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O ÚLTIMO ADEUS A ZÉLIA GATTAI 

Mais uma vez, aqui reunidos, cumpriremos os rituais de nossa Academia, 

seguindo os preceitos que nos fazem alternar momentos de alegria e 

amargas horas de dor e de saudade, já que alegria e sofrimento são parte 

de nossa caminhada, são componentes do quinhão que nos compete. 

Há justos sete anos, no dia 18 de abril de 2001, numa noite festiva, em 

que mais se acentuava o brilho da admiração e da solidariedade aqui, 

nesta mesma casa, saudávamos a nova confreira Zélia Gattai, que vinha 

para assumir a cadeira de número 21 anteriormente ocupada pelo escritor 

Jorge Amado. 

A unanimidade com que Zélia foi acolhida não só nesta Casa, mas 

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

Letras, demonstrava não só a admiração e respeito pelo seu antecessor 

quanto o carinho e o reconhecimento com que a escolhiam para dar 

continuidade a uma história de vida que se confunde com a própria 

história não só de nossa cidade, de nosso país, mas também com a 

própria história da humanidade, partilhando momentos cruciais do século 

XX, período tão rico de acontecimentos, de afirmações, de legados, de 

descobertas e de mudanças, que afetaram o sentido da vida e os padrões 

da sociedade.  

Assim Zélia Gattai sucede a Jorge Amado, passagem mais que perfeita  

que permite a continuidade de um projeto de existência compartilhada na 

dedicação à causa da cultura e à devoção à  literatura, como expressão  de 

uma vida intensamente vivida . 

Brasileira, filha de imigrantes italianos, Zélia Gattai nasceu no dia 2 de 

julho de 1916, na rua Alameda Santos, n.º 8, na cidade de São Paulo, 

estado do mesmo nome. 

Oriundos de diferentes regiões da Itália, seus pais encontraram-se na 

capital paulistana e casaram-se, em 1904. Do lado paterno, os Gattai, 

eram toscanos de Florença, anarquistas, e embarcaram para o Brasil com 
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o sonho de fundar uma comunidade socialista, a Colônia Cecília, de curta 

duração. 

Do lado materno, os Da Col, de Penarolo, região do Veneto, aqui chegaram 

como imigrantes para tentar a sorte no jovem pais que oferecia 

oportunidades e esperança a quem se dispusesse ao trabalho.       

A cidade de São Paulo, no inicio do séc. XX, ensaiava os primeiros passos 

para transformar-se, de acanhada urbis provinciana, na colossal 

metrópole que iria assombrar o mundo por sua pujança. 

A mais jovem de cinco irmãos, Zélia foi uma criança alegre, espirituosa e 

extremamente atenta aos acontecimentos, tanto os domésticos quanto os 

que desenrolavam para além do seu território habitual, conforme relata 

em seu livro de estréia, “Anarquistas Graças a Deus”, onde, a par de suas 

vivências pessoais, desenha um painel extremamente vivo do cotidiano de 

um determinado grupo social representado por seus pais, imigrantes 

italianos, além de vizinhos, parentes, amigos, enfim uma pequena 

multidão que gira em torno do casarão de n° 8 da Alameda Santos, nas 

primeiras décadas do século XX, numa São Paulo que ainda não conhecia 

os malefícios do progresso que se instalava na cidade tendo como arautos 

os automóveis, paixão de Ernesto Gattai. 

Aos oito anos, já alfabetizada, iniciou os estudos escolares na escola Sete 

de Setembro, da professora Carolina Bulcão, amiga e vizinha de seus pais. 

Matriculou-se em seguida no Ginásio Escolar da Consolação cursando até 

a quarta série quando despediu-se da escola, como oradora da turma 

tendo se destacado como a melhor aluna entre todas as escolas públicas 

de são Paulo fato registrado no jornal “O Estado de São Paulo” no dia 1º 

de janeiro de 1929. 

Daí por diante, tornou-se autoditada e não parou de instruir-se por conta 

própria incentivada pelo ambiente domestico pois seus pais, apesar da 

pouca escolaridade cultivavam o amor às artes e a literatura  

proporcionando  aos filhos o acesso não só aos livros, mas igualmente 

fazendo-os participar da vida cultural da cidade assistindo conferências e 
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concertos, levando-os a freqüentarem as salas de cinema e de teatro 

existentes na capital. 

Em 1936, aos 19 anos, Zélia casou-se com o intelectual militante do 

Partido Comunista, Aldo Veiga, com quem teve seu primeiro filho, em 12 

de agosto de 1942, Luiz Carlos, assim chamado em homenagem a Luiz 

Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. 

Conciliando suas obrigações de dona de casa e mãe de um filho pequeno, 

Zélia procurava participar do movimento pela democracia, contra a 

ditadura de Getúlio Vargas. A morte do pai, Ernesto Gattai, em 

decorrência dos maus-tratos quando da sua prisão, acusado de conspirar 

contra o Estado Novo, veio fortalecer ainda mais o ânimo da jovem 

militante pela causa da liberdade. 

Em 1945, já separada de Aldo Veiga, Zélia conheceu Jorge Amado que 

chegara da Bahia, chefiando a delegação baiana ao I Congresso Brasileiro 

de Escritores que reuniu em São Paulo intelectuais renomados dispostos a 

declarar seu repúdio à ditadura de caráter fascista que então se instalara 

no país após o golpe de 1937. 

Já então exercendo a militância política, admiradora de seus livros, 

sentiu-se desde logo fascinada pelo jovem escritor que chegava à capital 

paulista, vindo da Bahia, onde estivera confinado por motivos políticos, 

precedido da legenda de defensor das causas libertárias. Ao serem 

apresentados, imediatamente estabeleceu-se entre eles uma mútua 

atração, um fascínio que iria uni-los pelo resto da vida. 

Os acontecimentos que se seguem, a esse encontro, já amplamente 

relatados por Zélia em suas memórias, mudam o roteiro de sua vida 

fazendo-a protagonista de eventos com os quais não poderia sequer 

sonhar sua mãe, D. Angelina, que sempre afirmava, que a filha nascera 

“com a estrela”. 

Parceira, coadjuvante, inspiradora, Zélia esteve sempre ao lado de Jorge 

Amado, procurando entender os caminhos intrincados da política, 
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registrando, traduzindo, acrescentando vivências e acontecimentos. 

Durante anos foi apenas a companheira dedicada, discreta, até que um 

dia, rompeu o casulo deixando que a crisálida se transformasse em uma 

borboleta de asas coloridas. Nascia aí uma nova Zélia, a escritora Zélia 

Gattai que, a todos os seus méritos anteriores juntava o de memorialista 

cuidadosa, ciente da importância de cada detalhe, de cada gesto de cada 

circunstância que presenciava e da importância de documentar para o 

futuro a caminhada de uma das maiores personalidade de nossa história 

literária. Notar que afirmamos personalidade e não somente escritor 

porque Jorge Amado extrapola sua condição de romancista ao participar 

de momentos cruciais desse conturbado século XX. 

Conheci Zélia Gattai no inicio dos anos 60 quando a família Amado 

mudou-se do Rio de Janeiro para a Bahia. Desde logo fiquei 

impressionada com a desenvoltura com que desempenhava seu papel de 

coadjuvante, sem se deixar sombrear pela figura extraordinariamente 

poderosa de Jorge Amado, atraindo todas as atenções onde quer que se 

encontrasse. 

Depois, à medida que aumentava nossa convivência, crescia minha 

admiração. Foi assim durante todos os anos em que lutamos pela 

Fundação Casa de Jorge Amado, projeto que ela ajudou a por de pé com 

entusiasmo e determinação e a que dedicou sempre uma carinhosa 

atenção. 

Disse coadjuvante? Não, ela tinha luz própria, asas poderosas para tentar 

o vôo solo e um dia, finalmente, coloca-se com mérito no lugar que lhe era 

próprio ao publicar seu primeiro livro, “Anarquistas Graças a Deus”, hoje 

uma referência na memorialística brasileira, consagrado pela critica e pelo 

público, traduzido, adaptado para cinema, teatro e televisão, primeiro 

passo para uma escalada de sucessos. 

Nesse momento de saudade, não quero me debruçar sobre as minúcias da 

biografia, já tão amplamente registradas nos livros de memória que 

perfazem onze dos 16 que escreveu e publicou mas apenas recordar 
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alguns momentos da presença inesquecível de uma mulher extraordinária 

em sua simplicidade, perseverante e firme na aparente doçura com que 

conduziu sua trajetória, impondo-se sempre em sua integridade 

construindo um caminho todo próprio aproveitando o que o destino lhe 

reservara, acrescentando, polindo, apurando os dons com que fora 

agraciada. 

Se Zélia nasceu mesmo com uma estrela a iluminar-lhe o caminho, soube 

muito bem como proceder para captar em plenitude aquela luz que a fazia 

brilhar intensamente e refletia-se em tudo à sua volta. 
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