
 

 

Academia de Letras da Bahia: 

Discurso de recepção a Zélia Gattai 

 

A Academia de Letras da Bahia, a nossa querida Academia, casa que vem 

se afirmando, sob o comando seguro e afetuoso de Cláudio Veiga, como 

ponto de convergência das letras e da cultura de nossa terra, vive esta 

noite um momento singular em sua trajetória. 

Organismo extremamente ativo em sua permanente ânsia de 

aperfeiçoamento, empresa cultural, fábrica de ideias, a Academia é 

também uma comunidade onde coexistem várias tendências, diferentes 

conceitos, temperamentos muitas vezes aparentemente inconciliáveis. 

Contradições e divergências que não impedem o bom funcionamento da 

Casa, acadêmicos e funcionários esforçando-se para contribuir, da melhor 

maneira possível, para o pleno desenvolvimento, o brilho e a permanência 

da instituição. 

Como em toda grande família, a convivência aqui também nem sempre é 

remansosa, há momentos de tensão, disputas, arrufos e 

desentendimentos; momentos de alegria na comemoração de efemérides, 

momentos de tristeza quando a perda de confrades queridos nos faz 

lembrar que a propalada imortalidade acadêmica não passa, afinal, de 

uma bela ilusão. 

De todas as cerimônias realizadas nesta casa, a celebração de posse de 

um novo confrade é, sem dúvida, a mais empolgante, revestida de brilho e 

solenidade, pontuada pela liturgia dos rituais acadêmicos, afirmação de 

continuidade na preservação dos que se foram, pelo culto à memória de 

seus ideais. 

Este, repito, é um momento singular na história da nossa Academia. Diria 

mesmo um momento espantoso, pois, pela primeira vez nos anais desta 

casa, uma candidata, indicada e eleita pela unanimidade de seus pares, 



 

 

passa a ocupar a vaga do companheiro desaparecido, como se o destino 

quisesse perpetuar-lhes a união, ad imortalitaten. 

Aqui configura-se o reconhecimento de uma herança no que esta palavra 

carrega de mais expressivo, de mais poderosamente significativo. Herdar 

significa receber bens de outrem, significa também tornar-se guardião do 

patrimônio acumulado. Assim, Zélia Gattai, ao tomar posse na cadeira 21, 

de certo modo confirma um patrimônio que já lhe pertencia, tornando-se 

herdeira e guardiã da maior das fortunas, a memória de Jorge Amado, o 

tesouro de suas reminiscências, sua palavra, o sopro criador de sua 

imaginação prodigiosa. 

Essa proximidade, essa intermediação entre a continuidade e a ruptura, 

essa ausência na presença é que nos deixa um travo no coração, uma 

sombra suavíssima, uma alegria triste, como diria o poeta. 

A herança desse patrimônio, no entanto, não se fez apenas pelos 

caminhos da doação, da outorga, do benefício: mais que um direito, foi 

uma conquista e uma aclamação. Não só de seus pares, eleitores dessa 

casa, que, à unanimidade, sufragaram seu nome, mas, igualmente, da 

comunidade que incentivou e aplaudiu a escolha do nome de Zélia Gattai 

pelos próprios méritos da postulante, não apenas nesta Academia, mas 

igualmente na Academia de Letras de Ilhéus e na Academia Brasileira de 

Letras, casa mãe de todos as demais, onde, a partir do próximo dia 18, 

com todas as honras e com toda justiça, mais uma vez estará se repetindo 

o cerimonial acadêmico. 

Assinalo mais uma particularidade nesta noite singular, em que, também 

pela primeira vez, uma mulher faz a saudação de praxe, nos rituais da 

casa, a uma confreira recém-empossada, recordando, com orgulho e uma 

ponta de ironia, as lutas empreendidas pelas pioneiras da causa feminista 

que, a menos de um século, se batiam pelos mais elementares e simples 

privilégios, votar e ser votada, por exemplo, assinalando que, aqui mesmo, 

ao candidatar-se a uma vaga em nossa Academia, a escritora Edith 

Mendes da Gama e Abreu, admiradora e amiga da famosa líder feminista 



 

 

Berta Lutz, teve de empenhar todas as suas forças para vencer o 

preconceito e a arrogância de certos acadêmicos que teimavam em ver as 

conquistas femininas como uma séria ameaça ao equilíbrio do mundo. 

Na batalha das mulheres pelo direito de ocuparem este espaço, que até 

então lhes era vedado, quase que a Academia fecha suas portas. 

Felizmente, prevaleceu o bom senso, e hoje podemos nos orgulhar da 

presença de mulheres que aqui estão pelo brilho de sua inteligência, pelos 

frutos de seu trabalho, pela afirmação da feminilidade na independência, 

colaboradoras sensíveis que enobrecem nossa instituição: Hildegardes 

Viana, cujos estudos do folclore levaram o nome da Bahia além de suas 

fronteiras; Anna Amélia Vieira Nascimento, autora consagrada de 

importantes estudos sobre a história baiana, dedicada diretora do Arquivo 

Público da Bahia que, sob sua competente gestão, vem se modernizando e 

aparelhando para melhor atender à comunidade; Consuelo Novaes 

Sampaio, historiadora ilustre, estudiosa da política de nossa terra, com 

trabalhos publicados em âmbito nacional; Consuelo Pondé de Sena, 

dinâmica presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que, sob 

seu comando, vem alcançando um notável florescimento, historiadora, 

cronista, com trabalhos publicados em diversas áreas de sua atuação. 

A essas pioneiras vem juntar-se agora Zélia Gattai. Também a sua 

bagagem é volumosa: oito livros de memórias, um de fotografias, um 

romance, três de histórias infanto-juvenis. Sem contar a infinidade de 

textos, entrevistas, apresentações, depoimentos que vem colecionando ao 

longo de sua produtiva existência. Agraciada com dignidades diversas não 

só no Brasil mas também na França e em Portugal, com livros traduzidos 

em vários idiomas, adaptados para teatro e televisão. E se não ocupou 

cargos públicos, nem teve sua atuação provada em atividades 

administrativas, não foi por falta de competência ou de oportunidades. 

Quando o então presidente José Sarney convidou-a para ocupar o cargo 

de ministro da Cultura, Zélia, embora tentada pelo desafio, declinou com 

firmeza. Preferiu dedicar-se inteiramente à vida familiar e à continuidade 



 

 

de seu trabalho literário. Além do mais a vida a dois, com Jorge Amado, 

era mais rica e compensadora do que qualquer ministério. 

Em 1979, aos 63 anos de idade, ao ingressar no complexo mundo das 

letras, não o fez com as hesitações de neófita, mas afirmando a sua 

presença com um texto límpido, maduro, carregado de expressão e 

significado. 

Ao contrário do que pareceu a alguns àquela época, a estréia não foi fruto 

de uma revelação, uma súbita explosão de talento reprimido, mas o 

término de uma longa gestação, de um aprendizado de anos, da conquista 

de um ofício adquirido da vivência, da observação, do domínio pleno de 

uma linguagem, da sua linguagem: única, saborosa, na simplicidade com 

que foi buscar, no fundo das águas da memória, não só uma história de 

vida mas um relato de experiências enriquecedoras, uma teia onde se 

cruzam momentos da intimidade e acontecimentos que mudaram a face 

do mundo. 

O sucesso de Anarquistas, graças a Deus, cuja primeira edição esgotou-se 

rapidamente, animou-a a prosseguir na carreira literária, e assim foram 

surgindo sucessivamente: Um chapéu para viagem, que inaugura a série 

de relatos sobre sua vida com Jorge Amado, Senhora dona do baile; 

Reportagem incompleta; Jardim de Inverno; Pipistrelo das mil cores; O 

segredo da rua 18; Chão de meninos; Crônica de uma namorada; A casa do 

Rio Vermelho; Cittá di Roma; Jonas e a sereia; Códigos de família. Isso no 

período de vinte e dois anos! O próximo lançamento, já agendado para fins 

deste mês, será o livro Jorge Amado: baiano, romântico e sensual, um 

relato de amor, escrito em parceria com os filhos, Paloma e João Jorge. 

Acredito que na vida nada se faz meramente ao acaso, aos azares e 

desencontros da sorte. A existência humana é um mapa de fronteiras não 

muito definidas onde nos cabe traçar nossos caminhos, nossos limites, 

buscando sempre contornar os acidentes do percurso. Uns conseguem 

aproveitar o que lhes é oferecido, outros deixam escapar oportunidades 

preciosas de assinalarem as marcas de sua passagem. 



 

 

Zélia soube aproveitar ao máximo o seu quinhão, a sua moira, como 

diriam os gregos, ou o seu odu, como nos ensinam os iorubás. Mais que 

uma escritora extraordinária, a quem hoje aqui reverenciamos, uma 

mulher extraordinária que soube fazer de sua existência um permanente 

equilíbrio, participando tão intensamente da vida de Jorge Amado — 

amante, amiga, secretária, companheira—, compartilhando com ele todos 

os momentos e, ao mesmo tempo, continuando sempre a mesma, íntegra e 

verdadeira em sua individualidade. 

Autodidata, desde cedo impregnou-se da sabedoria que lhe veio do berço, 

de uma família onde as dificuldades financeiras nunca constituíram 

obstáculo para o aprendizado, para a livre expressão do pensamento, para 

a aceitação das diferenças. Relato da saga dessa família, Anarquistas 

Graças a Deus, livro de estreia de Zélia Gattai, evidencia os contornos de 

uma personalidade que vai amadurecendo através da vivência e da 

observação de fatos aos quais esteve ligada, quer como protagonista ou 

como espectadora. 

De seu pai, Ernesto Gattai, herdou o gosto pela política, o espírito 

arrebatado e aventureiro. Com a mãe, dona Angelina, personagem 

destacada em suas memórias, o senso prático da vida, o amor ao trabalho 

e o hábito de contar histórias. 

Sua curiosidade inata e seu espírito inquieto cedo a direcionaram ao 

convívio dos livros. Aluna exemplar, no entanto, não lhe foi dado seguir o 

processo normal de uma vida escolar, como era seu desejo. Vítimas de 

uma tradição cultural que privilegiava os homens, relegando as mulheres 

ao fechado mundo das virtudes domésticas, às meninas da família Gattai 

foi negado o direito à continuidade dos estudos, prática comum nas 

famílias naqueles princípios de século, cabendo aos filhos varões o 

privilégio do saber. Não que os estudos fossem proibidos às mulheres, 

apenas não eram considerados necessários. 

Nas famílias de classe média, de poucos recursos financeiros, os meninos 

podiam estudar em escolas públicas, território considerado inconveniente 



 

 

para as meninas de família. Como as escolas particulares, além de poucas, 

eram caras, ficavam as moças condenadas às agulhas, aos bastidores e às 

receitas, preparando-se para o casamento, na perspectiva de arranjarem 

um bom partido que, substituindo o pai, lhes viesse a servir de guia e 

provedor. 

Zélia sabe compensar a falta de instrução formal abastecendo-se desde 

cedo de livros, jornais e revistas literárias; frequentando livrarias, 

exposições de arte, conferências, teatros e ateliês de pintura. 

Na convivência com renomados artistas e intelectuais da época, tais como: 

Oswald e Mário de Andrade, Lazar Segall, Tarsila do Amaral e outros 

mestres do Modernismo, vai apurando a sensibilidade, abrindo o coração e 

a mente ao que de melhor se fazia então em arte e literatura. 

Na casa hospitaleira de Aparecida e Paulo Mendes de Almeida, onde 

também veio a conhecer Rubem Braga, Zora Seljan e Vinicius de Moraes, 

reuniam-se artistas e intelectuais em saraus que varavam a madrugada 

entre apresentações musicais e discussões acaloradas sobre política, 

cultura e assuntos do momento. Ali ela iniciou suas universidades. 

Seu primeiro encontro com Jorge Amado, porém, só ocorreu em 1945, 

durante o I Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo. Já 

era então sua leitora e admiradora, desde 1933, quando recebera, das 

mãos de Oreste Ristori, o legendário líder anarquista, amigo da família, 

um volume de Cacau, então recentemente publicado. Admirava o escritor, 

o político, o militante destemido a enfrentar as forças do Estado Novo, mas 

só nessa ocasião foram finalmente apresentados. Esse encontro sela o 

destino de ambos. A partir daquele momento nada, ou ninguém, poderia 

jamais separá-los. 

 

Em Um chapéu para viagem, Zélia revive com emoção os primeiros 

omentos desse amor, embalado pelos versos de Caymmi, com a conivência 

fraternal de Délia e Pablo Neruda, testemunhas de um momento mágico 



 

 

na madrugada paulistana, quando uma chuva de cravos vermelhos, ainda 

cobertos de orvalho, selou um compromisso inabalável. Mais bela 

declaração de amor teria sido impossível. 

Nesse livro, segundo na bibliografia da autora, vamos tomar conhecimento 

de como sua vida se transforma a partir do momento em que se decide a 

viver com Jorge Amado, enfrentando as maledicências e os preconceitos 

da época. 

Tendo como pano de fundo os tormentosos momentos do fim do Estado 

Novo e o posicionamento do governo brasileiro em relação ao conflito que 

se alastrava pelo mundo e vinha bater às nossas portas, ou melhor, às 

nossas praias, com o afundamento dos navios brasileiros e a consequente 

declaração de guerra ao nazifascismo, Um chapéu para viagem é 

principalmente a história do encontro de duas personalidades distintas e 

igualmente poderosas: a narradora e uma de suas personagens prediletas, 

Dona Lalú, a sogra, uma verdadeira figura de ficção de quem se poderia 

dizer com propriedade que se não existisse teria que ser inventada. Nem 

Jorge Amado, ao criar suas inesquecíveis heroínas, conseguiu superá-la. 

Dona Lalú é a grande figura que atravessa as páginas do livro, roubando a 

cena até do próprio filho, ali biografado. 

A narrativa se insere entre duas viagens decisivas: a primeira, quando 

Zélia deixa São Paulo para encontrar-se com Jorge Amado, no Rio de 

Janeiro, e a segunda, que encerra o livro, quando parte do Brasil para a 

Europa, em companhia do filho João Jorge, com cinco meses de idade, 

novamente ao encontro do companheiro que fora obrigado a exilar-se 

devido às contingências políticas. 

A partir desse momento abrem-se para ela as porteiras do mundo. Não só 

do mundo geograficamente conhecido mas de um outro universo, 

incomensurável, desmedido em suas infinitas possibilidades. O mundo 

cosmopolita e convulsionado do após guerra na Europa, os sofisticados 

cafés da Rive Gauche, onde pontificavam Sartre, Simone de Beauvoir, 

Aragon, Paul Éluard e outros monstros sagrados da literatura mundial; o 



 

 

mundo intangível das grandes descobertas intelectuais, do conhecimento 

de outros povos, de outras culturas, de outras maneiras de pensar, de 

novas utopias. 

Senhora dona do baile, terceiro livro de Zélia Gattai, escrito em 1984, é o 

relato precioso dessa experiência, dessa maravilhosa aventura em que ela, 

como uma nova Alice, passeava no País das Maravilhas, conhecendo 

novas terras e novas gentes, convivendo com a nata do pensamento e das 

artes da Europa de então, verdadeiramente dona do baile até que, de 

repente, de forma brusca e inesperada, puxaram o tapete dos jovens 

exilados que, tendo revogados seus vistos de permanência na França, 

tiveram que exilar-se mais uma vez, indo se abrigar na Tchecoslováquia, 

como hóspedes da União de Escritores Tchecos, no castelo de Dobris. 

Mas aí já é uma outra história... e um novo livro. Escrito com a mesma 

graça e riqueza de detalhes dos anteriores, dividindo-se entre o cotidiano 

de uma família brasileira a conviver com costumes tão diferentes de sua 

própria cultura, em um país estrangeiro, e acontecimentos históricos 

como a guerra fria, os congressos políticos internacionais, os bastidores 

da política literária, Jardim de inverno encerra a saga dos Amado no exílio. 

Em Chão de meninos já vamos encontrá-los de volta ao Rio de Janeiro, 

onde permanecem até o início dos anos sessenta, quando então resolvem 

vir morar definitivamente na Bahia. 

A rua Alagoinhas, 33, o novo endereço no bairro do Rio Vermelho, torna-

se então uma espécie de Meca literária, ponto obrigatório de passagem e 

visitação de artistas e escritores. De sua vivência baiana e demais 

peripécias e acontecimentos, nos quase quarenta anos que habitaram 

naquele endereço, Zélia nos dá conta em seu sexto livro de memórias não 

por acaso batizado de A casa do Rio Vermelho. 

 

No ano seguinte, retorna com Città di Roma, onde retoma os temas de sua 

infância, ampliando e complementando o universo já anteriormente 



 

 

abordado em Anarquistas mas, dessa vez, dando mais ênfase a episódios 

familiares. 

Códigos de família, o mais recente de seus livros de memórias, é na 

verdade uma curiosa compilação de sentenças e pequenas anedotas que a 

autora apresenta com muita graça e que nos fazem conhecer as fórmulas, 

os ditos e as frases, muitos aparentemente sem nexo, os chamados 

códigos, e seus protagonistas, que fazem parte de um repertório de 

família, servindo de pretexto para a criação de novos acontecimentos e de 

muitas histórias. 

Desejo ainda registrar a excelência da fotografa que soube captar, com 

grande sensibilidade, os momentos vividos, em instantâneos que nos 

permitem reconstituir, através da imagem, um roteiro dos caminhos de 

Jorge Amado, compondo uma fotobiografia espetacular que já foi inclusive 

editada em forma de livro com o sugestivo título de Reportagem 

incompleta. 

Também no terreno da ficção, aventurou-se Zélia Gattai com a publicação 

de um romance e três livros de histórias infantis, já anteriormente citados. 

Mas não me proponho a fazer nesse momento resumo e muito menos 

análise da obra de quem aqui nos chega com tão alto privilégio. 

Tentei apenas decifrar um pouco dos enredos de uma vida, tão rica de 

aventuras, tão pródiga em acontecimentos, baseando-me para isso nas 

páginas com que vem construindo, através dos anos, não só um relato de 

sua história pessoal mas também da vida, da carreira e, até mesmo, dos 

processos de criação de um dos mais importantes escritores brasileiros. 

Testemunha consciente e atenta às mudanças profundas e notáveis que 

fizeram do século XX talvez um dos mais extraordinários já vividos por 

nosso planeta, a tudo registra e de tudo dá ciência, com a simplicidade 

que nasce das palavras justas e que fazem com que esses relatos fiquem 

gravados para sempre na memória de seus leitores. 

São muitas páginas de uma história que se desenvolve ao longo de mais 

de cinquenta anos, num traçado que abarca meio mundo — Oropa, 



 

 

França e Bahia —, e nosso tempo esta noite é curto para as 

comemorações, os abraços, o convívio amoroso de amigos que aqui se 

encontram na celebração deste momento, tão feliz aos frequentadores 

desta casa. 

Deste modo, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, 

querida amiga Zélia, agora minha confreira, sempre minha mestra, chego 

ao final de minha fala e, com o mesmo carinho com que sempre fui 

recebida em vosso convívio, na casa do Rio Vermelho, no apartamento da 

Rodolfo Dantas, em Copacabana, na encantadora mansarda no Marais, o 

bairro mais charmoso de Paris, de cujas janelas avista-se, de um lado as 

torres de Notre Dame, do outro, a cúpula da igreja de St. Paul, aqui, eu 

vos saúdo:  

Sede bem-vinda, a casa é vossa, por destino e merecimento. 

 

 
Myriam Fraga 

Academia de Letras da Bahia 
18 de abril de 2001 

 


