1975, imprime uma pintura
surrealista, tornando difícil estabelecer alguma relação com o texto de Amado ou
com o Brasil, mas, por ser uma ilustração surrealista de pintor mexicano, pode
dar margem a diversas interpretações do observador-leitor. A edição hebraica do
ano de 1983 parece ter escolhido a imagem das palafitas, talvez por ser uma
representação que lembra a Bahia-Brasil na visão de mundo do capista. As cons-
truções chamadas palafitas são habitações sustentadas por estacas sobre regiões
lacustres ou alagadas, comuns em algumas regiões brasileiras onde residem pes-
soas de classe econômica baixa, embora este tipo de construção não faça parte
dos cenários do romance de Amado.

Duas edições - a de língua árabe, (1984) e a persa (1988) - utilizam a flor
cravo para ilustrar o romance. Provavelmente, os capistas tenham interpretado o
título dessa obra literária como se a Gabriela cheirasse ao perfume do cravo (flor)
e não ao condimento culinário. Outra hipótese (embora remota) seria uma rela-
ção com a Revolução dos Cravos que aconteceu em Portugal e que teve participa-
ção do Partido Comunista.  Neste caso, o capista pode ter relacionado o seu
trabalho à ideologia partidária do escritor Amado.

Tchecoslováquia 1974Tchecoslováquia 1977Tchecoslováquia 1967
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 A edição da Dinamarca (1965) aparentemente relaciona um dos persona-
gens com uma figura mexicana, como se o capista não soubesse a diferença entre
os dois países, Brasil e México. A cena que ilustra parece que a personagem
amadiana Gabriela está passando em frente a um coronel (ou um jagunço) pareci-
do com um mexicano, pela presença dos grandes bigodes e pelo tipo do chapéu,
assemelhado a um sombrero.

Espanha 1994Hungria 1975

Líbano 1984 Irâ 1988Israel 1983
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A capa da edição da Tchecoslováquia 1974 mostra um rosto de mulher
junto a algumas folhas que parecem de cacau ou de fumo, como se estivesse sob
um pé de cacau ou, talvez, sob folhas secas que, pela sugestão do formato, isto é,
folhas pontiagudas e num tom amarelado. Lembram também a forma como as
folhas de fumo ficam secando nos galpões da indústria fumageira antes da fabrica-
ção dos charutos. Essa relação feita pelo capista pode ter ocorrido pelo seu co-
nhecimento do Brasil como país  grande exportador de fumo, além de que os
charutos brasileiros são considerados de excelente qualidade e muito requisita-
dos, (inclusive pelo mito de eles serem, ainda, enrolados, como no período da
colonização, nas coxas das mulatas brasileiras). Mas, ao lado dessas folhas, a figura
de mulher parece ter traços fisionômicos da mulher do público-alvo que a edição
pretende atingir, o que nos faz pensar que essa ilustração pode, também, estar
mostrando uma mulher do imaginário da Tchecoslováquia, sob uma árvore qual-
quer com folhas secas, sem nenhuma relação com o Brasil ou com o texto
amadiano.

Diante de enfoques tão peculiares,  serão analisadas algumas capas estrangei-
ras sem pretensão de uma análise aprofundada desses discursos, uma vez que
seriam necessários não apenas maiores conhecimentos, como também uma
vivência maior da cultura de cada país onde essas capas foram editadas. Então, foi
feita uma seleção, a partir da identificação dos países onde foram publicadas, para
tentar contextualizá-las.

Coréia 1976 Dinamarca 1965 Tchecoslováquia 1974
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Entre os critérios de seleção, foram objeto de observação as capas editadas
em países considerados do "primeiro mundo",  para investigar os enfoques que
alguns países ocidentais escolheram para representar essa obra literária que des-
creve a Bahia e, consequentemente, o Brasil. Foram escolhidas algumas capas,
dando-se preferência às que eram mais ilustradas, com signos que eram de mais
fácil reconhecimento e tinham maior relação com o objeto de estudo deste tra-
balho. Outro critério de seleção foi a facilidade de tradução dos textos  inseridos,
pois algumas edições estão impressas em idiomas em que houve dificuldade de
encontrar tradutor. Contribuiu, também, para a escolha a facilidade de acesso e
identificação dos aspectos culturais do país onde foi lançada a capa, pois existem
capas que foram editadas em países cuja cultura é muito diferente da cultura bra-
sileira, o que traria dificuldades para estabelecer uma relação entre o significante e
o significado.

Feita a escolha, foram observados, em primeiro plano, o país onde foi editada,
suas características principais, sua posição no mundo e participação no mercado
internacional. Em seguida, identificou-se a autoria das capas, observando-se que a
maioria não possui referência do autor, exatamente como nas capas brasileiras. In-
vestigaram-se os registros da autoria das ilustrações, não só para tentar identificar as
influências de quem elaborou o discurso escolhido pelo capista para iluminar a obra
literária e demonstrar o título do romance, como também porque a ilustração é o
grande foco deste trabalho. Observados esses dois itens essenciais para qualquer
leitura e reconhecimento da utilização de algumas representações, foram selecionadas
as convergências e divergências com relação ao discurso de Jorge Amado em Gabriela,
Cravo e Canela, e àquele das capas brasileiras publicadas anteriormente, além de
uma possível relação com a Bahia e o Brasil.

As edições estrangeiras com capas ilustradas são, em parte, edições de bol-
so, bastante populares, provavelmente comercializadas, em grande parte, em bancas
de revistas. Muitas dessas edições possuem modificação do título da obra, e as
informações sobre Amado, impressas nas orelhas dos livros, nem sempre
correspondem à sua  biografia. Além disso, as poucas informações impressas
correspondem às impressas nas edições brasileiras.

Na seqüência do trabalho, foram observadas nos discursos estrangeiros, as
representações convergentes com o produto literário Gabriela, Cravo e Canela,
e as relações necessárias para que o produto possa demonstrar e fazer conhecer
outra cultura. Também foram observadas as representações divergentes como
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conseqüências das mudanças que sofrem as representações ao passar de uma
cultura para outra.  As  convergências apontam para a preservação do sentido do
conteúdo ou dos valores presentes no texto amadiano, apesar da mudança de
contexto, de espaço e de tempo. Nas divergências, além das mudanças identificadas
como consequentes da variação contextual, os capistas apresentam signos de sen-
tido contraditório ao texto de Amado e à cultura baiana/brasileira, bem como
alguns símbolos que produzem efeitos de sentidos muito distantes do enfoque
dado no romance. Em alguns discursos divergentes, houve uma substituição de
sentido (ou sentidos) que o capista não quis ou não pôde evidenciar no seu traba-
lho. Essa suposição foi feita  baseada no princípio, visto anteriormente, de que,
para embalar produtos, é dever representá-los com o máximo de fidelidade, e a
embalagem-capa deve iluminar e esclarecer o produto-romance através da nova
representação.

Como critério de análise, partiu-se da concepção de que a ilustração como
representação de uma obra literária, terá de incorporar o sentido "original", acres-
centando, unindo, completando, ampliando, preenchendo e, principalmente, au-
xiliando a interpretação do leitor. Assim, a capa, como rótulo, deverá ter por
objetivo falar do conteúdo que embala e fazer aparecer o texto literário que divul-
ga, reproduzindo os valores e sentidos presentes.

A observação e a análise das capas estrangeiras obedecerão à ordem crono-
lógica de lançamento das edições, relacionadas para este estudo.
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Primeira Capa
Estrangeira

País  FRANÇA

Editora   ÉDITIONS SEAGERS L’INTER

Ano  1959

Autoria da capa  SEM REFERÊNCIA

Autoria da Ilustração  DI CAVALCANTI

Técnica a ilustração  XILOGRAVURA

Tradução  MAURICE ROCHE E VIOLANTE DO CASTRO

Versão do texto da capa  MARIA JOSÉ PASSOS
( para fins deste trabalho)
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A cor aparente ou acidental, segundo Pedrosa (1982, p.22), "[...] é a cor vari-
ável apresentada por um objeto segundo a propriedade da luz que envolve ou a
influência de outras cores próximas". Compara-se esta cor, que aparenta ser uma
outra devido aos reflexos de outras cores que estão junto a ela, com a situação do
local onde o capista estrangeiro elaborou a sua capa, pois, devido à influência do
novo local de publicação, da mudança geográfica ou mudança de tempo e cultura
do público-alvo, a ilustração escolhida para a capa se modificará e torna-se-á vari-
ável e, consequentemente, bastante peculiar e específica.

Como os públicos-alvo, para os quais serão dirigidas as capas (estrangeiras),
convivem com culturas bastante diferenciadas da cultura que Amado descreve em
seu romance, a adaptação feita em cada capa (para a comunicação com o seu públi-
co) vai sofrer interferências, ou reflexos, que a deixarão, muitas vezes, completa-
mente divergente do que é descrito no romance. Metaforicamente, o capista modifica
o "tom" dado por Amado em seu texto, para aproximá-lo do "tom" que o público-
alvo reconhece: a cor local, a inserção ou aproximação na sua cultura. Esta "cor" já
não é mais a de Amado e, sim, uma cor aparente que aconteceu por acidente, pela
casualidade da publicação do romance naquele lugar. É a proximidade com a outra
cultura que dará o reflexo de uma nova "cor", isto é, de um novo sentido.

Essa capa foi editada na França. No período de lançamento da edição, quem
governava a França era o general Charles de Gaulle, líder do partido anticomunista
União pela França, que tinha como um dos seus objetivos findar o levante dos
pieds-noirs (pés-negros), colonos que lutavam contra a independência da Argélia.

A França, além de ter sido um império colonizador, tem como tradição um
grande investimento em arte e cultura, possuindo em média, atualmente, mais de
trezentas editoras que publicam, anualmente, milhares de títulos novos, perfazen-
do um volume de negócios editoriais de bilhões de euros a cada ano. A sua popu-
lação costuma investir cerca de 30% das despesas familiares com cultura. Sua
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tradição mostra que os franceses foram os primeiros leitores de revistas, por isso,
os periódicos editados nesse país possuem grandes tiragens. A França se destaca
na maioria das expressões artísticas como nas artes cênicas em que registra mais
de mil companhias independentes de teatro, e no cinema, em que é o segundo
líder mundial de investimentos cinematográficos, mesmo tendo a televisão como
principal lazer da sua população.

O restaurador é o profissional encarregado de restaurar, recuperar ou con-
sertar uma obra de arte. Com o tempo, as cores originais de uma determinada
pintura frequentemente tornam-se obscurecidas, necessitando de um profissional
que faça uma "repintura", ou seja, tente igualar as cores anteriormente presentes
na pintura que será restaurada. Esse artista tenta recriar a aparência original da
pintura, usando as mais novas tecnologias, mas não se pode deixar de considerar
que a restauração é, também, uma coenunciação, pois, mesmo sendo seguida a
indicação do original, não deixa de haver o olhar do restaurador. A técnica de
restauração se baseia na possibilidade de deduzir, das partes observadas como
existentes na obra que se está trabalhando, as que devem ser reconstruídas.

Metaforicamente, o ilustrador estrangeiro tem, com a obra literária, a mes-
ma relação de um restaurador, pois, ao ilustrar uma nova capa para a edição
estrangeira, faz funcionar o seu trabalho como uma repintura do texto, inclusive
suplementado pela influência do coenunciador da tradução e do capista da edição
que serviu de base para a tradução ou, ainda, das várias capas do país de origem.
No trabalho do ilustrador, assim como no do restaurador, devem ser observadas
as implicações estéticas e contextuais que podem vir a interferir no resultado final.

Quem primeiro ilustrou esse romance amadiano para um público estrangei-
ro foi Di Cavalcanti, e esta edição, feita no ano 1959, não somente é a primeira
edição estrangeira, como também é a primeira que enfoca Gabriela na ilustração
da capa do romance. Por isso, torna-se mais específica, constituindo uma situação
mais complexa. Di Cavalcanti, pintor brasileiro que utilizou como tema, para
muitas de suas telas, a mulher mestiça, a mulata, ao transpor um dos seus quadros
para a ilustração da capa, não somente articulou sua obra com o texto, mas tam-
bém elegeu um dos personagens da trama, fazendo deslizar o romance para a
história da Gabriela. Daí surge um questionamento: o título francês - Gabriela,
fille du Brésil - sugeriu a capa ou vice-versa?

O reflexo, segundo Ferreira (1975), pode ser o ato ou efeito de refletir-se,
imitação, resposta ou reação, o que se produz por reflexão ou uma ação reflexa.

Sem título-2 5/4/2010, 13:22185



186

Quando uma cor reflete os seus tons para outro lugar, demonstra no local onde
está refletida a mesma tonalidade, as mesmas cores. O mesmo acontece nas
capas estrangeiras que conservam as impressões da cultura de origem do autor
literário, os reflexos conservam as tonalidades dadas por aquela cultura, por isso
os reflexos são relacionados com as convergências entre as capas estrangeiras, as
capas brasileiras e o discurso de Amado.

Já que convergir é dirigir-se para um ponto comum, afluir, tender para um
mesmo fim, e uma lente de observação convergente aproxima os raios luminosos
que a atravessam, procurou-se, também observar, com o olhar de baiana-brasilei-
ra, quais as representações usadas pelos capistas estrangeiros que se aproximam
das representações de Amado e dos ilustradores brasileiros.

Na capa ilustrada por Di Cavalcanti, aparece o título Gabriela fille du Brésil,
Gabriela, garota ou filha do Brasil, e uma ilustração que se supõe estar demons-
trando este título, com a representação de uma mulher com traços bastante pe-
culiares ao trabalho do artista ilustrador. É uma mulher com três tonalidades na
cor da pele - marrom, preta e branca -, que pode estar refletindo as três raças da
formação do povo brasileiro (índio, negro e branco) ou sintetizando o resultado
mestiço - a mulata -, característica da personagem Gabriela, filha de pais de etnias
diferentes (negra e branca), tão comum no Brasil, principalmente na formação
étnica da Bahia, onde a população tem predominância da etnia negra ou de seus
descendentes, do que em outras regiões do Brasil. Consideramos esta represen-
tação cuidadosa, uma vez que existe uma variação quanto à definição do que se
considera mulata na Bahia, apesar de Amado graduá-la entre a cor do cravo e da
canela, até insinuando uma variação para a cor marrom. Talvez Di Cavalcanti
assim a tenha representado pelo conhecimento da cultura brasileira, por ter nas-
cido e vivido no País.

A roupa da mulher representada na capa também converge para o texto de
Amado, quando ele descreve a Gabriela vestida com vestidos de algodão estampa-
do, presenteados por Nacib. As formas e cores lembram as estamparias tropicais,
bem brasileiras. Sobre a cabeça da mulher, o artista colocou algo semelhante a uma
rodilha e um vaso de barro ou uma cesta com uma galinha, representação de um
antigo costume popular de transportar objetos. A rodilha é um rolo de tecido,
usado pelo povo do Recôncavo baiano, para amortecer o peso e, ao mesmo tem-
po, equilibrar o que se carrega sobre a cabeça. Talvez que a escolha da representa-
ção, uma galinha no cesto, tenha sido feita pelo costume brasileiro de carregar
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as coisas na cabeça, ou para relacionar com os acontecimentos do momento. Quem
sabe até para ridicularizar ou chamar atenção para um animal que aparecia na mídia
européia no período de lançamento da edição estrangeira, época da guerra fria.
Segundo Brener (1998, p.218), Nikita Kruschev, líder soviético, havia prometido
que, nos anos 70, a prosperidade do mundo socialista ultrapassaria a do Ocidente,
e pretendia dinamizar a economia sugerindo reformas, e por isso aparecia para as
câmeras beijando criancinhas e examinando as galinhas em cooperativas, como acom-
panhamento do progresso econômico prometido.

Também poderia estar sugerindo uma representação dos cultos africanos
nas cerimônias iniciáticas, especialmente no candomblé, citado várias vezes por
Amado na trama, em que uma galinha é posta numa bacia sobre a cabeça da
pessoa que deverá ser iniciada, significando sua entronização definitiva no culto e
no mundo dos mortos.

Como fundo dessa representação, Di Cavalcanti pintou um casario que lem-
bra as casas do povo de Ilhéus, cenário do romance. Os tons usados no casario
também convergem para a sobriedade.

Muitas vezes, um observador, ao olhar para uma determinada cor, não ob-
serva que houve uma mudança de coloração e continua a considerá-la igual à cor
anteriormente vista, por uma codificação já preestabelecida por convenções
contextuais, dando a essas nuances um mesmo valor subjetivo. É comum olhar
para uma superfície originalmente branca que, com o passar do tempo, o enve-
lhecimento tornou-a amarelecida, mas continuarmos conceituando esta superfí-
cie como branca, dado nosso conhecimento anterior. Essa coloração vista como
branca, por um saber antecipado e previamente codificado, chama-se de cor ve-
lada, escondida e dissimulada, pois a cor refletida é outra, embora, pelo conheci-
mento anterior, o observador continue percebendo-a da mesma forma.

Comparou-se esse efeito de valor subjetivo, das divergências encontradas
nas capas estrangeiras em relação ao discurso amadiano, às capas feitas para as
edições brasileiras e à cultura baiana. Divergir quer dizer afastar-se do ponto de
origem, separar, discordar, estar em desacordo, não combinar. Uma lente de
observação considerada divergente afasta os raios luminosos que a atravessam.
As representações do capista estrangeiro, afastadas do sentido dado por Amado
em seu texto, podem ter sido resultado de seu olhar imbuído de outra cultura.
Podem ter sido baseadas em alguma percepção anterior, presente na cultura ou
no imaginário do seu país. Assim, sem perceber as novas nuances, o capista, com
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base no seu saber anterior, atribui um novo sentido ao texto amadiano, conceitua
e escolhe a ilustração para representar o título ou o romance, de acordo com o já
estabelecido por sua cultura ou pelo imaginário sobre o Brasil.

Na capa francesa de 1959, percebe-se, como divergência, que o título do
romance não foi mantido, e o novo título "Gabriela filha ou garota do Brasil" indica
a personagem como o tipo da mulher brasileira. O modelo criado para a perso-
nagem Gabriela pode contribuir para a construção de um estereótipo da mulher
baiana e brasileira. Leitores que não conhecem o Brasil podem passar a identificar
a mulher brasileira pelo modelo da ilustração aliada ao título e à descrição de
Amado.

Essa mudança no título tende a uma descaracterização da obra amadiana, já
que é pelo título que, na maioria das vezes, o leitor identifica uma obra literária,
além de ser um desrespeito à integridade da obra.

No caso de Di Cavalcanti como ilustrador, ele pode ter operado aproveitan-
do e identificando seus quadros com a produção de Amado ou se utilizado da
estereotipia ou imagem que talvez o francês médio tivesse engendrado sobre o
Brasil.
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Estrangeira

Título  GABRIELA

País  RÚSSIA

Editora   SEM REFERÊNCIA

Ano  1961

Autoria da capa  SEM REFERÊNCIA

Autoria da Ilustração  SEM REFERÊNCIA

Técnica a ilustração  XILOGRAVURA

Tradução  SEM INDICAÇÃO

Versão do texto da capa  OLGA BELOV
( para utilização da FCJA)
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A edição russa, lançada pela União Soviética na vigência do regime comunista, foi a
segunda selecionada. Com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e a
Revolução de Fevereiro, a monarquia é substituída pela república parlamentar que deu
origem ao Partido Comunista. Este partido distribuiu terras aos camponeses, transferiu
o controle das indústrias a representantes operários, enfrentando várias forças de opo-
sição. Em 1922, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que
reunia os territórios antes pertencentes ao Império Russo. Em 1941, a Alemanha
invadiu a URSS, e, a partir da reação russa a essa invasão, a URSS emergiu como a
segunda maior potência do mundo, com seu regime socialista. Os Estados Unidos
reagiram ao poder soviético e se comprometeram a impedir a expansão comunista.
O mundo foi dividido em dois grandes blocos antagônicos, dando início a um proces-
so que passou à história como guerra fria.

No período de lançamento dessa edição, havia sérios problemas entre dois
aliados comunistas, a China liderada por Mao-Tse-Tung e a URSS de Nikita
Kruschev, que travavam batalhas ideológicas, devido à decisão de Kruschev de não
auxiliar a China a obter a bomba atômica.

Não encontramos referência à autoria da capa nem da ilustração nessa edição.
As representações dessa capa convergem para a cultura baiana e para o texto

de Amado (1966, p.433), como se observa a seguir:

Chamava Gabriela de Yemanjá, dela nasciam as águas, o rio Cachoeira e o mar de
Ilhéus, as fontes nas pedras. Nos raios da lua, a casa velejava no ar, subia pelo morro,
partia na festa.

Perdura o deslizamento da trama política da cidade de Ilhéus para o percurso
existencial de Gabriela. O capista colocou, no centro da composição, o rosto de
uma mulher morena com cabelos compridos e uma flor alva sobre a orelha, ao
lado de uma sereia com um espelho nas mãos. Esta imagem lembra a personagem
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Gabriela e a tentativa de representação do orixá Iemanjá, divindade do candom-
blé, culto afro-brasileiro, citado por Amado. A Iemanjá é representada, na Bahia,
como uma sereia com um espelho nas mãos, e as suas oferendas são sempre nas
cores azul e branca, já que é uma divindade que representa as águas do mar, por
isso talvez o ilustrador tenha colocado uma flor de cor branca no cabelo da mode-
lo que parece representar a Gabriela.

As sereias, como Iemanjá, também representam sedução. Inicialmente, in-
clusive no Egito, eram consideradas divindades infernais, que se transformavam
para encantar. Aparecem relacionadas às emboscadas oriundas dos desejos e das
paixões. No Brasil, simbolizam, ainda, uma imaginação pervertida, um sonho
insensato em vez de uma ação realizável, segundo Chevalier (2001, p.814). Esses
sentidos, na Bahia têm relação com a representação da sereia Iemanjá, que sim-
boliza sedução e beleza.

Na trama do romance, a Gabriela é "filha de Yemanjá", com as suas caracte-
rísticas pessoais semelhantes às do orixá, seu guia. Com esta afirmação Amado já
deixa subentendido que a personagem é bela e sedutora.

No fundo da composição, veem-se, em destaque, alguns círculos com ce-
nas de pessoas em feiras com barracas ou em frente à praia ou diante de casarios.
Esses círculos estão rodeados por uma textura feita com losangos, azuis e bran-
cos, que possuem no centro uma forma amarela que lembra o cacau, tão citado
no texto do romance.

A Quarta capa possui a mesma composição artística sendo que, no centro,
vê-se um abebé, o espelho que a divindade Iemanjá, rainha das águas, normal-
mente carrega em suas mãos. A palavra espelho tem sua origem em speculum,
que deu origem ao termo especulação, que significa olhar as estrelas, segundo
Chevalier e Gheerbrant (2001). A simbologia do espelho é extremamente rica
devido à condição de superfície que reflete, e é muito associado à tradição nipônica
de revelador da verdade e da causa dos atos passados. Significa, também, a har-
monia e a união conjugal, a pureza perfeita da alma, a superfície das águas, o
reflexo da ação dos homens, a alma e a magia que permitem ler o passado, o
presente e o futuro das pessoas. Por isso, vários sentidos podem estar associando
o espelho abebé ao orixá, no sentido da trama e da ilustração da capa.

Não foi percebida nenhuma representação que pudesse ser considerada como
divergente do discurso de Amado ou do discurso dos capistas brasileiros ou, ainda,
da cultura brasileira.
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Título  GABRIELA

País  ALEMANHA

Editora   SEM REFERÊNCIA

Ano  1962

Autoria da capa  SEM REFERÊNCIA

Autoria da ilustração  SEM REFERÊNCIA

Técnica a ilustração  XILOGRAVURA
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Sem título-2 5/4/2010, 13:22195



196

A Alemanha ocupa posição central geopolítica na Europa e abriga a segunda
maior população do continente. Derrotado por duas guerras mundiais, o país
esteve dividido por quarenta anos em Alemanha Ocidental e Oriental, funcionan-
do como pilar do equilíbrio geopolítico europeu durante a guerra fria. O Muro
construído em Berlim por autoridades orientais em 1961, um ano antes do lança-
mento dessa edição, tinha como finalidade deter o fluxo de refugiados para o
Ocidente. Esse Muro passou a ser o símbolo da guerra fria que esbarrou nas mais
importantes tentativas de desenvolvimento econômico do bloco de países socia-
listas. A queda do chamado Muro de Berlim aconteceu em 1989, marcando o
início da reunificação e reforçando o papel da Alemanha como país-chave no
cenário mundial.

Não há referência da autoria da capa nem da ilustração dessa edição.
Essa capa traz na sua ilustração apenas uma semelhança com o texto amadiano,

uma vez que a figura representada lembra uma mulher com uma flor no cabelo,
num ambiente com  supostas plantas floridas ao seu redor. A posição da flor no
cabelo pode remeter à personagem Gabriela que costumava usar uma flor no
cabelo, e a indicação de plantas por perto pode sugerir que, no ambiente dessa
personagem, estavam presentes, elementos da natureza. O texto das orelhas ex-
plica o subtítulo original, Cravo e Canela, que não foi citado na capa, e explica
sumariamente a trama do romance, inclusive com observações críticas que con-
vergem para a criação amadiana.

Algumas representações nessa ilustração diferem do que expressa o texto
literário: a figura da mulher é bastante magra e de cor clara, o que diverge da
descrição de Amado de uma personagem roliça e cor de canela. Além do mais, o
título também vem fracionado, citando apenas parte do título amadiano, sem as
indicações que associam a personagem à cor e ao sabor do cravo e da canela. A
falta dessas indicações no título dificulta a relação entre a edição traduzida e a
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primeira edição brasileira, assim como a distancia do texto original, parecendo ser
outro trabalho literário. No entanto a aproxima da primeira edição francesa e da
ilustração de Di Cavalcanti.

Aparecem elementos da natureza, afastando a representação da mulher da
cultura urbana, racional, fazendo-a emergir em meio a plantas e flores grandes e
vistosas, sugerindo regiões tropicais.
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Essa edição foi lançada em Portugal, localizado no Sudoeste da Europa, na Penín-
sula Ibérica, e que formou um vasto império colonial englobando o Brasil e parte da
África e da Ásia, responsáveis pela difusão da língua portuguesa no mundo.

Na década de 60, quando foi lançada essa edição, havia uma recusa em
conceder independência às colônias africanas de Portugal, o que estimulava os
movimentos guerrilheiros de libertação. Posteriormente, a decadência econômi-
ca e o desgaste com a guerra nas colônias africanas provocaram descontentamen-
to nas forças armadas e o enfraquecimento do governo totalitário português. Então,
em 1974, eclodiu a Revolução dos Cravos que promoveu a redemocratização do
país. A população festejou o fim da ditadura distribuindo cravos - a flor nacional -
aos soldados rebeldes. O governo passou a ser dominado pelo Movimento das
Forças Armadas, fortemente influenciado pelo socialismo. Em 1975, porém, o
governo passou a ser liderado por um triunvirato de generais conservadores e
somente em 1995 os socialistas venceram as eleições parlamentares e voltaram a
assumir o governo.

O ilustrador dessa capa é Cândido Torquato Portinari, brasileiro nascido em
Brodósqui, São Paulo, em 1903. Pintor e desenhista, filho de imigrantes italianos,
começou a pintar ainda criança, trabalhando na restauração de adornos de igrejas
da sua cidade natal. Em 1918, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a fre-
quentar a Escola Nacional de Belas-Artes, onde estudou com Batista da Costa e
Lucílio de Albuquerque. Quando exibiu alguns dos seus trabalhos, passou desper-
cebido, inclusive numa exposição coletiva realizada no ano de 1922, que marcou
o início do modernismo. Em 1928, com o retrato de Olegário Mariano, foi
premiado com uma viagem à Europa onde viveu dois anos. Voltando ao Brasil, no
ano de 1931, afastou-se de vez, segundo alguns críticos, da tradição acadêmica,
executando trabalhos de acordo com o que vira na França, Itália e Inglaterra. Em
Brodósqui, realizou sua primeira experiência mural no ano de 1933, com a obra
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Fuga para o Egito, feita na parede da casa paterna. Em 1934, realizou a obra Café,
que no ano seguinte recebeu menção honrosa da Fundação Carnegie dos EUA e
marcou o início de um período de intensa atividade. Influenciado pelos muralistas
mexicanos, começou a elaborar, no Brasil, painéis para o Ministério da Educação,
trabalho que durou cerca de oito anos, sendo concluído em 1945. A partir da
década de 40, aderiu ao Expressionismo, de caráter social, e destacou-se com as
obras Emigrantes, Menino Morto e Enterro na Rede. Na mesma década, executou
a obra Via Crucis, na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais e pintou
vários quadros com o tema "meninos de Brodósqui". A partir de 1948, compôs
uma série de obras com temas históricos, como Primeira Missa no Brasil (1948) e
Tiradentes (1949) e, na década de 50, concluiu o gigantesco painel Guerra e Paz,
que se encontra no edificio-sede das Nações Unidas em Nova York, EUA.

Além de ter elaborado muitas obras com temas de cangaceiros, Portinari foi
muralista emérito, comparado frequentemente com os muralistas mexicanos Rivera,
Orosco e Siqueiros, pois sua obra demonstra um claro sentido político. Mostrou
seus trabalhos no Brasil, como também no exterior, sendo apontado pela crítica
como um dos principais representantes da arte brasileira, o artista mais importan-
te da América do Sul e, inclusive, um dos artistas de maior repercussão internaci-
onal. Faleceu em 1962, no Rio de Janeiro, deixando uma grande quantidade de
trabalhos de temas regionais, históricos, de cenas religiosas, além de muitos retra-
tos, que continuam sendo utilizados como ilustração como o pormenor usado
nessa capa.

A ilustração escolhida pelo capista converge para o discurso amadiano, já que é
um pormenor de um trabalho artístico que enfoca um rosto feminino jovem, com
traços e cor que lembram a mulata brasileira, e a cor da impressão é amarronzada
como a cor do condimento canela a que Amado se refere no título desse romance.

O fato de essa imagem escolhida pelo capista para ilustrar a capa ser um
trabalho artístico executado por um brasileiro legitima o seu discurso, ao tempo
em que demonstra, para os observadores, que quem representa e demonstra o
título acima conhece e sabe sobre a cultura de origem do brasileiro. Nessa edição,
é possível perceber que quase todos os signos possuem forte relação com o texto
do romance e com a Bahia, e não há necessidade de intermediações, talvez pela
proximidade do Brasil com Portugal, quanto ao idioma e quanto a alguns costumes,
posto que o Brasil foi colonizado por Portugal, sendo natural que características do
povo colonizador, por questões históricas, tenham permanecido na Bahia, local
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onde se passa a estória. Além do mais, o autor da ilustração é um brasileiro que
trabalhou muito com a regionalidade brasileira, os habitantes do interior ou traba-
lhadores. O pormenor escolhido para ilustrar a capa demonstra a fidelidade na
representação desse artista sobre o hibridismo do povo com o qual convivia.

A divergência percebida é apenas quanto ao título no qual não consta a ex-
pressão cravo e canela como epítetos, além da vírgula depois do nome Gabriela.
Talvez esta omissão se explique por falta de revisão da editora, o que demonstra
pouco cuidado com o trabalho do autor literário.
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Essa edição foi feita na Tchecoslováquia ainda sob o regime comunista.
No início dos anos 90, com a chamada Revolução de Veludo, dividiu-se e trans-
formou-se em República Tcheca e Eslováquia. A República Tcheca é uma das eco-
nomias mais desenvolvidas do extinto bloco socialista, destaca-se pela produção
de automóveis, cerâmicas, tecidos e cervejas, e destina a maior parte das suas
exportações para a União Européia.

Com o golpe de Estado dado pelos comunistas em 1948, a Tchecoslováquia
ficou sob a influência da União Soviética.

Na década de 60, quando foi lançada essa edição, começaram fortes mani-
festações por reformas democráticas, surgindo o primeiro movimento - a Prima-
vera de Praga -, reprimido violentamente pela Rússia em 1968. Esse episódio foi
marcado pelo emprego das tropas do Pacto de Varsóvia que invadiram a
Tchecoslováquia para reprimir os movimentos pró-democracia no país.

Em 1989, com as reformas pacíficas da Revolução de Veludo, tomou corpo
a campanha para separação dos dois países, aprovada em 1992. Em 1993, surge
a República Tcheca.

O autor da ilustração escolhida pelo profissional que fez essa capa é o pintor
Rufino Tamayo que nasceu em Oxaca, no México, em 1917. Tamayo estudou
Belas Artes na Academia de São Carlos e na Universidade do México. Trabalhou
no Departamento de Desenhos Etnográficos do Museu Arqueológico Nacional
do México, e os desenhos que elaborou, nesse trabalho, são considerados por
alguns críticos como de grande influência na sua técnica artística. Com a proposta
de explorar a arte moderna, mudou-se para Nova York em 1924, onde desco-
briu o trabalho de outros artistas tais como Rouault, Brancusi e Matisse, apren-
dendo novas técnicas e conhecendo outros processos que ajudaram, no seu
trabalho, a reconhecer o valor da pesquisa.
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Em 1926, teve o primeiro encontro com o grande muralista mexicano Diego
Rivera e, posteriormente, com outros muralistas que, assim como Rivera, eram
considerados artistas de temática nacionalista, como José Clemente Orozco e
David Alfaro Siqueiros. Enquanto os trabalhos artísticos desses muralistas eram
exaltados pelos críticos, o trabalho de Tamayo era confinado, pois revivia a antiga
civilização mexicana. Por não ter provocado uma simpática reação nos adeptos da
revolução mexicana, tornou-se um renegado pelos mexicanos contemporâneos.
Não era considerado como um grande profissional, pois era distante da política e,
apesar de com alguns dos seus trabalhos ter abordado temas nacionalistas, prefe-
ria a utilização de temas cósmicos, folclóricos e, principalmente, a solidariedade
da vida diária.

Observador das tradições artísticas mexicanas, refletia em seus trabalhos a
herança hispânica, e suas pinturas também demonstram influência do Cubismo e
do Expressionismo.

Tornou-se professor da Escola Nacional de Artes, em 1928, mas um maior
reconhecimento de Tamayo surgiu após 1930, quando se destacou ao ser inseri-
do na publicação Contemporary Artists of Mexico. A partir desse momento, pas-
sou a expor suas pinturas regularmente em Nova York, aumentando esse
reconhecimento com a exposição das suas pinturas na Galeria de Belas Artes em
Paris, no ano de 1940. Nos anos 50, empreendeu uma série de viagens pela
Europa e fez parte do grupo de pintores muralistas.

Mitos, fábulas e esculturas pré-colombianas influenciaram o trabalho desse
artista que destacou, também, seu especial interesse pela representação da figura
feminina. A sua pintura tem como características a forte influência da arte popular
mexicana com monumentalidade, toques largos do pincel, supressão de detalhes
e cores expressivas. Considerado, por alguns críticos, como um pintor figurativo,
pintou uma série de retratos e abordou, na maioria das vezes, temas da vida da
aldeia mexicana ou da pobreza urbana.

Considerado um dos melhores pintores contemporâneos, seus trabalhos são
reconhecidos em todo mundo, como Nova York, Tóquio e Paris, onde possui
trabalhos expostos em alguns museus. Faleceu em 1991, quando estava executando
uma série de litografias, deixando apenas oito dessas gravuras completas e assinadas.

Em 1999, foi celebrado com honras o aniversário de 100 anos de nasci-
mento desse artista, com muitas atividades e no México, principalmente em Oxaca.
Esse ano foi denominado "O ano de Rufino Tamayo"
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Somente pelo nome Gabriela e a caracterização da mulata, é possível associar
o livro ao texto de Amado, sendo que pode parecer para o leitor estrangeiro um
outro trabalho literário, já que se trata de um novo título -Mulata Gabriela. Nos
textos impressos nas orelhas dessa capa, há um resumo crítico do romance e algu-
mas informações sobre outros romances de autoria de Amado, assim como um
breve resumo biográfico do autor e do ilustrador. As informações dadas nesses tex-
tos demonstram uma convergência aos discursos de Amado, à sua biografia e à
biografia de Tamayo.

O título diferente (Mulata Gabriela) demonstra o enfoque escolhido pelo
capista ou pela editora, que é enfatizar ou focalizar o tipo físico e racial da perso-
nagem amadiana. A ilustração escolhida pelo capista para representar esse título, é
uma tela do pintor mexicano Tamayo, que demonstra uma imagem bastante dife-
rente do que descreve Amado em seu texto. A tela possui o título O seresteiro e
mostra um personagem de difícil identificação, um misto de figura futurista e
antepassada, que lembra uma figura deformada, com uma suposta viola. Mesmo
considerando as peculiaridades do traço do artista, torna-se distante a relação
dessa ilustração com o personagem amadiano e também impossível uma articula-
ção com o título. Amado (1966, p.383), quando descreve o Terno de Reis, cita
alguns instrumentos musicais e refere-se à dança e à música, o que pode ter
provocado alguma relação:

Por volta das onze horas, quando já o sereno se reduzira a umas poucas pessoas - há
muito Glória se retirara e com ela o coronel Coriolano - , ouviu-se, vindo da rua,
música de cavaquinhos e violões, de flautas e pandeiros. E vozes a cantar cantigas de
reisado. Gabriela elevou a cabeça. Enganar-se não podia. Era o terno de Dora.

As pastorinhas com as lanternas, Miquelina com o estandarte. Nilo, o ex-marinheiro,
com um apito na boca, comandava o cantar e o dançar. Da praça Seabra, na mesma
hora, vinham o boi, o vaqueiro, a caapora, o bumba-meu-boi. Dançando na rua.

Se a representação foi provocada por essa parte do texto de Amado, de-
monstra falta de conhecimento do que seja essa manifestação popular brasileira,
pois é bastante divergente do que normalmente aparece nas apresentações dos
Ternos nas festas baianas. Por conseguinte essa imagem passa a ser uma nova
metáfora.

Mas, para os leitores ou apenas observadores da capa que não tenham tido
nenhum acesso à cultura brasileira, ou a uma leitura sobre a diversidade cultural
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e étnica da América Latina, o reconhecimento do discurso amadiano poderá ser
feito de forma equivocada, distorcida, pois o que essa imagem evoca pode estar
ligado ao imaginário do capista através de uma relação pessoal e bastante singular.
Talvez essa articulação tenha sido feita, também, por região geopolítica - a Amé-
rica Latina, ou representação/expressão artística de uma região considerada equi-
vocadamente com características/marcas /identidades semelhantes ou únicas.
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A Itália ocupa a Península Itálica, no Sul da Europa, e algumas ilhas do mar
Mediterrâneo. Sua religião dominante é o cristianismo. Na Antiguidade, essa re-
gião foi responsável pela difusão da língua e da cultura latina pelo mundo. Roma,
sua capital, preserva importantes monumentos desse período. A sede da Igreja
Católica, instalada em seu território, tem forte participação na vida nacional.
Durante o período do Renascimento, o país tornou-se centro de irradiação cultu-
ral e científica.

Em 1982, quando essa capa foi lançada, havia uma séria disputa política e
ações de terrorismo em torno do governo envolvido em acusações de corrupção
no país. Dois anos depois, assumiu o primeiro governo socialista.

Novamente, uma tela de expressivo pintor vai ser selecionada para ilustrar a
capa e, mais uma vez, o autor é de uma cultura bem diversa da cultura do escritor
brasileiro. A ilustração escolhida para essa capa é de Balthazar Klossowski de Rola,
que assinava Balthus, artista plástico polaco, filho de um crítico de arte e de mãe
pintora. Começou a pintar com 16 anos, mas como autodidata porque o pintor
Bonnard, amigo do seu pai, dissuadiu-o de estudar numa escola de pintura. Desta
maneira, o jovem, aprendendo a técnica, continua a recopiar as obras da Renas-
cença e de Poussin, o seu pintor preferido. Fez sua primeira exposição em 1934
em Paris, com pinturas sobre a vida cotidiana de interiores, como também alguns
retratos como o de Miró e a sua filha. Alguns críticos ressaltam que estes retratos
aproximam-se do realismo fantástico de alguns pintores alemães como Gosz, Dix
e Berckmann, e do grupo francês "Forces Nouvelles". Seis anos depois da exposi-
ção inaugural da sua carreira, Balthus afirmou-se com um estilo denominado pela
crítica de "erotismo intimista", que enfocava ninfetas em interiores, adormecidas,
cândidas ou perversas, passivas ou angustiadas. Costumava afirmar que os seus
personagens eram seres puros e sem idade, pois eram, na sua maioria, crianças,
num misto de perversão e ingenuidade. Considerado desenhista de grande
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precisão, trabalhava com várias técnicas, retomando o mesmo tema e variando a
composição. Dedicou-se às obras em série executando O Jogo de Cartas em
1944-45, 1948-1950, 1973; O Sonho em 1955-56, 1956-57 e as Três Irmãs
em 1959-64, 1964-65 e 1965. Era conhecedor da história da arte, e a sua
pintura denota influência da pintura oriental, mas dizia que a arte era um ofício,
considerando-se apenas um trabalhador.

Convidado por André Malraux, em 1961, passou a dirigir a Academie de
France, Ville de Médicis, em Roma, cargo que ocupou até o ano de 1978. Viu a
sua carreira consagrada quando expôs seus trabalhos nos grandes centros de arte
contemporânea: Centro George Pompidou, em Paris, o Metropolitam Museum
de Nova York e o Museu de Arte Contemporânea de Chicago. Destacou-se com
prestígio nas exposições Documenta VI, em Kassel, na Alemanha, e na Bienal de
Veneza em 1995. A sua vida está envolta em mistérios e controvérsias que resul-
tam também da autoexclusão a que se submeteu. Faleceu aos 92 anos no seu
chalé, em Rossiniere, na Suíça, onde viveu muitos anos em reclusão, com a sua
esposa Setsuko.

Suas telas são consideradas como dotadas de uma geometria rigorosa, cujos
ambientes demonstram uma aura de mistério. Cedia suas obras apenas para ami-
gos, mas deixou cerca de 300 telas. Era uma pessoa discreta, silenciosa e se
considerava como pertencente ao século XIX, pois era amante da privacidade e
da intimidade, por isso poucas vezes se deixou fotografar. Ao falecer, deixou três
filhos, fruto de dois casamentos, e uma obra das mais bem cotadas do mundo,
algumas delas já tendo atingido recordes mundiais.

A obra que ilustra a capa dessa edição italiana de Gabriela, Cravo e Canela
chama-se Nudo davanti al camino (Nu em frente da lareira) e foi feita no ano de
1955.

Essa capa italiana traz como reflexo do texto amadiano o cuidado com a
tradução do título, que é fiel ao título original do romance. Também o texto
crítico, exposto na quarta capa, mantém essa fidelidade quando trata resumida-
mente sobre o que acontece na trama.

A imagem que ilustra a capa mostra uma menina, branca, de perfil que está
nua diante de uma lareira, arrumando o cabelo comprido. A lareira é símbolo da
vida em comum, segundo Chevalier e Gheerbrant (2001, p.536-537), da vida da
casa e da união do homem e da mulher, do amor, da conjunção do fogo com o
seu receptáculo. Representa o centro da vida, a porta para a aproximação entre as
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pessoas, por seu calor e sua luz. Sendo assim, o sentido da lareira pode lembrar o
texto amadiano quando parece querer simbolizar Gabriela, jovem recém-chega-
da a Ilhéus, diante da vida que iria iniciar, a vida a dois, a vida afetiva com Nacib,
como se estivesse no momento em que o fogo da menina fosse acender e aque-
cer o seu interior afetivo. Por outro lado, pode não ter nenhuma relação com o
texto do romance e, talvez, insinue para a Itália uma cena de erotismo perverso,
em que a menina nua pode ser, inclusive, um tabu para uma sociedade católica.

Acima da lareira, Balthus imprime um vaso, que é símbolo de contingente,
tesouro, reservatório da vida, força secreta e receptividade, pela sua abertura
superior. Segundo Sant'anna (1993, p.91) a mulher é um vaso que contém outro
vaso, referindo-se às suas partes sexuais. O espelho impresso junto ao vaso, além
dos vários sentidos já citados neste trabalho, pode estar representando a reflexão
de quem olha para si mesmo, isto é, as reflexões da mulher que está em frente
desse espelho.

A representação dessa menina de pele branca, nua, em frente à lareira e ao
espelho, como se estivesse arrumando os cabelos, distancia-se das características
da Gabriela. O estilo e os tons do papel de parede e pintura do quarto lembram
ambientes sóbrios, decoração de ambientes de uma região de temperatura fria,
diferente dos ambientes internos das casas brasileiras, da zona tropical como a
cidade de Ilhéus, e diferente também das classes sociais descritas no livro. A me-
nina representada lembra uma criança européia, de tez clara, o que parece mais
próximo do ambiente e da criança do país do público-alvo. A escolha dessa pintu-
ra como ilustração do romance pode ter sido porque uma menina em posição
sensual e provocante sexualmente demonstraria o interesse do capista quanto ao
enfoque que gostaria de evidenciar na embalagem-capa.
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A Inglaterra, como país imperialista, com muitas colônias na região tropical, na
Ásia e na África, tem maior contato com a diferença, a alteridade. A distribuição
étnica da sua população, atualmente, é resultado direto da transformação econô-
mica, vinda do século passado, por ocasião da revolução industrial e do colonialismo.
A história de invasões e conquistas tornou peculiar a vida política social inglesa,
que possui, ainda, 14 dependências externas que no passado foram colônias britâ-
nicas e, hoje, gozam de autonomia em assuntos internos.

Esse país tem a sua origem nos anglo-saxões, tribo germânica que se estabe-
leceu na região no século V. O idioma originário e oficial desse país é o inglês,
uma das línguas mais faladas do mundo, além do gaulês e do gaélico, devido, em
grande parte, ao período da colonização. A Inglaterra é considerada país do “pri-
meiro mundo” ou “velho mundo”, uma terra de castelos e de reinados. Mas,
apesar do desenvolvimento econômico, diversas cidades da Inglaterra sempre fo-
ram sacudidas por confrontos raciais estimulados pela extrema direita, envolven-
do os imigrantes asiáticos.

Na década em que foi lançada essa edição, especialmente início dos anos
80, a maior parte do setor público estava sendo privatizada, os sindicatos se enfra-
queciam e o desemprego crescia. Paralelamente, a população de países pós-
colonialistas passava a procurar viver na metrópole e a integrar as academias
universitárias de onde discutiam o desmonte do sistema imperial através das teo-
rias e categorias novas, conflitantes com o paradigma moderno. No mesmo perí-
odo, esse país descobriu o petróleo no Mar do Norte, e, em 1983, a Inglaterra
fortaleceu-se com a vitória na Guerra das Malvinas.

Não foram encontradas referências, nessa edição, sobre a autoria da capa e
da ilustração.

Nessa capa, vê-se uma imagem de mulher de tez clara, traços fisionômicos
delicados, nariz e boca pequenos, cabelos ondulados, mas lembrando a mulher
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latino-americana, ou das ilhas asiáticas, com uma flor vermelha na cabeça, um
vestido estampado com pequenas flores rosas em fundo violáceo. Esta mulher
está representada com as mãos abertas, libertando um pássaro amarelo. Esses
elementos icônicos sugerem ou indicam a personagem Gabriela, no trecho que
trata da libertação do pássaro – um sofrê -– recebido de presente do Nacib,
como narra Amado (1966, p.260-261):

Numa gaiola, um sofrê partia num canto triste e mavioso. Belo e inquieto, em negro
e amarelo, não parava um instante. Seu trinado crescia, era doce de ouvir. (AMADO,
1966, p. 260-261).

Passarinho preso em gaiola não quisera jamais. Dava-lhe pena. Só não dissera pra
não ofender seu Nacib. Pensara lhe dar um presente, companhia pra casa, sofrê
cantador. Canto tão triste, seu Nacib tão triste. Não queria ofendê-lo, tomaria cuida-
do. Não queria magoá-lo, diria que o pássaro tinha fugido. Foi pro quintal, abriu a
gaiola em frente à goiabeira. O gato dormia. Voou o sofrê, num galho pousou, para
ela cantou. Que trinado mais claro mais alegre! Gabriela sorriu. O gato acordou.
(AMADO, 1966, p.256).

O pássaro, em algumas culturas, representa a força que inspira o homem a
descobrir discursos sábios e fazer previsões. Simboliza, ainda, o desejo humano
de libertar-se, exatamente o sentido que lhe foi atribuído nesse texto amadiano e
nessa ilustração, além de se inserir na natureza.

A flor vermelha no cabelo, a ação da mulher representada, o vestido estam-
pado e a forma e as cores do pássaro também podem ser associados ao mesmo
fragmento da narrativa do romance. A direção do voo do pássaro na imagem
plástica leva a uma janela de uma casa de arquitetura colonial que provoca, no
observador, uma relação com os velhos casarios mediterrâneos ou ibéricos,
modeladores das casas da cidade de Ilhéus narrada pelo escritor. Na sacada dessa
casa, observa-se a representação de uma mulher com vestes longas de cor branca
e olhar lânguido, que pode estar simbolizando a personagem de um rondó, can-
tado em prosa e verso por alguns personagens frequentadores do bar do Nacib.
Eles se referiam a uma mulher pura, sem pecado, já que no texto desse rondó a
personagem Ofenísia,  apaixonada pelo imperador, nunca se entregou aos capri-
chos do amor. Pode também se associar a uma divisão de classes – a senhora e a
mulher popular ou, ainda, a uma representação religiosa.
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A romântica Ofenísia morreu tísica e virgem, no Solar dos Ávilas, saudosa das barbas
reais. (AMADO, 1966, p.48).

Inclusive, essa personagem está vestida de branco, o que pode querer refor-
çar sua pureza e castidade, não apenas pelo sentido dessa cor no mundo ocidental
cristão, como também pela presença do rosário em suas mãos. Além disso, essa
mulher está com os cabelos cobertos, lembrando a representação religiosa ou a
antiga realeza, ao contrário da mulher que representa a Gabriela, cujos cabelos
estão soltos, associando-se ao poder sexual e à paixão ou à classe social mais
baixa. Admite-se que existe uma relação assimétrica entre a imagem em primeiro
plano e a de fundo.

A mulher que está em segundo plano, acima, imprime a idéia de lugar ina-
cessível, como figura feminina que representa o ideal de beleza e de comporta-
mento social feminino (na sociedade ilheense) e está representada como quem
detém o poder, pela presença da coroa e do manto vermelho. A suposta Gabriela,
entretanto, está na rua, fora de casa, deixando perceber a diferença marcante
entre as duas personagens:  a “santa mulher”, que não foi contaminada pelos
prazeres do sexo, idealizada para esposa e mãe no imaginário social (ilheense),
por isso desejada e perfeita, enquanto Gabriela é a mulher livre que se deixa levar
pelos instintos.

A mulher na sacada está representada com um manto vermelho, o que faz
parte dos atributos reais e simboliza, para quem veste, segundo Chevalier e
Gheerbrant (2001), estar próximo dos Deuses e, consequentemente, separada
das tentações terrenas e dos instintos carnais. Vestir o manto é assumir a dignidade
da qual o manto é o emblema. Assim também, a presença da coroa na imagem,
ainda segundo os mesmos autores, reforça esse sentido quando significa valores
que sobrepujam a cabeça de quem a utiliza, isto é, dá a essa pessoa um dom vindo
de cima. A coroa une a pessoa que a está usando com o divino. Simboliza a
dignidade, o poder e a iluminação.

Nas mãos dessa mulher, há um rosário amarelo, que também é um atributo
das divindades, configura o cristianismo e, por estar representado em amarelo,
lembra o ouro, um metal nobre a que somente poucos têm acesso. Ainda nessa
representação, percebe-se claramente o interesse do capista e do ilustrador em
demonstrar o título com uma ilustração que diferencia dois tipos de mulheres:
a que tem o poder, pura santa e intocável, com características da raça branca,
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possivelmente da mulher inglesa; e a que está junto à natureza, com característi-
cas da mulher latina, num gesto que, segundo a cinésica, evidencia submissão,
bondade e a impressão de uma pessoa não ameaçadora, o que o gesto de liberta-
ção do pássaro vem reafirmar.

A  representação da capa diverge do que expressa o texto amadiano: a ima-
gem de mulher que parece representar a Gabriela, de pele branca e traços
fisionômicos de uma mulher latina. A figura de mulher da sacada, de capa verme-
lha e coroa, pode estar relacionada com a rainha, uma mulher de classe social
mais alta e que detém o poder para os ingleses. Aqui, também diverge do texto
amadiano, que não aborda esse aspecto. Esse vestuário medieval aristocrático,
que demonstra nobreza, honra e superioridade, não se associa às vestes da perso-
nagem cantada no rondó citado no romance.

Também diverge quanto ao título: foi colocado um epíteto e depois da pala-
vra Gabriela, em vez da vírgula, como expressou Amado,  dois pontos. O uso da
vírgula, além de demonstrar uma pausa, pode estar demonstrando a omissão do
verbo “cheirar”, enquanto os dois pontos significam que será feita uma citação.
Isso demonstra não somente uma divergência, como também uma falta de cuida-
do com o registro original e uma falta de respeito ao trabalho do autor literário.

Alem disso, abaixo do título, talvez por ser uma edição popular, foi colocada
a citação do jornal New York Times: “Um excitante e agradável divertimento”, esta
última palavra expressa pelo termo romp, que pode significar também divertimen-
to infantil, podendo esta citação ser considerada como divergente porque esse
romance, não é uma literatura indicada para “lazer infantil” longe, portanto, de
atribuir  uma qualificação real ao livro e, à obra amadiana. Observa-se que a
técnica ilustrativa usada na capa, era muito usada para livros infantis no período
desse  lançamento, na Inglaterra, o que pode ter sido feito, para associar esse
romance às publicações para a faixa etária de menor idade, exatamente pela difi-
culdade de entendimento do capista quanto ao sentido dado por Amado a esse
título. Provavelmente, as modificações no texto amadiano, provenientes da tradu-
ção, talvez tenham também contribuído para essa diferença de sentido.
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Os Estados Unidos da América possuem o quarto território mais extenso do
mundo com área de 9.372.614 km², sendo banhados pelos Oceanos Pacífico e
Atlântico. O país teve sua origem na região das 13 colônias inglesas. No fim do
século XV, a América do Norte era habitada por indígenas quando Cristóvão
Colombo chegou ao novo mundo. No entanto, os EUA têm uma história de
extermínio dos povos indígenas e de discriminação racial, em especial com os
negros e hispânicos de origem latino-americana, comunidade que mais cresceu
no país, na década de 90. Os recursos naturais e as possibilidades econômicas
atraíram milhões de imigrantes nos séculos XIX e XX para essa região e que,
segundo alguns autores, ajudaram a construir a identidade nacional.

Na década de 80, período do lançamento da edição, tinha sido eleito o
presidente George Bush, ex-vice-presidente na gestão anterior, que, ao entrar no
governo, continuou a política de reaproximação com a URSS até a dissolução do
bloco soviético em 1991.

Ainda hoje, o país se destaca como o principal pólo de imigração internacio-
nal. Sua cultura e estilo de vida têm grande influência global por meio do cinema,
da literatura, da música e da TV. O PIB é de, aproximadamente, US$ 9,15 trilhões,
superando o da Alemanha e do Japão somados. Sozinha, essa nação tem posição
central na economia e responde por mais de um quarto da população mundial,
e tem elevado padrão de vida e uma das maiores rendas per capita do mundo.
As religiões são o catolicismo e o protestantismo, que é dominante. A forma de
governo é a República Presidencialista. Na sua população de hoje, mesmo com a
maioria de euro-americanos, percebe-se grande quantidade de latinos, muitos
deles em situação irregular no país.

Não há, na capa dessa edição, referência à autoria da capa nem da ilustração.
Essa capa americana reflete (com desvios) a obra amadiana, quando repre-

senta a mulher de olhos verdes, com cabelos soltos, como a personagem Gabriela
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do texto. A ilustração traz, em primeiro plano, uma mulher de tez mestiça com
traços latino-americanos no meio de um jardim, ou de uma mata florida, junto à
natureza, inscrevendo-a no imaginário da América Latina (primitivismo e instinto)
sobre a mulher, sexualmente permissiva, sem limites e sem noção do bem e do
mal. As flores, segundo Chevalier e Gheerbrant (2001), podem também significar
instabilidade e caráter fugitivo da beleza e, ainda, o desejo carnal, todo o âmbito
do erotismo, da força vital, da alegria de viver, o paraíso. Além disso, as espécies
das flores, lírio e copo-de-leite, parecem ser propositalmente escolhidas, já que o
lírio representa a pureza na religião católica e o copo-de-leite tem um pistilo que
lembra um símbolo fálico – o pênis masculino. O ilustrador, inclusive, reforça essa
idéia quando coloca essa flor em frente à região pubiana da mulher. O sentido
dessas duas flores pode estar relacionado à dubiedade de comportamento da
Gabriela, entre a ingenuidade e a sexualidade e a sedução, como se vê no texto
amadiano.

Ao representar a mulher, suposta Gabriela, o capista cobriu-a com flores
para que a nudez não fosse explícita. Talvez isso tenha sido feito para que, prova-
velmente, a capa não fugisse aos padrões comportamentais do público-alvo, evi-
tando uma censura prévia dos consumidores ao identificar seu autor com a América
Latina e a visão de permissividade que parece permear o imaginário norte-ameri-
cano quando se refere aos latinos. Acima da ilustração, vem uma citação da crítica
publicada no jornal New York Times, a mesma usada pela edição inglesa, que se
refere a essa obra como divertimento leve, de lazer infantil, o que é mais uma
distorção.
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A Espanha ou Reino da Espanha ocupa um território de 505.954 km², cerca de
80% da Península Ibérica, no Sudoeste da Europa, sendo banhada pelo Mar Me-
diterrâneo e pelo Oceano Atlântico. Sua população é formada por povos de várias
origens – castelhanos, catalães, galegos, andaluzes e bascos, que vivem em regi-
ões diferentes. Somente no final do ano de 1978, essas regiões passaram a ter
autonomia e a ser consideradas nacionalidades históricas com língua e cultura
próprias, provocando, em seu povo, uma consciência regionalista inclusive pelos
diferentes idiomas. A Espanha é um país de forte tradição católica e de grande
fluxo de turistas, perdendo apenas, nesse índice, para a França. Possui cerca de
39,9 milhões de habitantes sendo 98,5% de espanhóis, que utilizam como idio-
ma o espanhol e algumas línguas regionais tais como basco, galego e catalão.
A religião dominante é o cristianismo e a forma de governo é a monarquia parla-
mentarista. A Espanha é segmentada socialmente, sendo sua sociedade bastante
conservadora.

Na época de lançamento dessa edição, a economia da Espanha recuperava-
se de vários golpes, mas o desemprego crescia, enfraquecendo o governo, pas-
sando a ter uma onda de assassinatos cometidos por separatistas bascos.

Nessa edição, não há referência ao ilustrador, somente sobre o autor da
capa (Daniel Gil), mas deste não foram encontradas informações quanto a sua
vida e obra.

A relação que a ilustração dessa capa parece ter com o texto amadiano é a
representação do sapato azul com o qual Nacib presenteia Gabriela, para que ela,
como senhora casada, possa freqüentar os ambientes sociais. Trata-se de uma
alegoria do status social da personagem. Amado (1966, p.298) assim descreve:

Gabriela, de azul celeste, de olhos baixos, sapatos a apertá-la, tímido riso nos lábios,
era uma sedução. Entra na sala pelo braço de Tonico, o tabelião numa elegância de

Sem título-2 5/4/2010, 13:22228



229

grandes dias. A casa da Ladeira de São Sebastião estava repleta. Viera todo mundo,
convidados ou não, ninguém queria perder o espetáculo.

Na ilustração, vê-se o par de sapatos com formas dentro deles. Essas formas
eram usadas, normalmente pelo sapateiro, para moldar e alargar os sapatos, para
que ficassem adequados aos pés que iriam calçá-los. A imagem do par de sapatos
pode ter sido escolhida para sinalizar a passagem da classe popular para a burgue-
sia, demonstrando que deveria moldar-se à nova vida. Além disso, há, no roman-
ce, referência a um personagem sapateiro espanhol que gostava quando a Gabriela
usava a flor vermelha no cabelo, como diz Amado (1966, p.199):

Fora o sapateiro Felipe – boca suja de anarquista a praguejar contra os padres, tão
educado como um nobre espanhol ao falar com uma dama – quem lhe ensinara
aquela moda. ‘A mais formosa das modas’, dissera-lhe: – Todas as muchachas em
Sevilha usam uma flor roja nos cabelos.

Além do mais, os tons rosa e azul sugerem a dicotomia homem/mulher, a
presença do mundo masculino (azul dos sapatos), no mundo feminino (rosa do
fundo da imagem).

O sapato representa, segundo Chevalier e Gheerbrant (2001), um contrato
de troca, pois o gesto de usar o sapato representa tomar posse de alguma coisa
ou de alguém, ou seja, é um símbolo do direito de propriedade. No texto
amadiano, Nacib dá o sapato para a Gabriela para que ela o use nos eventos
sociais que iria com ele, o que demonstraria uma mudança de classe, quando
deixa de andar descalça e passa a ter sapatos semelhantes aos de uma senhora da
sociedade ilheense. O uso do sapato pela personagem demonstra ao mesmo
tempo, na trama do romance, o direito de propriedade do marido Nacib sobre
ela. Vejamos algumas citações de Amado:

Quando dona Arminda por fim desejou boa noite e saiu, a casa vazia e revolta,
garrafas e pratos esparramados, Nacib falou:
- Bié...
- Seu Nacib...
- Por que “seu” Nacib? Sou seu marido, não seu patrão...
Ela sorriu, arrancou os sapatos, começou a arrumar, os pés descalços. Ele tomou-lhe
da mão, repreendeu:
- Não pode mais não, Bié...
- O quê?
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- Andar sem sapatos. Agora você é uma senhora.
Assustou-se:
- Posso não? Andar descalça, de pé no chão?
- Pode não.
- E por quê?
- Você é uma senhora, de posses. De representação.
- Sou não, seu Nacib. Sou só Gabriela...
- Vou te educar tomou-a nos braços, levou-a para a cama. (AMADO, 1966,
p.300-301).

E ela metida em casa, saindo apenas para o cinema com dona Arminda, ou com ele
aos domingos, como se nada houvesse mudado em sua vida, fosse ainda aquela
Gabriela sem sobrenome que ele encontrara no “mercado dos escravos”, não fosse
a senhora Gabriela Saad. Para convencê-la de não ir levar-lhe a marmita ao bar, fora
uma luta, ela até chorara. Para calçar sapatos era um inferno. Para não falar alto no
cinema, não mostrar intimidade com as empregadas, não rir debochada, como
antes, para cada freguês no bar encontrado por acaso. Para não usar, quando saíam
a passear, rosa atrás da orelha! Deixar conferência por um circo mais mambembe
[...] (Amado, 1966, p.320).

Talvez o sapato esteja representado dessa forma, porque deveria ficar no
formato do pé da Gabriela, que iria calçá-lo. Como essa forma costuma ser utili-
zada pelos sapateiros para folgar os sapatos para os pés de quem quer usá-los,
quando estes estão incomodando, o ilustrador reforça com a fotografia o sentido
observado no texto amadiano e demonstrado com outra linguagem.

Por outro lado, ainda segundo Chevalier e Gheerbrant (2001), o sapato
também representa compreensão recíproca, a prova da fidelidade de quem cal-
ça. Este sentido remete ao texto de Amado quando Nacib dá o sapato à esposa
Gabriela com essa pretensão, mas sem imaginar o sacrifício que seria a sua
utilização.

O sapato pode, também, ser a prova da identidade de uma pessoa, pelo
tamanho, adaptação e escolha do tipo, tal como demonstra a narrativa da estória
infantil Cinderela, e, como acontece na região da Catalunha, pode ser o símbolo
da adaptação entre duas pessoas diferentes, a harmonia do casal e a angústia que
pode haver entre essas pessoas, caso não haja a adaptação desejada, segundo
Chevalier e Gheerbrant (2001). Portanto o sapato, como símbolo e ilustração da
capa, não distorce o enfoque literário, apenas enfatiza um traço que pode estar
representando, também, a difícil harmonia entre Nacib e Gabriela, e não somen-
te o esforço para a adaptação dela ao grupo social a que Nacib pertencia.
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Não foi percebida nenhuma divergência com relação ao produto obra literá-
ria, nessa capa, além da falta da vírgula entre os epítetos e a palavra Gabriela no
título do romance.

As capas das edições estrangeiras observadas parecem ter sido publicadas como
edições populares ou de bolso. A maioria, assim como as capas brasileiras, não
indica a autoria dos capistas, e alguns ilustradores também não são mencionados.

Além disso, em grande parte, as ilustrações escolhidas pelos capistas ou pelas
editoras são de artistas conceituados internacionalmente, talvez para demonstrar
uma preocupação com a legitimação de Amado em cada país em que foi editado
o livro. Por outro lado, percebe-se que alguns capistas conseguiram aproximar a
ilustração escolhida para o romance com o sentido da narrativa literária que em-
bala, mas em outras capas parece que o capista demonstra o romance com refle-
xos de um sentido absorvido anteriormente, ou seja, por algum conhecimento
preexistente, ligado ao seu imaginário.

Percebe-se, ainda, uma tendência de enfocar o romance com representa-
ções que se relacionam com a presença da natureza da mulher (sexual ou sensu-
al), sedutora, do paraíso carnavalesco, musical e exótico, relacionado ao
estranhamento de quem desconhece o local, o autor e a região de onde procede
a narrativa.

Sabendo da importância das ilustrações como demonstração de sugestão
que o título propõe, questionam-se as conseqüências das traduções e das ilustra-
ções que podem ocasionar distorções de apreensão da Bahia-Brasil, concorrendo
para determinadas divergências. Um dos objetivos da literatura é fazer ver, anali-
sar, dar a luz do conhecimento ao leitor, e Amado, no seu texto, mostrou com
propriedade uma região de um país considerado “terceiro mundo”, sobre o qual
poucas obras literárias tiveram tanta divulgação internacional. Pensando na reper-
cussão e nos reflexos que a “cor” da cultura de cada país estrangeiro deixou im-
pregnada na imagem da Bahia-Brasil que Amado “pintou” em sua narrativa, decidiu-se
refletir sobre os movimentos dessa terceira “cor” e os efeitos culturais provoca-
dos pela propagação dessa “luz colorida”.
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