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Nota 
introdutória: 
documento válido e 

útil agora e no futuro
Paulo de Tarso Correia de Melo

O resultado deste projeto Cartas para Zila Mamede, que marca os 30 anos do 
desaparecimento da poeta e bibliotecária, foi muito além do intencionado e 

previsto por Marize Castro, que o concebeu e o capitaneou.
Em primeiro lugar provocou uma revisão da obra poética de Zila. Um exame 

aprofundado de suas vertentes maiores – o mar e o sertão – e até de aspectos apenas 
entrevistos em seu trabalho criativo.

Fernando Pessoa diz textualmente: “Deve haver no mais pequeno poema de um 
poeta qualquer coisa por onde se note que existiu Homero”.  Para mim, essa ancestralidade 
pode ser expressa e resumida por qualquer coisa que lembre Emily Dickinson. Em Zila, 
aquele primeiro terceto do “Soneto triste para minha infância” (“Buscava uma beleza 
antecipada / – a condição mais pura da harmonia / nessa infância de medos tatuada”) 
remete vagamente aos “delinquentes palácios” da solitária de Amherst. Portanto, a 
condição de ancestralidade está para mim satisfeita.



Além da poética de Zila, o presente projeto realça outros assuntos de interesse, a saber:
– o enfraquecimento do costume epistolar;
– a comparação de hábitos da cidade de Natal de ontem e de hoje;
– Zila como bem-sucedida e pioneira semeadora de bibliotecas no estado;
– Zila como precursora obstinada e corajosa do curso de Biblioteconomia da UFRN;
– a situação atual do curso e das bibliotecas do sistema universitário federal;
– a crise atual do sistema estadual de bibliotecas;
– a atualidade do livro e dos novos suportes tecnológicos de leitura;
– a situação dos planos governamentais de incentivo ao livro e à leitura;
– as propostas de modelos de funcionamento ideal para bibliotecas;
– a evolução do fazer poético no Rio Grande do Norte.

Outros itens poderiam ser acrescentados a essa reunião de impressões de pessoas de 
várias faixas etárias e condições sociais diferentes, espalhadas pelo país. Por tudo isso, o 
projeto Cartas para Zila Mamede é um triunfo da Editora da UFRN e sua fixação em livro 
é um documento válido e útil agora e no futuro.
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Natal, 25 de dezembro de 1985

Querida Zila,

Era meu anseio falar contigo no espaço de uma brisa, mas as palavras que me 
chegam evocam abismos, espasmos incontidos, à deriva. Encontro teus versos ainda 
úmidos, conchas na areia molhada, a maré ainda baixa. Deparo-me com a rosa de pedra – 
flor granítica delicada? Uma palavra (entre as asperezas) ansiando aromas? Um muro que 
pendeu com a paixão dos enamorados? (Drummond diria: “A flor sofre, tocada / por mão 
inconsciente. / Há uma queixa abafada / em sua docilidade”). O que diria a pedra do sono 
cabralina ante o muco de sal, essa dor cheia de pântano e vã promessa?

Era meu sonho ver-te límpida, como o espelho das salinas, a brancura de um 
desejo: apenas segurar uma mão calejada de livros, teus filhos por adoção. A escritura 
é uma espécie de parto, bem sabias, a ponto de transportares para o útero poético o 
princípio da vida: “A mulher fia o filho / No silêncio do corpo / inaugura-se: mãe”. Tenho 
dezessete de travessia – a idade de Rimbaud na liberdade do barco ébrio – e assim aporto o 
eu lírico nos planos de escrever Zila: “alísios lilases, sons que velejam, mar e miragem”. Por 
isso entendo tuas dunas de agonia, teus deslocamentos nas ondas, teus gritos surdos nos 
desertos. Compreendo que poderias também declarar sem murmuração: “Par délicatesse 
/ j’ai perdu ma vie”. As espumas recebem o veludo de teus pés (São algas que se enroscam 
e te chamam?).

Meu avô nos deixou em maio, ainda cheio de sal nas raízes. Carrego esse tempo 
no sangue, uma vontade de escrever “A face tranquila / bordada de sombras”. Querida, 
mas esse paradoxo é teu! Onde estão os mortos em suas vagas? Quantos corpos cabem 
nesse mar infindo? No ano passado, uma prima, quase irmã, sabendo que amo as palavras 
pululando no papel, confidenciou-me: conheci Zila Mamede e guardo essa dedicatória 
no livro Navegos: “Elizabeth, também nome de Rainha, será que vai ser escolhida por um 
príncipe de sangue real?”. Ah, como eu teria me alegrado em receber do teu para meu nome 
ao menos “trigais maduros me acenando”. Ou talvez, por me irmanar com clarausência, já 
ficaria satisfeito. Será que teu arado é agora essa imensidão azul com dobras douradas de 
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sol? É o teu sertão também essa areia fina e brusca no rosto quando passeavas na orla do 
Forte? A maré toca teus joelhos gastos pela genuflexão.

No final de abril, encontrei meu avô triste, cabisbaixo. Será que pressentira a partida? 
Na mesma semana, deparei-me, não por acaso (o acaso é um caso difícil de explicar), 
com tua “Elegia” na Biblioteca do Colégio Marista. Copiei fragmentos numa folha de 
papel abandonada e que desamassei: “Não retornei aos caminhos / que me trouxeram do 
mar [...] Vivo hoje areias ardentes / sonhando praias perdidas [...] Meus pensamentos de 
espumas, / meus peixes e meu luar, / de tudo fui despojada / (até das fúrias do mar) [...]”. 
Agora, ao te escrever estas linhas, abismando-me com esse laço da literatura sobre a vida, 
espantosa profecia, me vem a verdade em Bandeira, que também é a tua, Mestra: Eu faço 
versos como quem morre. Ainda há tempo para voltar, querida, dessa água sem fim que já 
cobre tua metade? Doce (ou amarga?) ilusão.

Preparando-me para ingressar na universidade, com a graça do bom Deus, no 
próximo ano conhecerei tua Biblioteca, teu segundo lar. Caí no sono diante dos profundos 
estudos. Sonhei que pescadores acorriam à praia. Um deles me dissera, quase num 
sussurro – encontrei esses versos afogados: “Nos olhos de cera / dois pingos de vida... 
cabelos de musgos / lavados de espumas. Eu clamava: Salve a mulher do poema, / traga-a 
ou será tragada”. Havia criado mais um dístico para juntar-se ao mar do esquecimento? 
Sei que poucos leitores vão aninhar alguns na memória, mas Coélet nos adverte que tudo é 
vaidade e correr atrás do vento. No entanto, em última instância, Deus recolhe a mensagem 
de Seus anjos.

Antes de despertar, afastando-me dessa despedida, eu ouviria: “Minha outra 
metade / já é maré / e o corpo não sabe. / O espírito é maresia / e me invade. Esses versos 
são meus, aprendizes de outros: Pudessem meus olhos vagos / ser ostras, rochas, luar, / 
ficariam como as algas / morando sempre no mar”.

É noite de Natal e um menino é a esperança. Luzes coloridas incendeiam nossa 
homônima cidade, cálida como um pôr do sol eterno. O reflexo da lua no mar recebe 
– pasmem – um silêncio de alguém que dorme suave. Em poucos segundos, as ondas 
se agitam entre os murmúrios do luar sobre a maré. Há menos de duas semanas de tua 
partida com ar de mistério (cada vida em si já não é um segredo?), os jornais estampam 
poemas entranhados na vida brevemente interrompida. No entanto, esse destaque de 
temporalidade é tão relativo pela simples razão de que teus dias cheios de livros e versos 
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foram demasiado longos. (Mas, no fundo, a gente queria mais poemas, como se não 
bastassem; queríamos a aula magna no lugar da saudade. Seria isso também vaidade?).

De súbito, imagino as seguintes manchetes, como perguntas em face do trágico: 
“Algum exilado do outro lado do mundo encontraria poemas guardados em garrafas, doce 
devaneio?”; “Apaixonados encheriam a boca de beijos e versos agrestes?”; “Encontrariam 
um corpo poético transformado em pantanosa flor de lama / gerada em brisas de sal?”; 
“Restariam apenas algas e breves espumas ao vento?”. Escrevo-te ainda para dizer que um 
dia levarei esta carta a um livro a fim de salvá-la do esquecimento.

E quem sabe, Zila, em trinta anos eu cale em mim a última pergunta, tão inútil 
quanto explicar a poesia: não seria a página em branco a genuína rosa de pedra?

Um abraço afetuoso.
Teu aluno de poesia,

 
Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque
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Natal, 25 de julho de 2015

Oi, Zila.

Sei que deveria começar por “Prezada Zila” ou “Querida Zila”, mas essa forma de 
começarmos graficamente a nossa comunicação me soa tão estranha! Não que você não 
seja prezada ou querida; não é isso. O que fazemos agora é bem mais que um exercício que 
poderia ser considerado de abstração. Na realidade, é mais concreto do que a forma como 
já vínhamos nos comunicando anteriormente. Se isso parece confuso, você irá entender 
ao longo da leitura.

Então (começar por então é algo meio modismo agora) preferi lhe saudar com 
“Oi”, talvez por estar mais acostumada ultimamente a me comunicar pelo WhatsApp do 
que por cartas. Pois é, você deve estar se perguntando: o que é esse tal de WhatsApp? Sei 
que você sempre foi muito boa em inglês, aliás, você sempre foi muito boa em muitas 
coisas. E até hoje eu me pergunto como é que mesmo tendo sido contemporânea sua, 
convivido nos mesmos ambientes sagrados – as bibliotecas –, de termos tido algumas 
chances, mesmo mínimas, de nos conhecermos, isso não aconteceu.

Outra pergunta que talvez você esteja se fazendo é sobre esse início de carta. 
Quando eu falo sobre a forma como já vínhamos nos comunicando anteriormente, 
imagino, ou melhor, tenho uma forte certeza, algo em torno de 99,9%, de que, mesmo 
sem ter uma prova bem concreta, a comunicação ocorreu por diversas vezes. Essa certeza 
vem acompanhada por uma familiaridade sentida em relação a você, algo que deixa tão à 
vontade para lhe escrever... como se estivéssemos sentadas próximas, talvez numa calçada, 
em cadeiras de balanço e palhinha, numa dessas noites quentes de verão; as noites de 
antigamente, quando ainda era possível sentar com vizinhos nas calçadas, ouvindo um 
radinho de pilhas e jogando conversa fora. 

Assim, escrever para você flui facilmente, como se estivesse lhe contando como foi 
o dia de trabalho lá na biblioteca, dando notícias dos nossos colegas, da amiga que teve 
neném, que ficou até o último dia trabalhando e quase saiu pra maternidade direto da 
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biblioteca; dos computadores novos que conseguimos comprar; daquela revista em papel 
que conseguimos transformar em eletrônica... 

Ah, Zila, tem tanta novidade por aqui. Mas, ao mesmo tempo que digo isso, me 
bate uma estranheza. E se não for novidade para você? E se você consegue acompanhar 
tudo daí, antenada como você sempre foi... Falando com o povo sem precisar de Skype, 
vendo as novidades sem mesmo ter Instagram? Eu imagino que assim acontece e não sei 
bem por que isso me deixa tão feliz.

Daí, é esse tipo de certeza meio suspeita que também me deixa à vontade para 
escrever como se tivesse apenas botando o papo em dia. Sem rebuscados, sem floreios, 
metáforas, hipérboles ou outras figuras de linguagem que tão bem você sabia manipular e 
magicamente nos conduzia para dentro dos seus textos, quer fossem eles poesias ou cartas.

Pois é, Zila, foram essas suas habilidades que me fizeram ter tanta admiração por 
você. E no meio desse encantamento pelo seu universo, principalmente o marinho, comecei 
a descobrir você e a me descobrir em você. E essa paixão foi crescendo à medida que ia lhe 
conhecendo através das outras pessoas. Ouvir depoimentos sobre o seu jeito de administrar 
as bibliotecas e de lidar com as pessoas; a sua força, sua determinação, tão necessária para 
a pioneira da biblioteconomia do estado como você foi. E ao mesmo tempo lhe imaginar 
viajando em caravelas e sendo beijada por sóis distantes. Sendo ainda iluminada pela estrela 
matutina quando cedo chegava para suas braçadas na Praia do Forte.

Pronto, agora eu falei a palavra-chave que mais nos aproxima: praia. É esse algo 
em comum que a torna tão familiar. Que me faz acreditar em nossa comunicação anterior. 
Sei que você lembra muito bem daquele dia em que eu quase ia passando dessa dimensão 
para a outra, da mesma forma que você passou. E aquele dia foi decisivo para nós. A partir 
dele eu passei a falar livremente, com forte convicção, sobre a fatalidade prevista por você 
mesma, na sua poesia, sobre a forma como se deram suas bodas com a alma triste do mar, 
ao ponto de ter se tornado persistentemente oceânica. 

Naquela quase fatídica manhã, tive a translúcida certeza, tão translúcida quanto as 
bolhas de oxigênio que teimavam em bailar frente às minhas retinas, como se estivessem 
querendo me hipnotizar e me conduzir para aquele mundo líquido, tão leve e prazeroso, 
que era quase impossível resistir aos convites e apelos dos braços quentes e vigorosos do 
mar; aquele mesmo mar revolto e anárquico que arrebenta raivoso nos arrecifes da Praia 
do Forte no dia do seu encantamento e no dia da minha quase passagem. 
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Pois é, Zila, assim como você, fui nadar naquela manhã com uma determinação: 
simplesmente ativar músculos, membros, hormônios. E esses últimos, nós bem sabemos, 
quando ativados por exercícios, nos anestesiam. E olhe que cheguei bem disposta naquela 
manhã, afinal havia dormido muito bem, sequer conseguia me lembrar de algum sonho. 
Apenas uma agradabilíssima sensação de completude, quase euforia por poder estar ali, em 
frente ao mar que muito amo; que muito amamos. Mar esse que conheci desde tenra idade, 
diferente de você que o imaginava no balanço ondulante do canavial que se curvava sob o 
sopro do vento brincalhão. E por falar em mar e em brincadeira, sei que você vai revocar 
imagens das suas nadadas na areia; única praia possível para uma criança rural. É, Zila, já 
naquela época você pressentia o que os dedos do destino escreviam para a sua História.

História com H maiúsculo mesmo; pois de tantas mudanças e transformações, 
de tão poucos amores bem usufruídos; de tantas lutas, garra e determinação para fazer 
sua semeadura de bibliotecas com a vontade de que fosse tão próspera quanto a de feijão 
ou batata; de tantas viagens, tantos livros catalogados, bibliografias compiladas, poesias 
brotadas e paridas entre lágrimas, risos e enlevos. Eis que dessa matéria híbrida se fez 
a Zila, resistente e dura como uma rosa de pedra, mas ao mesmo tempo delicada ao se 
doar ao toque em suas pétalas. Sim, Zila, você foi a própria rosa de pedra. E a cada pétala 
desprendida, a cada parte arrancada, uma nova poesia gerada. É isso que vemos no que 
escreve. As cores com que descreve os boizinhos dormindo nos enchem de serenidade e 
paz. Aquela indescritível paz do campo ao entardecer, onde apenas o farfalhar das folhas e 
o gorjeio dos pássaros se aninhando para dormir quebram o absoluto e respeitoso silêncio 
da natureza frente ao astro rei que se recolhe.

E foi a essas cores trazidas do campo que você ainda conseguiu adicionar um verniz 
mágico ao descrever o mundo marinho. Algo que parecia encantar e nos fazer desejar a 
permanência para todo o sempre ali, naquele universo líquido, suave, sereno; onde nada 
era mais importante que simplesmente estar ali. Onde não havia hora predeterminada, 
nenhuma urgência, nenhum barulho, nada, nada que roubasse o imensurável prazer de 
apenas estar ali, submersa, se deixando levar pela delicada correnteza que determinava o 
ritmo do balé das algas. Assim imagino que tenha sido seu despertar quando finalmente 
se deixou possuir e se entregou aos braços fortes do mar.

Naquela minha manhã, Zila, tão parecida com a sua manhã, eu também me senti 
a paisagem. Enchi-me de ar marinho como um miolo de pão se desmancha na sopa. Fui 
peixe, fui bolha, fui molécula. Mas ainda não era a minha hora. E no meu pacto com Deus 
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pedi para que aquele 31 de dezembro tão parecido com o seu 13, não se tornasse uma 
triste lembrança para os que iriam ainda permanecer nessa dimensão por mais um tempo. 
Fui ouvida. E como uma história é feita por muitas outras, a minha incluiu a sua, pois 
sobrevivi e vi que mesmo uma guerreira tem seu dia de glória e outro dia de maior vitória. 
A sua maior vitória foi realizar seu sonho de escrever poemas nos lábios dos caramujos 
e não persistir apenas no oceano. Você persiste nas páginas dos seus livros, no coração e 
na memória dos que lhe amam e até mesmo de quem não lhe conheceu, como eu, que lhe 
admiro tanto que palavras não conseguem traduzir o tamanho desse sentimento. Fique 
em paz, Zila. E saiba que você é muito querida e sempre será lembrada. 

Sua desconhecida amiga e admiradora,

Ana Cristina Cavalcanti Tinôco
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Natal, 20 de julho de 2015

Um abraço, Zila, amiga poeta!

Em Natal chove. O nosso mar, nosso querido mar, está cinzento e distante, como 
mergulhado em outra dimensão. Tão nosso, o mar. Por causa dele, provoquei o retorno 
de minha família do exílio paulista, estrangeiros nós no sopé de uma montanha, para as 
dunas e o movediço Atlântico. Lembro quando, já adolescente, reencontrei o mar, ali nas 
alturas da Praia do Meio. Senti que a minha vida poderia ter um termo, completa, com 
aquela beleza transcendente a me encher de águas e vozes. Tão apaixonada, fiz pai e mãe, 
mais irmãos, juntarem malas e lembranças, colocar tudo num carro velho, e voltar a Natal 
dentro de um “para sempre”. 

E sei, Zila, o quanto o mar significou para você, significa ainda. Vejo-a caminhando 
sob o azul de carneirinhos (mamãe cantava: Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, e dizia 
que quando o céu estava tomado por aquelas nuvens arredondadas, muitas e fofas, eram 
carneiros pastando no céu), sopesando as ondas, flutuando pelas areias claras quando a 
poesia se instala entre tempos e universos. E foi a Zila menina que se fez cativa do mar. 
Presente na vida e na morte. Não, não na morte. Desculpe-me a palavra, arraigada em 
nosso vocabulário, esse lugar comum desmotivador. Só há morte quando a vida falta nos 
dias experimentados. Em percursos contrários, você se fez natalense quando menina; e 
menina (por volta dos seis anos) saí para voltar quase adulta. Nasci no Ceará, e você na 
Paraíba, mas acho que igualmente nossas emoções e palavras se constituíram em solo 
potiguar, como uma verdade, como descobertas. E se o escritor tem como pátria a terra 
em que escreve e seu mar que o faz um visionário, somos nós duas absolutamente naturais 
do Rio Grande do Norte, do nordeste, do verão de um fôlego só.

Mas chove. Ainda assim a lua aparece. Leio sua poesia e me ponho em silêncio. 
E penso em como será que você, Zila, lê poesia. Como as escreve, não pergunto. Autores 
são sempre instados a falar sobre seu processo de criação, não vou cansá-la, sei que toda 
explicação esbarra no momento de mistério em que palavra e tema se tocam e um espírito 
atento solidifica o que há de fluidez em uma ideia. 

Começamos a escrever em fases diferentes da vida. Aos nove anos eu já enchia 
cadernos com poesia, fascinada pela letra redonda na brancura da folha, palavras 
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tomando forma de pequenas esculturas, as estrofes, e nelas os versos, curtos ou longos. 
Sei que você começou a escrever mais tarde, mas já começou melhor, já plena de um texto 
verdadeiramente poético. De que adianta começar menina, como fiz, e deixar que tantos 
fatos da vida fossem mais fortes do que a alegria dolorosa de escrever?

Penso que não há cartilha que indique o quando, o como ou onde. Tantos são os 
depoimentos de poetas sobre inspiração ou trabalho, apuro técnico ou espontaneidade. 
Mas uns e outros me parecem bons por algo que é totalmente pessoal, que só vale para 
um. Deixei uma pergunta acima e não a retomei, mas ela vai reaparecer daqui a pouco. 
De repente, o que tenho no pensamento é que se estivéssemos juntas agora, quem sabe 
caminhando pela praia, provavelmente estaríamos bem sozinhas. Sou tão perdida para 
conversar, arrematada por dentro. Tenho mais contenções que derramamentos. O que 
posso dividir é um sorriso, uma receita de bolo de chocolate, mezinhas e resenhas sobre 
filhos e conhecidos. Quem sabe não teria a sua palavra de mulher que viajou pelo mundo, 
trocou ideias com Drummond e Bandeira, estudou nosso Cascudo e o pernambucano 
João Cabral para ser a voz de nós duas? 

Mas você fez acontecer, e faz. Quantas pessoas estão agora debruçadas sobre seus 
poemas, descobrindo sentidos, vertendo-se para compreender? A poesia precisa motivar 
pela beleza, não só pela verdade, somente assim ultrapassa o tempo conhecido por nós, 
em nosso estágio terrestre, e segue para as outras pessoas, aquelas que a recebem por pura 
necessidade. Embora a prosa, como toda a literatura, modifique e acenda os seus leitores, 
há um grau de entretenimento que considero inegável. Não vejo assim a poesia, nesta a 
fruição vem sempre acompanhada de inquietação, desafio, mergulho, até mesmo dor.

Daí a minha pergunta: Como lê poesia? Queria saber de uma mestra. Trabalhei 
em uma de minhas escolas (já lhe contei que sou professora de ensino fundamental) com 
uma colega que preparava seus alunos para o vestibular (você foi autora indicada para 
uma das seleções) e sempre vinha com poemas para que eu a ajudasse a interpretar. Ela 
não entendia a minha relutância em ajudá-la, claro que não era por desinteresse ou má 
vontade. Apenas porque não leio poesia assim. Quando preciso, por ofício, levar meus 
alunos a interpretarem poemas, vou provocando, andando pelas margens, para que eles 
mesmos entrem nas águas, rasas ou profundas, e flutuem, naveguem, mergulhem.  Bem, 
leio poesia com os olhos e com a ponta dos dedos. Olho e toco. Não ponho texto na minha 
compreensão, mas quando vejo a poesia está instalada, inerente ao meu ser, tecida.
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Aguardo sua resposta, sei que virá. Neste século surpreendente, as cartas estão 
revestidas de um significado novo. Elas indicam a falta de pressa, o apuro, o carinho. 
Para o oposto disso, as mensagens virtuais dão pronta resposta. Tão prontas que falta a 
maturação em todos os relacionamentos, mesmo os amigos de longa data são mais amigos 
diante das telas do que diante uns dos outros. As amizades maduras vão se tornando 
verdes, quase uma volta ao estado de semente, ainda por nascer. Você que cultivou livros, 
dando-lhes lugar e vida em bibliotecas, por certo estranharia (ou a mulher dinâmica e 
estudiosa que sempre foi haveria de reconfigurar acervos e desejos? Haveria de gostar dos 
livros virtuais? Mais acessíveis, por certo, no entanto...).

Não sei, é algo que me inquieta. Não gosto de leitura em tela, apenas para 
informações sem maiores exigências. Na posição de espelho, a poesia fica meio apagada 
para mim. Quando os poetas amigos (ou não) postam poemas, imprimo. Só com a folha 
na mão posso dar sentido à minha leitura com olhos e tato. 

Admiro você, Zila, também pelo amor à edificação de bibliotecas (tanto quanto 
pela extensão poética), verdadeiras maravilhas, muito mais que lugares para oferecer 
livros organizados em estantes. É fundamental que tenham cor, claridade e aroma. Na 
verdade, tenho em mente um modelo de biblioteca que conheci na infância. Tentava as 
crianças, adolescentes e adultos. Janelas largas, pintadas de azul, envidraçadas, traziam o 
jardim para dentro através de nossos olhos; clara, aberta, convidava o vento, assim como 
os meninos e meninas inquietos que saíam da escola e passavam em sua calçada. Uma casa 
simples, um sobrado cujos muros foram derrubados (só buganvílias e hortênsias entre 
edificação e rua), tornara-se o lugar prazeroso para o qual íamos ler. Dizer que líamos é 
pouco (éramos umas quatro ou cinco meninas bem curiosas e apaixonadas por leituras, 
duas se tornaram escritoras). Razão de ser da própria existência, motivo das visitas, os 
livros não eram só lidos, mas transformados em companheiros de tardes ou manhãs 
em que compartilhávamos a visão do mundo, das janelas de cima, das janelas de baixo, 
sobretudo das janelas dos livros.

Bibliotecas precisam criar intimidade. Construída no dia a dia, a relação entre 
biblioteca e leitor deve ser feita de prazer físico (livros sem mofo, cheiro de limpeza, 
prateleiras arrumadas, conforto, luz, jardim ao redor) e intelecto-emocional (boa qualidade 
e diversidade de títulos, atendimento competente e gentil de bibliotecários) e da permanente 
sedução dos acontecimentos coletivos, como saraus e oficinas de criação. Além de formar 
o leitor assíduo e competente, um lugar convidativo cultiva as personalidades artísticas, 
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fomenta as produções culturais, valoriza a arte da terra. Uma verdadeira biblioteca deve 
se tornar tão aconchegante quanto a casa da gente. Enquanto eu construía uma biblioteca 
dentro de mim, usufruindo do aconchego de uma cidade interiorana e civilizada, você 
edificava bibliotecas para Natal.

E uma delas, a Câmara Cascudo, agora definha: livros espalhados pelo chão, 
destruídos, estantes decaídas, paredes com infiltrações, vazamentos. Não, Zila, não queira 
ver. Obras centenárias, livros raros, tanto conhecimento deixado ao abandono em uma 
reforma interminável, ou melhor, em um abandono interminável. O amor aos livros parece 
não fazer sentido para nossos gestores, estes que constroem de repente um estádio de futebol 
gigantesco, mas não soerguem algumas salas, não espalham jardins, não reconduzem os 
livros aos seus reinos. Nem conduzem novos, acervo precisando crescer. Você certamente 
ficaria indignada, ciente que uma biblioteca contém a humanidade (história, ciência, arte) 
e o gérmen de permanente transformação através do conhecimento. E haveria de lutar 
para que a Câmara Cascudo voltasse para seus leitores, sem tréguas.

A chuva persiste, a noite está fria. Uma coruja chilreia em atitude de caça. Insetos 
invadem a casa, convidados pelas luzes que mantenho acesas. E tomo aqui emprestados os 
versos do seu poema “Para Manuel Bandeira”: “Penso-te / como quem sonha uma estrela 
/ que inventou na madrugada / e no desejo de guardá-la / viva”. Dedico-os de volta para 
você, poeta (como você, não suporto a palavra “poetisa”, meio arcaica, poeta por inteiro 
prescinde da característica de gênero), com carinho. E lhe desejando estrelas. Até mais!

Anchella Monte
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Minha cara Zila,

        Estou aqui numa madrugada chuvosa a lhe escrever esta carta, quando todos dormem 
e o meu coração acorda-me. Desperta-me. Como acontece, há séculos e séculos, com 
quem tem gavetas desarrumadas, sementes em brotação e ideias por parir. É que desde 
há muito, o coração comanda ritmos no homem. Claro que não falo apenas do músculo 
importante que temos maestrando sístoles e diástoles, garantindo que o sangue corra em 
nossas veias. Falo é desse espaço dentro da gente que só sossega por instantes, que nos 
encosta na parede, que é capaz de nos trazer o céu ou mergulhar no inferno, que nos abre 
os olhos e nos leva por caminhos improváveis.
        Nas escolhas que fazemos entre os claros e escuros da memória, dos entendimentos  e do 
sonhar, inventei-me  psicóloga e psicanalista, donde carrego comigo essa mania de prestar 
muita atenção no que é sentir. Deve ser por causa dos sentires e dos pulsares que, silêncio 
muito adentro, daqueles que permitem “ouvir nascer as açucenas”, cá estou, lendo algumas 
de suas poesias. Como quem, em meio a um pomar de variadas árvores, come das frutas, 
das doces e das travosas, porque quer comer da seiva refinadíssima ou bruta, mas quer a 
seiva. Quer levar para dentro de si essa substância que é vida e que inventa a infinidade de 
sabores sem os quais a existência seria apenas mesmices ou ausências e vazios.
        Mas intuo que também lhe escrevo para fazer vibrar o infinito da memória em mim 
e em quem for ler esta carta. Fazer de você e seus escritos motivo pra conversar. Tenho 
esperanças que você pode gostar. Caso assim não seja, por favor, desconsidere.
      Penso que as conversas tecem a vida e fiam as afeições. Conversas, às vezes, abrem 
espaços onde parecia não caber mais nenhum pensamento. Conversas ajudam a proteger 
das poeiras finas mas poderosas do esquecimento, tudo o que vale. 
       Escrever deve ter muito a ver com o tempo passado. Esse que não cansa de retornar, 
repetido ou reinventado. Escrever deve ter a ver com não deixar morrer. Escrever deve 
ter a ver com ir além, com adentrar o misterioso país que é o futuro onde, talvez, numa 
madrugada de silêncio e de estrelas, alguém leia poesias e escute, ainda que estando  sertão 
afora,  a música absoluta das “marés da infância”, das “praias mansas”, das marinhas brisas 
ou do “mar em êxtase”.
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        Lacan, o psicanalista francês, falou que a palavra é a morte da coisa. Assim, quando 
digo “Milharal” e “Avô”, já não preciso nem do campo nem da pessoa em si, pois a palavra 
tem a potência de dizer e de fazer existir o que, inclusive, já não é mais. A palavra pode 
aludir e reinventar dentro da gente e para além, o imensurável das significações. A palavra 
tanto apaga quanto ilumina. Lava e fertiliza. Carrega para longe e aproxima. Mata pra 
depois, fazer gerar. 
        Deve ser por isso que estou eu aqui, acordada, dentro do silêncio, tentando conversar 
com você só pra lhe contar de um lume de estrelas que eu vi, que encheram meus olhos 
recém-cirurgiados, doendo e agradecidos de enxergar.
       Era de novo a madrugada, talvez praia, talvez ser-tão. Tudo muito e muito escuro. 
A imensidão. Olhando o alto, era o veludo azul profundo e infinito, coalhado de estrelas 
cintilantes. Era o enorme, o negro e as centelhas. Iluminuras. Os desenhos céu afora. Era o 
mistério. Era também a casa antiga onde dormiam os vivos de agora e os mortos de então. 
E dos seus sonos, transbordavam pelo telhado, outros zilhões de estrelas luminosas. 
       Olhando de fora, céu e casa cintilavam. Estrelas iluminavam um e outro, de tal modo 
que o deserto ali, era a visão de um manto interminável de estrelas, cobrindo o céu e o 
telhado da casa alpendrada cujas telhas levemente afastadas deixavam traspassar a luz de 
dentro. Nessa madrugada que lhe conto, céu e telhado eram escuros e plenos de flores de 
luz. As estrelas nas noites de Van Gogh. 
           Os astros na distância, os sonhos ancestrais e os futuros pulsando luminosos. Quem 
sonha faz poesia, ainda que se imagine apenas matemático.  O céu e telhado eram, naquela 
noite enorme, inteiramente cobertos de um só veludo cintilante. Meu coração também.
           Dizem que as estrelas que vemos estão mortas. Então elas são parecidas com 
as palavras. Mortos que lançam luzes, lumes e centelhas. Clarividências e alentos. Então 
elas parecem com poetas e seus poemas. Esses que acompanham a gente nas noites 
insones, e nos ajudam a compreender que nenhuma gaveta dá conta da alma dos homens 
e que melhor é aceitá-la evanescente, emparelhada com as estrelas e os escuros veludos, 
acordando quando tudo dorme, escrevendo cartas para não deixar morrer, com fomes 
inexplicáveis, colhendo girassois na neve e mares seculares num ser-tão seco e pulsante. 
         Em meio às estrelas, madrugada adentro, “penso-te”. E tal como você fez a Manuel 
Bandeira, no lume imenso de estrelas, invento e vejo sua estrela. Você. “No desejo de 
guardá-la / viva”. Enquanto escuto a chuva na madrugada, fazendo germinar as sementes, 
brancas ou multicores. Sementes de alguma flor nascente.
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         Pra você, Zila: estrelas, flores e sementes. E mais uns invisíveis fios desses que fazem 
com que os rendados continuem se tecendo, a vida se fiando e as afeições garantindo os 
mistérios. Esses que juntam o que já nem teria como se ligar, que desconsideram abismos 
e não dão a mínima para as distâncias... 

Andreia Clara Galvão
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Natal, 25 de julho de 2015 

Penso-te
como quem sonha uma estrela

que inventou na madrugada
e no desejo de guardá-la

viva.
 (Zila Mamede, “Para Manuel Bandeira”)

Querida Zila, 

 Não sei por onde começar esta singela homenagem, mas devo dizer-te, primeiramente, 
da alegria de poder falar da força da tua poesia e da importância que ela teve (e tem!) em 
minha vida. O primeiro contato com tua poesia foi no vestibular da UFRN, com o livro O 
Arado, cujos versos me deixaram encantada e com o desejo de conhecer mais aquela poeta 
que falava das coisas com tanta simplicidade... Lembro como se fosse hoje o dia da prova 
de língua portuguesa, em que eu ficava lendo e relendo os teus versos, maravilhada com 
o teu modo de dizer as coisas, desejando que a prova inteira fosse recheada de poemas... 
Dos versos que marcaram aquele dia, trago comigo estes: “Um rio adormecido em cada 
infância, / rio seco ou de enchente, intempestivo / [...] Mas o que conta em nós é mesmo 
o rio / correndo na memória com seu jeito [...] a força de ser rio e ser caminho [...]”, que 
fazem parte do poema intitulado “Rio”, que dedicaste a Mauro Mota. 

Depois da prova, fiquei com aquela sensação de incompletude, um desejo 
irrefreável de querer saber mais da poeta nascida em Nova Palmeira/PB (1928), que viera 
para Currais Novos ainda menina e depois, fixara-se em Natal, onde construiu uma sólida 
carreira intelectual, atuando como jornalista e especialmente como bibliotecária. Fui 
arrebatada pelos versos da jovem poeta que tinha verdadeiro fascínio pelo mar...
 E, aprovada para o curso de Letras na universidade onde trabalhaste durante 
boa parte de tua vida e onde deixaste um grande legado de amor à sabedoria, pude, 
novamente, ter um contato mais intenso com a tua poesia... Nas aulas de Literatura do 
Rio Grande do Norte, com o professor Tarcísio Gurgel, vivenciei momentos inesquecíveis, 
tanto em relação ao deslumbramento com os conteúdos ministrados por esse mestre, mas 
também, e especialmente, pelos momentos em que ele recitava os versos de poetas norte-
rio-grandenses como Ferreira Itajubá, Auta de Souza, Othoniel Menezes, Jorge Fernandes, 
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Luís Carlos Guimarães... Um deleite à parte. Que alegria poder escutar alguns dos teus 
poemas na voz de um homem tão apaixonado pela arte e ciente da importância dos nossos 
escritores! E mais, de saber que ele conhecera a poeta de quem falava com tanta alegria 
e entusiasmo. Fico a imaginar a longa entrevista que ele fez contigo, na UFRN, naquela 
tarde silenciosa e solitária... E das muitas alegrias de suas aulas, jamais esqueço o dia em 
que recitou “Banho (rural)”, “Mar Morto” e “Bois Dormindo (I)”, este dedicado ao teu 
amigo Tomé Filgueira, grande nome da pintura norte-rio-grandense que, assim como 
tu, partiu com a “Indesejada das Gentes”... Gosto da leveza desse poema e das imagens 
que conseguiste criar a partir de um tema aparentemente comum, mas ao mesmo tempo 
inusitado pela sua abordagem. “A paz dos bois dormindo” é algo que também me fascina, 
querida poeta. Quando o leio, fico a vislumbrar o nascer das açucenas, que se podia 
observar no “silêncio da campina”...
 E depois das aulas do professor Tarcísio, fiquei ainda mais interessada em conhecer 
o teu trabalho, que não se resumiu à arte de escrever poesia, ofício que te consagrou em 
terras potiguares, mas também se fez ecoar em outras partes do Brasil. Sei da tua amizade 
com poetas como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, com quem trocaste 
inúmeras cartas e mantiveste uma longa relação de afeto e aprendizado. Também sei o 
quanto esses dois baluartes da poesia brasileira admiravam os teus versos, como se pode 
ler em tua correspondência já publicada. Mas a tua amizade com intelectuais não parou 
por aí. São inúmeros os admiradores da tua poesia e do teu exemplar trabalho como 
bibliotecária. Da tua amizade com João Cabral de Melo Neto e com o mestre Câmara 
Cascudo resultaram obras fundamentais sobre a bibliografia desses dois autores. E outro 
grande nome da literatura brasileira, o pernambucano Edson Nery da Fonseca, amigo de 
Bandeira e um dos estudiosos de sua obra, também fez parte desse teu ciclo de amigos. 
Assim como tu, Edson Nery também foi bibliotecário e, pelo que sei, um grande apaixonado 
pela tua poesia. Famoso por recitar muitos poemas do mestre Bandeira, alguns gravados 
em cd, ele, quando em visita a Natal, também costumava recitar alguns poemas teus. 

Além do teu legado poético, eternizado em livros como Rosa de Pedra, Navegos, 
Exercício da Palavra, Salinas, entre outros, fizeste um trabalho brilhante como bibliotecária 
da UFRN, cuja biblioteca central hoje leva teu nome, uma justa homenagem ao teu trabalho 
e à tua dedicação como profissional. Dizem que eras tão rigorosa com o controle dos livros 
da BCZM que uma vez o próprio reitor da universidade não pôde pegar um livro porque 
não tinha cadastro. Folclore ou não, esse exemplo ilustra a seriedade imprimida ao teu 
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labor. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição onde também trabalhaste e, 
como em tudo que fizeste na vida, numa entrega de paixão e zelo. Que outra motivação 
poderíamos buscar como espelho nestes dias difíceis de hoje?

E depois de tantas leituras poéticas, que alegria foi descobrir uma Zila cronista! 
Refiro-me ao livro Exercícios de Poesia: textos esparsos, edição cuidadosamente organizada 
pelo professor Humberto Hermenegildo de Araújo, tua irmã Maria José Mamede Galvão 
e tua sobrinha Marise Adriana Mamede Galvão, que traz à baila textos publicados na 
Tribuna do Norte, onde atuaste como jornalista, mas não publicados em livros. A obra traz 
alguns poemas e seis textos em prosa. Fiquei encantada com a tua sensibilidade perante 
algumas questões cotidianas, pois a crônica é também um dos gêneros com que muito 
me identifico. Um dos textos que mais me comoveu chama-se “Posto de Salvamento”, em 
que narras uma cena traumática – o afogamento de uma moça numa praia de Natal – 
ao mesmo tempo que chamas a atenção das autoridades para a construção de postos de 
salvamento em nossas praias.
 Sei que já me estendi demais, e que receberás muitas outras cartas, pois o momento 
é de reencontro com tua poesia peregrina, de sentida saudade dos que conviveram contigo 
e/ou simplesmente te conheceram pelos teus versos, como é o meu caso. Assim, gostaria 
de encerrar meu preito de saudade falando do aniversário de 30 anos de tua partida e das 
muitas comemorações que a cidade pretende fazer para celebrar a imortalidade da tua 
obra, do teu amor pela literatura e do teu legado como profissional exemplar que foste. 

É hora de falar da celebração da tua poesia. É hora de falar da inexplicável alegria 
e do intraduzível sentimento de poder participar desse ciclo de homenagens aos trinta 
anos do teu encantamento, mas também, e sobretudo, do desejo de que tua poesia seja 
disseminada nas escolas, nas ruas, nas praças... Que os versos recitados pelo professor 
Tarcísio Gurgel, em suas aulas, possam ecoar por toda cidade e cheguem aos mais 
recônditos espaços. Que o teu lirismo possa inundar essa cidade e que a dor pela tua 
partida seja transformada em alegria pela beleza dos teus versos, “Ingênuo enleio de 
surpresa, / Sutil afago em meus sentidos” [...], para lembrar um verso de Bandeira que 
muito bem pode traduzir a delicadeza da tua poesia, que cantou o mar, o sertão e as coisas 
simples da nossa gente.

Com afeto,

Andreia Braz
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Zila,

Nunca sentamos para conversar. Nunca fomos amigas. Mesmo assim, há anos me 
alimento de enredos sobre você, narrados por alguns de seus amigos. Um dia desses li uma 
crônica de Newton Navarro em que ele falava: 

Zila Mamede passou lá por casa, para me contar da chuva, no 
domingo: da água escorrendo pelas calçadas, cantando, levando 
barcos de papel, nas pequenas navegações de infância, dos meninos 
de nossa rua; das biqueiras sonoras no seu cantar de água; no zoar 
do tempo escuro, a chuvarada roncando por detrás dos morros. 
Zila sabe contar melhor que ninguém estes acontecimentos. É 
poeta. Diz as coisas com ternura, simplicidade, encantos. 

Palavras não só de outro poeta, mas também de um grande amigo.
Li também fragmentos de cartas de Drummond endereçadas a você, em que, com 

carinho, ele escreveu assim: “Um abraço para você Zila, e as muitas saudades amigas do 
Drummond [...]”. Em outra carta: “[...] Obrigado pela visita, amiga. Senti você conversando 
comigo [...]”.

Mesmo quando você se foi fisicamente deixou saudades para tantos outros, como 
Woden Madruga, que se expressou assim: “Zila, essa fantástica figura de sertaneja a plantar 
bibliotecas no chão árido do Nordeste [...]”. E até mesmo aquele que ainda muito jovem 
já lhe amava: “[...] você logo se firmou para mim a irmã mais velha, a grande irmã, que 
me descobria os livros para ler, que madrugava para meu espírito os temas da cultura, a 
vocação para a poesia e o tom para essa música interior da amizade [...]”, escreveu um dia 
Sanderson Negreiros.

Acompanho também as palavras da poeta Marize Castro, que já escreveu belos 
textos sobre você, como esse trecho em que ela diz assim: “Quando te vi pela última 
vez estavas serena. Tive inveja, raiva, dor. Pensei: agora tu não mais sofres, não mais 
escreves, não mais necessitas da palavra. Quanto a mim, continuarei escrevendo. Mulher 
eternamente curvada diante das palavras...”.

Eu só fiquei mais próxima de você em 2003, quando estive envolvida com Marize 
Castro e outra amiga (Vânia Marinho) na tarefa de organizar um livro/álbum sobre você. 
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Fomos eu e Marize à casa de sua irmã Ivonete colher algumas informações. Foi quando 
sua irmã nos mostrou um álbum com fotografias suas que você mesma tinha organizado e 
com escritos seus ao lado das fotos. Coisas simples assim: “Abril/1952 Em casa, com Elidia 
Maria aos 30 dias de nascida”.  Sobre uma foto sua na janela: “O vestido era verde escuro” 
(as fotos eram preto e branco). Na singeleza desses escritos apontava uma intimidade de 
partilha das coisas.

No álbum algumas fotos já haviam recebido alguma tesourada para serem 
transportadas para outro suporte mais “moderno”, porém, foi possível admirar esses 
detalhes. Ivonete, carinhosamente, permitiu que usássemos essas fotos no livro e tenho 
cópias delas guardadas até hoje.  Elas me ligam a você.

Gosto de roubar instantes da sua vida através dessas fotografias, um sorriso solto de 
juventude, o mar por perto, a sua entrega a ele. Como se cada foto fosse um acesso à vida, 
mesmo a caminho da morte. Mas a fotografia proíbe a morte de morrer. E revisitando-as 
podemos sempre criar possíveis novos e outros laços de afeto.

De toda forma me atrevi a interferir em algumas delas, talvez apenas para 
atravessar furtivamente sua vida e tecnicamente decalcar uma estética banal, a possível 
para mim. Assim, hoje, em 2015, devolvo a você algumas fotos que talvez já me pertençam 
por apropriação.

Outra coisa que eu quero te dizer é que mesmo passados todos esses anos, ainda 
faço uma relação da forma de sua ida com um conto de Guimarães Rosa (“A terceira 
margem do rio”), no qual um homem abandona todos e vai embora pelo rio, em um 
trecho o narrador (seu filho) conta assim: 

Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só 
executava a invenção de se permanecer naqueles espaços rio, 
de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, 
nunca mais. [...] Sou o que não foi, o que vai ficar calado [...] no 
artigo da morte, peguem em mim, e me depositem também numa 
canoinha de nada, nessa água, que não para, de longas beiras: e, 
eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio.

 
Ninguém sabe se você decidiu ir pelo mar ou se foi o rio que te levou...
Com carinho,

Angela Maria de Almeida



36

Cartas para Zila

Apropriações | Angela Maria de Almeida
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Zila querida,

Pensei muito em te escrever nos últimos dias, mas foi como abrir o guarda-roupa 
de manhã cedo, tatear cada peça e não saber o que vestir. Te falar é sempre não saber 
descobrir a cor do dia. Relutei. Afinal, que palavra usar? Que palavra alcançaria o teu 
gesto? Decidi, por fim, começar a escrever o que me chegasse, desobedecendo e largando 
esses pensamentos e calando-lhes a boca. Contudo, sei que qualquer palavra que seja, 
reluzente ou de pouco ouro, se torna opaca quando encontra o rastro do teu verso. Aviso: 
esta carta será como querer vencer um samurai com apenas três pedras no bolso.

Venho esquentando as mãos há dias, escolhendo o papel para pousar minhas 
sílabas, mas recuo. Também pensei muito no que escrever porque quero ser breve, apesar 
de tanto a dizer. O seu tempo não pode esperar. 

Neste instante mesmo existe o tiquetaquear de um relógio que deitei fora por medo 
da pressa. Seria injusto ter que cumprir horário quando a rotina do dia esqueceu a função 
dos ponteiros e passa atônita. As palavras que aqui vou deitando não querem negociar. Sinto-
me como se tivesse que segurar um cavalo bravo pelo rabo. Minha escrita está sem rédeas.

Sei que, não importa quanta tensão eu aplique no animal, as forças não se equiparam 
e esta carta será, até o final, um ensaio para segurar um bicho. 

Sei também que esta prova está perdida desde o começo, mas vamos com calma.
Preciso segurar as palavras, pois a ocasião me exige, mesmo resignado, sabendo 

que estou tentando segurar tua mão, mas nossa conversa se faz impossível. Peço só que 
entendas que eu estou desconsertado e qualquer palavra pode vacilar. Caso elas lhe 
pareçam trêmulas nesta carta é pelo motivo único de querer cuidar demais do som que 
minha voz tomará quando teu ouvido florescer, quando pegares teus óculos e pousares a 
vista nestas linhas embargadas.

Peço licença, vou começar.
Estive lendo teu Salinas e me perguntei se enquanto escrevias sobre a chuva, estavas 

a olhar a tua janela em algum dia de julho. Sei que pra essa pergunta não há resposta, pois 
o verso que escreveste agora vive só.

Foi hoje, quarta-feira, enquanto eu passeava a vista por um dos cômodos de minha 
casa. Pensei: quando ela escreveu esse poema, jamais pensou que eu o leria em condições 
semelhantes. Chegamos, então, ao que nos une e nos separa. O verso será sempre a senhora 
que nos afirma. 
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Desde cedo que está chovendo e que minha mão trabalha. E você precisa saber 
disso. Como conseguiste estar tão certa a cada verso, Zila? Como conseguiste, depois de 
tanto tempo, recriar a minha janela em junho de 2015? A diferença consiste no fato de que 
eu estou grávida agora e não sei quando nasce esta coisa. Acho que, na verdade, nascerei 
eu daqui a pouco, assim que eu deitar a última linha desta carta.
Estou tentando.

O horizonte aqui também foi uma promessa. Ele não negou as águas vadias que, 
há tempos, vinham rebolando pelas bandas de lá e que chegariam à minha porta após a 
pausa do olho. Você já prestou atenção que a chuva não avisa que vem? O céu até se pinta, 
mas pedir licença é outra coisa.

Deve ser pra isso que construímos nossos telhados, para nos abrigar do tempo. 
A qualquer tempo. Mas, não estamos imunes. Seria esse o exílio de que falas na porta do 
poema? A resposta, assim como todas as outras, bateu asas.

Enquanto te escrevo, Zila, o tempo troca de turno. O dorso do horizonte avisou. 
Minha escrita agora pesa, está cambaleante. Em conta-gota vou lavando os papéis que 
jamais te chegarão. Estou ferido, sim, mas a dor estava mais do que certa. É difícil falar 
quando eu sei que teus olhos cansaram-se. Mas, me perdoe: ainda não terminei.

Sinto que estou cada vez mais perdido. Também fui jogado em alto-mar e tenho 
que fazer escolhas: ou busco o ar na superfície das ondas ou continuo a tentar pegar, com 
as mãos, os peixes que resvalam o meu corpo que boia. Se eu nadar para fora do mar, 
estarei perdendo a oportunidade de te falar que eu te entendo.

Se eu ficar, intacto pescador de manobras atravessadas, terminarei esta carta.
Cheguei a uma conclusão, Zila querida. Para te acompanhar, precisarei eu ser este 

mar, não há outra maneira e disso estou ciente.
Me contento, então, em ser barco que desliza sem prumo. A minha coragem só vai 

até aqui, essa será a minha maneira de sobreviver à tua praia sem perdê-la.
Talvez seja tarde, mas tenho que te dizer: adoraria ter escrito o seguinte verso no 

teu lugar: “Que chuva se esmagando nos meus dedos”.

Com amor,

Canniggia de Carvalho Gomes
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Eu sei, Zila, nem tudo transparece ser. Somos enigmas de um amanhã sem cor. 
Perambulamos como fantasmas, entre vias apinhadas de veias terminais. Você sabe, 
quando conversávamos na Biblioteca sobre o enxame de ideias. Às vezes, ideias barrocas, 
aquelas que desbotam com nossos olhos, e vão embora. Outras vezes ficávamos, um 
olhando para o outro, num silêncio sepulcral. Ainda bem que a sua servente, prontamente 
nos socorria com o suco das pitangas colhidas no quintal de uma amiga comum. Lembro 
de quando, um dia, a chuva chegou. Estávamos na Livraria Clima, do saudoso Carlos Lira, 
no CCAB. Ficamos horas esperando que os pingos da chuva fossem embora. Mas eles 
teimavam. E nós, como vestidos de uma santa inoperância, ficávamos conversando sobre 
Pasollini, Eulício Farias, meu pai e Cora Coralina. Sei, hoje em dia, que esses papos que 
levávamos, e nós nos levávamos por eles, seriam bastante sacrificados. Com o advento 
das letrinhas computadorizadas, as conversas ao pé da língua, estão cada vez mais raras. 
Ledo engano: acho que justamente assim, é que seríamos cada vez mais labiais. Como 
incendiando o jardim, por onde transitam os gatos e os cães dos vizinhos. Lembra, Zila, 
quando tomávamos sorvete na Tropical, e esperávamos por André da Rabeca? Por sinal, 
você tem visto ele por aí? 

Achávamos, sinceramente, que a qualquer momento, encontraríamos respostas 
para tudo. Recordo que uma das nossas escolhas, como sempre acontecia, recaía sobre a 
falta de convicção de tudo que fosse relacionado ao amor. Aquele amor semelhante a uma 
lua cheia. Desprovido de lamentações provincianas e do culto à beleza física. Ou daquele 
outro inesquecível amor: o do par de jovens que perambulavam pela cidade sempre de mãos 
dadas. E veja: nada fariam eles desistir de que as mãos pudessem ficar distantes umas das 
outras. Nessas horas, eu sempre te pedia perdão, porque nunca conseguia soletrar direito 
essas coisas do amor.  Você, por ser um especialíssimo ser, que sabia exatamente como lidar 
com as palavras, languidamente espalhava seu verbo pela noite, tão iluminada da solidão 
das pessoas. E eu sabia, sim, que todas as vezes que nos deitávamos em frente ao jardim 
no bairro de Petrópolis, era como se um vendaval de filmes, que aos poucos invadiam 
nossos corações e pulmões, retornasse. Até que um dia, entre a cidade e a praia, apareceu 
o poeta Luís Carlos Guimarães, convidando você e a mim, para que fôssemos almoçar 
na Peixada da Comadre, Ponta do Morcego. Prontamente atendemos o convite de Luís. 
E lá fomos. O ambiente recheado de política e da transversalidade dos colunistas sociais, 



41

Cartas para Zila

rapidamente se transformou em um hospício hospitaleiro e distante. Eu, nevralgicamente, 
o tempo todo monossilábico. Você, Zila, com aquele seu sorriso enigmático, só ficava 
olhando para um lado e para o outro; e Luís, sempre sereno e compacto, sempre arrumava 
uma razão para que fôssemos cordiais e remidos. Ficamos lá até o sol se pôr. Passei uma 
boa parte da tarde, olhando para uma fotografia na parede da peixada, onde estavam lá 
a Comadre e o genial Caetano Veloso. Aquilo, aquela foto, ficou bamboleando na minha 
mente, acho que uns três bons dias. Chegando a hora de sairmos de lá, Luís pediu uma 
rodada de vinho: então, como um  uníssono, recitamos Neruda, João Cabral, Bandeira e 
Drummond. Sei que isso virou filmagem por um jornalista de São Paulo que lá estava, 
e que nos prometeu enviar cópia. No afã do vinho e da grandiloquência dos poetas 
recitados, passamos batidos. Até hoje penso que esse jornalista me enviará tal vídeo.  
Deixa eu dizer, Zila: o que me fazia ser seu amigo e companheiro das tardes natalenses, 
era, inquestionavelmente, seu silêncio entre palavras preciosas. Eu, absolutamente, 
ficava a mirar o cais, onde você, lentamente pescava o verbo arrebatador. Como uma 
liberdade provinciana, que terminava acolhendo a simpatia dos nossos corações. 
E sempre, recorrente, aparecia os versos do meu pai, como protagonizando uma 
celebração pelo povo e pela justiça nua, sem milimetragem da malandragem.  
Você lembra, Zila, quando fomos assistir no Rio Grande, Buster Keaton? Que rivalizava com 
Chaplin? Tinha tantas cenas geniais, sim, desprovidas da fala, imagens que correspondiam 
a uma insurreição de costumes, reviravolta nos tabus.  

Penso que a primeira vez que nos vimos, foi na exposição de Navarro, pelos anos 
1970, onde você estava exemplarmente vestida, com aqueles vestidos tão firmes e sensuais, 
que me deu vontade de dar um beijo no vestido. Depois eu te confessei isso, e aproveitei e 
dei um beijo na sua face. Sabíamos, Zila, a todo instante, que o tempo por onde os nossos 
versos passavam, estava cada vez mais pobre de uma alegria que nos transportasse para 
uma beira de praia, e nos fizesse acreditar que tudo não passaria de uma estação sem 
chorinhos nem velas de barcos. Acredite, amiga Zila: sempre procurei pelo melhor dos 
silêncios para acompanhar sua grandeza, entre conversas amenas, que se transformavam 
em uma lição de vida, entre idas e vindas, e de um profundo respeito quando você 
estabelecia o compromisso de falar sobre os animais. Desde aquela época, início dos anos 
1970, amiga Zila, que tento pôr em prática essa coisa tão básica, mas que a maioria de nós 
termina deixando para se lembrar novamente amanhã. 
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Confesso-te agora: sabia que sua poesia sempre foi motivo de orgulho para mim? 
Quando nas noites em que a insônia aparecia, eu me cobria com suas palavras e adormecia? 
Era justamente tudo que sentia necessidade de fazer, e você, amiga Zila, estava sempre lá, 
como um salvo-conduto. Como o voo de um  pássaro, que de tão perfeito, desenha no 
céu suas asas e seu amor pela vida. Tanta coisa que foi dita, amiga. Tanta, tanta coisa. Que 
às vezes eu me flagro, repetindo nossas conversas, entre uma rua, entre uma avenida, 
entre as quatro paredes de um elevador, entre supermercado, entre a farra dos boêmios da 
Ribeira. Entre tantas festas profanas. E entre, também, por sobre os namoros que tive com 
as meninas tão cheirosas potiguares, e de tanto fulgor cênico e antropológico. 

Olhe, isso que vou te dizer agora, nunca disse para ninguém: sempre quis 
namorar contigo. Apesar da diferença da idade, que para mim, sempre foi uma besteira, 
isso. Inclusive, sempre achei que isso fosse um motivo a mais, para que pudéssemos 
estabelecer uma relação. Mas, o que mais me fazia acreditar que talvez isso não fosse 
possível, amiga e amada Zila, eram os seus olhos. Os seus olhos, amiga amada Zila, 
só tinham tempo para a imensidão de livros ao seu redor. Um dia, pensei que me 
transformaria em um livro, para que você pudesse folhear ele, suas folhas, suas páginas, 
como se estivesse me acariciando. Simplesmente, fechei meus olhos, e senti você entre 
meu corpo e meus sonhos. Agora te confesso, nunca senti nada igual, porque eu sabia 
que duas almas poéticas, quando resolvem se encontrar, o mundo vira de cabeça 
para baixo. Florescendo uma essência de jasmim, tão intimamente rara e deliciosa. 
Lembra, Zila, quando inventávamos de ser crianças nas filas dos bancos? Você arregaçava 
seus olhos, compreendendo os débitos e os créditos? Tudo tão navalha sanguinolenta e 
verossímil. Sentia nesses momentos, vontade de me sentar no banco do Banco. E de  ficar 
te olhando, como um mensageiro repleto de flores e chás, para te dar. 

Quando saíamos dos bancos, corríamos para o Granada Bar, na Rio Branco, ao 
encontro de Newton, Berilo, Nei, Luís, Celso e Leopoldo. Era um petit comité tão abrasivo, 
exemplarmente diabólico e dionisíaco. Penso, Zila, que se você retornasse para aqui, agora;  
penso que você mandaria restituir na cidade, seus candelabros e queijos importados. Lembra, 
Zila, quando você viajou para o Rio, e deixou comigo sua face embrulhada de tantas saudades 
e versos melancólicos? E que eu guardei sua face, e todos os seus versos melancólicos, que até 
hoje ao abrir a minha maleta, releio como se você estivesse ao meu lado? 

Ah, Natal, Natal dos anos 70, onde podíamos comer peixe com pirão no mercado 
da Redinha, esperando pela noite e pelas notícias que apareciam de lá,  da nossa cidade. 
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Essas reminiscências todas, amiga amada Zila, são tão fortes, inquebrantáveis. Tão 
implacavelmente inesquecíveis. Tão encantadoramente contemporâneas e insubstituíveis. 
Tenho certeza, que você, Zila, o tempo todo, sempre foi o máximo. Aquele tanto que 
transborda de tanta e esfuziante satisfação e carinho. E lembre-se, quando você decidir 
voltar, estarei te esperando no cais. Mirando sua alma, como quem canta para a vida, 
incontida, tão bela. Irmã de você e das suas sandálias do mar poesia. 

Beijos.

Carlos Roberto de Oliveira Gurgel
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   Natal, Dia do Escritor, ano 2015

Prezada Zila,

Quem dera eu ter experimentado o privilégio da sua presença física, do meu 
tempo ter encontrado com o seu. Fico embevecida ao ler ou saber do viço que salta da sua 
biografia, seja a beleza contida na obra erigida pela poetisa ou o trabalho irrepreensível, que 
decorre da atuação competente e engajada da profissional de biblioteconomia. Contento-
me, pois, com o seu legado fascinante e inspirador, magistralmente registrado por Marize 
Castro, no ensaio O silencioso exercício de semear bibliotecas, publicação do ano de 2011.

Dei-me conta de que quase três décadas separam a sua partida deste Dia do 
Escritor. Resolvi amenizar o hiato, atualizando-a sobre alguns fatos que denotam não ter 
cessado “a luta literária no Brasil”, expressão utilizada por você, ainda no ano de 1975, na 
orelha do seu livro Exercício da Palavra. Pelo tempo, a mesma já poderia ter caído em 
desuso, mas, lamentavelmente, continua atualíssima.

No mesmo texto de 1975, você destaca: 

De 1972 a 1974, na Coordenação do livro literário, do INL, vivi e 
convivi com a literatura brasileira, com os autores, com os editores, 
com os distribuidores e pude aprender de perto o que significa a 
luta literária no Brasil, no sentido de produção e consumo. 

Pois bem, Zila, o Instituto Nacional do Livro (INL), fundado em 1937, durante o 
Estado Novo, você bem sabe que contribuiu para a ampliação do número de bibliotecas 
públicas no país. Não obstante, foi extinto em 1990, no governo Fernando Collor, o 
primeiro presidente eleito pelo voto direto do povo brasileiro, após o Regime Militar 
(1964/1985) e o único deposto por um processo de impeachment, em 1992. 

Atualmente se estuda a recriação do INL, enquanto órgão estratégico para 
assumir a tarefa de articular as políticas públicas do setor, no âmbito do Plano Nacional 
do Livro e Leitura (PNLL), instituído, inicialmente, em 2006, por meio de uma portaria 
interministerial do Ministério da Educação/Ministério da Cultura e depois, em 2011, por 
força de um Decreto Presidencial. 
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Zila, o fato é que o Brasil continua a claudicar na tarefa de democratizar o acesso 
ao livro e à leitura, enquanto política de Estado. Passados quase nove anos da portaria 
interministerial, o projeto que dará ao PNLL a força de uma lei, ainda não foi encaminhado 
ao Congresso Nacional, do mesmo modo que o projeto de lei que cria o Fundo Nacional 
Pró-Leitura, destinado à captação de recursos para atendimento aos objetivos da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, tramita nas 
casas legislativas desde 2011.

Imagine, você, que em 2005 lideranças ligadas ao setor produtivo do livro, 
assinaram a ata de criação do Fundo Pró-Leitura, objetivando ajudar a financiar as 
políticas públicas na área do livro, da leitura e das bibliotecas, resposta do setor privado à 
decisão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de acabar, a partir de 2004, com 
a cobrança de taxas e impostos sobre o livro, no Brasil. Em contrapartida, naquela ocasião, 
os editores assumiram o compromisso de repassar o valor da desoneração fiscal ao bolso 
do consumidor, no prazo de três anos, na forma da redução do preço do livro em 10%. 

Objetivamente, o Fundo criado pelos editores nunca foi adiante e a escassez de 
recursos para as políticas públicas de promoção da leitura continua a mesma. Ainda existe 
mais de uma centena de municípios brasileiros sem biblioteca pública e não se sabe ao 
certo quantos, apesar de contarem com o equipamento, esse apresenta pouca ou nenhuma 
serventia para a população.

Dado o baixo valor simbólico atribuído ao livro, o mesmo é considerado um 
objeto de custo elevado e a biblioteca é considerada um equipamento secundário. Não é de 
se admirar as pesquisas recentes ao explicitarem que, excetuando-se as obras de conteúdos 
técnicos ou didáticos, o brasileiro lê em média menos de um livro por ano. 

No rastro das experiências de outros países, o Senado Federal do Brasil começa 
a discutir propostas para a formatação de um projeto de lei voltado para instituir uma 
política de preço único do livro, na tentativa de popularizar o objeto.  

No Rio Grande do Norte, especificamente, o cenário poderia ser mais favorável. 
Integrei um grupo de onze professoras signatárias da “Carta da Colômbia pelo Direito à 
Leitura” – endereçada ao Governador do Estado do Rio Grande do Norte e ao Prefeito 
de Natal –, escrita e publicizada no último mês de maio, quando participávamos de um 
intercâmbio nas cidades de Bogotá e Medellín, com foco na rede de bibliotecas e na política 
de leitura e escritura que lá implementam. Veja o que diz um trecho da missiva: 
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Tem sido desgastante o esforço de alguns para convencer gestores 
públicos da ocasião de que biblioteca é importante. A obra da 
Biblioteca Pública Estadual Câmara Cascudo é exemplar. Precisa 
ser concluída com a máxima urgência, assim como a única 
Biblioteca Pública do Município de Natal, a Esmeraldo Siqueira, 
precisa ser cuidada, acarinhada e torná-la visível à população. 

Zila, sinto lhe dizer que, a Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, tão bem cuidada 
por você, encontra-se fechada, desde o ano de 2012. Em 2013 foi iniciada uma reforma 
que foi interrompida em 2014, até o momento. Ninguém arrisca dizer quando a Câmara 
Cascudo será reaberta. Uma lástima! 

Ainda da “Carta da Colômbia”, compartilho com você alguns pontos que foram 
destacados. Eles evidenciam a efervescência do momento e o cenário de faltas ainda 
impostas à população e que faz tão atual o seu texto de 1975. Assim foi escrito:

Esperamos, Senhores Gestores, que

a) o estado do RN revise e amplie o Plano Estadual do 
Livro e Leitura lançado na gestão passada com texto questionável;

b) Natal conclua o seu Plano Municipal do Livro, da 
Leitura, Literatura e das Bibliotecas que se arrasta desde o ano de 
2013;

c) Natal faça as gestões necessárias para construir as 
quatro bibliotecas públicas previstas no Plano Plurianual – PPA 
2014-2017;

d) gradativamente se espalhem bibliotecas em número 
possível de atender a toda população do Estado, compondo o 
Sistema Estadual de Bibliotecas do RN e o Sistema Municipal de 
Bibliotecas de Natal;

e) seja criado o cargo de bibliotecário nas estruturas 
administrativas estadual e municipal e que concursos públicos 
sejam realizados para as necessárias contratações;

f) o trabalho de mediação de leitura, realizado por 
professores nas bibliotecas escolares, não tenha o seu valor 
diminuído, como tem ocorrido em Natal, gerando perdas de 
direitos, quando comparados com os que atuam em salas de aula 
convencionais;

g) a docência na biblioteca da escola seja exercida, 
independentemente de ser um professor readaptado de função, 
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por problemas de saúde, afinal, o trabalho realizado na biblioteca 
é docência, no mais alto grau de importância.

Zila, como você vê, “a luta literária no Brasil” permanece.
A sua luta continua com a nossa luta.
Esperançar!

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa
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Natal, 20 de julho de 2015

Zila querida,

      Estou muito feliz em escrever para você. Imagino que passa muito bem e recebe 
o merecido prêmio pelas inúmeras atividades exercidas aqui na terra em prol da cultura. 
Imagino que passeia tranquila pelos largos corredores da indescritível Biblioteca das 
bibliotecas, entre livros e poetas.
        Minha amiga, queria ser agradável e otimista e só lhe dar notícias boas, mas, 
infelizmente, sou obrigada a lhe dizer que a Biblioteca Câmara Cascudo, que você criou, 
organizou e dirigiu, está fechada há anos, numa reforma interminável. Imagino a tristeza 
que essa notícia vai lhe dar, porém sinto-me na obrigação de avisá-la.
       Vivemos tempos difíceis, e o descaso administrativo de nossos gestores estende-se 
por todas as áreas: educação, saúde, segurança, transporte etc. A área cultural é a primeira a 
ser descartada na hora dos cortes de verbas como desnecessária. Esquecem os senhores ou 
as senhoras do poder que a cultura, ao lado da educação, são os dois pilares fundamentais 
que sustentam a formação da humanidade. Eventos pirotécnicos iluminam fugazmente o 
céu, mas não têm substância, não se concretizam em ações duradouras que despertem a 
criatividade, aperfeiçoem os talentos, abram perspectivas novas, canalizem as energias e 
ofereçam lazer de qualidade para os jovens.
         Imagine você que, tempos atrás, fui a uma inauguração na galeria que fica ao lado 
da Biblioteca Câmara Cascudo e vi garçons transitando entre os dois prédios e empilhando 
bandejas de salgadinhos em cima dos livros amontoados nos birôs. Fiquei bem triste 
e lembrei de seu trabalho incansável e do zelo que tinha para com essa instituição, tão 
importante para os estudantes, pesquisadores e outros interessados.
          Perdoe-me, minha querida, por estas palavras amargas, por esta notícia ruim, mas 
minha varinha de condão anda enferrujada e sem pilhas e não encontro conserto, nem 
recarga, para enfrentar com paciência esses e outros acontecimentos prejudiciais à cultura 
do estado.
         Viro a página. Mudo o foco. Vamos falar de outras coisas, coisas boas, que não 
empalideçam seus dias celestes.
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       Nas últimas décadas a paisagem letrada do Rio Grande do Norte tem se enriquecido 
bastante com a participação feminina. São Iracemas, Marizes e outras divas, que se ensaiam 
em versos, abalam preconceitos arraigados e propõem vozes distintas à lírica potiguar. 
Imagino como ficaria feliz em acompanhar de perto esta movimentação cultural: Nísia 
Floresta, finalmente foi escutada, Auta de Souza vive e Palmyra Wanderley não morreu, 
muito menos Myriam Coeli e você. Estão todas presentes entre nós, livres para estudar, 
escrever e publicar, como parte ativa e atuante da vida literária da sociedade.  
           Ah! Zila, que falta senti de você! Publiquei meu primeiro livro Canto de Página em 
dezembro de 1986, exatamente um ano após sua partida. Lembro bem que você me dizia:
                         – “Revele-se, Divinha, revele-se!”.

Mas eu temia seu julgamento e não tinha a coragem com que você enfrentou 
seu primeiro crítico, Antônio Pinto de Medeiros, encontro que resultou positivamente 
para sua obra, como você reconheceu em vários depoimentos e entrevistas. Na verdade, 
escutei outros críticos, mas me faltou, hoje sei, sua palavra amiga, carinhosa e culta. Faltou 
também corresponder à expectativa que você tinha de conhecer e partilhar das novas 
contribuições poéticas da terra Natal.
            Para mim, sua obra é modelar e oferece um curso completo de poesia, desde os 
sonetos juvenis de Rosa de Pedra até a Herança final. Ensina, passo a passo, como ir de 
aprendiz a poeta ou poetisa. Para isso é suficiente acompanhar com cuidado seu percurso 
poético: a experimentação das formas, a seleção dos temas, a elaboração da linguagem e 
a evolução do verso. 
    Aproveito para transcrever um poema seu, que, a meu ver, exemplifica seu 
processo criativo:

A mulher fia o filho.
No silêncio do corpo

inaugura-se: mãe.
O ventre: curvatura de sol

levantando-se
em mansidão de horizonte.

De si própria se esquece:
tecelã da rosa que já aflora

em crescimento lento
no seu sangue

                                                                   (“Mãe”, Zila Mamede p. 70)
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     Imagino essa gestação como metáfora de seu trabalho criador, de sua poesia, 
burilada artesanalmente até a exaustão e com a meticulosidade de um raro ourives. 
Esse longo tecer exigiu disponibilidade, – “esquecer de si”– e muito esforço, estudo e 
leitura cuidadosa dos clássicos da literatura brasileira e, se possível, de outras literaturas. 
Você seguiu este roteiro: dedicou-se, estudou e, muito antes que a internet facilitasse 
as comunicações, correspondeu-se com os grandes mestres da modernidade – Manuel 
Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade – e buscou 
orientação. A esses poetas enviou seus originais, acatando críticas e sugestões, segura de 
que poesia é arte secular e poeta não nasce pronto. 
        Releio seus poemas. Procuro um final para esta carta. Não quero terminar. Foi 
bom ter voltado a ler sua obra. Reencontrá-la aqui. Detenho-me em alguns textos que 
me provocam, aqueles que refletem sobre a criação, o papel do eu lírico, a luta insana 
com as palavras. Eles me interessam muito, porque revelam o exercício apaixonado de 
sua poesia, que, ao mesmo tempo não deixa de ser crítica, rigorosa e racional. Você 
soube captar o coral das vozes, Zila, e unificá-las na concha acústica, que tenho entre as 
mãos. Muito obrigada.

 Sua fã sempre,

Diva Cunha
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Natal, 25 de julho de 2015

Caríssima Zila Mamede,

Seu nome está sempre presente em minhas comunicações por meio de e-mails que 
chegam para informações, convites e esclarecimentos sobre as atividades da biblioteca 
central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a qual presta justa homenagem 
em honra ao mérito do seu trabalho.

Eu imagino você, Zila Mamede, em meio a todos aqueles livros selecionados, 
indicados e catalogados, conhecendo a essência de cada um, para quem e para o que servia. 
Suas poesias retratam a sabedoria de saber lidar com o silêncio ao observar paisagens, 
objetos, espaços, animais e pessoas, através de palavras escritas significantes para expressar 
sentimentos e ações compreendidas e memorizadas na mente de alguém que prepara as 
condições para outros que desejam conhecer e desfrutar de recursos e meios literários, 
possibilitando aprendizagem e desenvolvimento social e intelectual de uma sociedade.

Ao ler sua biografia, lembrei-me do conselho de Virginia Woolf, no livro Um 
teto todo seu, afirmando: “Escreva, escreva qualquer coisa”. Também lembrei do livro 
Metamemória-Memória, da escritora Magda Soares, que diz: “Quanto mais perfeitas 
as mensagens, mais perfeita a construção do outro, mais perfeita a construção do eu e, 
portanto, mais perfeita a construção do mundo”.

Escrever faz parte da comunicação entre seres humanos, que estão perto ou longe, 
para expressar sentimentos, desejos, instruções, esclarecimentos e até mesmo contradições. 
As cartas sempre me fascinaram, nelas encontrei espaços para registrar acontecimentos, 
sonhos, poesias, e escrever mensagens que poderiam emocionar, alegrar ou entristecer 
pessoas, além de resgatar conhecimentos e tradições.

A literatura me encanta porque descreve situações de vida parecidas com as 
vivenciadas por mim e com soluções que só DEUS pode explicar na transcendência ao 
meu limite humano. Na minha prática pedagógica, a literatura infantil foi muito atuante 
nas representações de histórias e contos de fadas usadas para incentivar o gosto pela leitura.

Na minha profissão de professora sempre usei a escrita para incentivar o hábito 
de ler por meio do correio da amizade, que alcançava crianças, jovens e adultos com 
construções criativas que envolviam poesia, recados, felicitações e declarações de amor, 
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para socialização e melhoria do convívio entre as pessoas. Encantavam-me as mensagens 
e a descoberta de saber o resultado do ensino-aprendizagem daquelas turmas. As cartas 
sempre eram fonte de alegria na chegada do carteiro que as distribuía calorosamente. 

Quando li o livro Chicuta Nolasco, escrito pela professora e escritora Maria 
Arisnete Câmara, comparei a sua história de vida na construção e direção das bibliotecas 
como primeira mulher na luta por uma educação de qualidade e vi também uma foto 
sua que aparentava um perfil de serenidade e determinação em conquista de recursos 
e dignidade para o exercício da cidadania de estudantes e trabalhadores preparados 
para contribuir na sociedade. Pensei em escrever e contribuir trocando experiência e 
recebendo novos conhecimentos, porém me vem o questionamento: O que vou escrever 
e para quem devo escrever? Tentei de todas as formas encontrar o caminho em lugares 
e situações vivenciadas, mas não encontrei, até que recebi um e-mail que parecia um 
convite, e era mesmo. 
 Lendo o convite da coordenadora e idealizadora do projeto Cartas para Zila 
Mamede, Marize Castro, vi a extensão a toda comunidade e depois de recordar a trajetória 
da pesquisa, o desejo de escrever e a oportunidade de ser entendida, resolvi escrever para 
você, Zila Mamede.
 Diante de tudo isso, eu esperava uma resposta divina, quando, no final da tarde 
de quarta-feira do dia 22 de julho de 2015, olhei para o céu e vi nuvens em forma de anjo 
contornadas de luz resplandecente que apontavam raios luminosos para o céu e lembrei 
das suas poesias, O Arado, que expressava palavras significativas como: passarinheiro, 
passacaminho, passarinho e passado tempo que para mim representa a caminhada de 
uma vida que não tem fim, mas que se eterniza na fé e na esperança do êxodo para paz e 
para luz. O poema “Elegia”,com a expressão “Plantai meu corpo no mar”, como se fosse 
uma profecia de uma viagem que deixou saudade, exemplo de sabedoria e coragem numa 
trajetória transcendental que só o silêncio entre o céu e o mar pode explicar. O poema é o 
exercício da palavra, com a essência do significado das palavras – nascente, morrente e no 
tempo – que se perpetua na lembrança e no compromisso do dever cumprido, na missão 
autêntica e nos escritos que não morrem jamais. Pensando assim, escrevi para você minha 
singela homenagem em forma de poema:
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                                          Doce Verdade

  (Para Zila Mamede)

Hoje tenho a certeza que você me escuta.
Mesmo banhada nas águas do mar,
posso reconhecer que além  das nuvens, nos planos de DEUS, 
descansa em paz
e jamais nos esquecerá no silêncio que fala entre o céu e o mar.
A sua memória Zila Mamede, deixou marcas,
na poesia e no tempo de quem sabe amar.
Saudade e vitória hão de mostrar,
no livro da vida seu nome ainda está.
Com muito carinho agradeço a DEUS por você caminhar nos 
livros que li para você encontrar.
Amiga é assim, não posso negar,
escreve para o céu e com DEUS habitar.
Saudade e amor não podem faltar.
O caminho da vida ninguém pode evitar,
para um dia na vida poder descansar.

                                       

Com muito carinho.

Elione Ferreira da Silva
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Zila,

         
Faz tempo que a gente não se fala. Isso não nos afasta, aumenta a saudade e diminui 

a intimidade do dia a dia nas notícias dos amigos e das novidades da cidade nem sempre 
prazerosas.

A cidade de Natal, que você adotou como sua, já não está tão bonita, provinciana e 
calma. Não há mais as conversas nas calçadas, não há mais caminhadas tranquilas à beira-
mar ou nas largas avenidas de Petrópolis, Tirol e em outros bairros. Agora, ela, a cidade, 
verticalizou-se e perdeu seus casarões com jardins característicos, quintais sombreados de 
fruteiras, e a brisa que vinha das dunas afastando o calor do sol  do céu sem nuvens.

Mudou tudo. Até as comunicações, as conversas são feitas por uma tal de rede 
social, onde são postas fotos da vida social e pessoal e até de pratos de restaurantes locais, 
nacionais e internacionais.

E eu, como Pero Vaz de Caminha, continuo escrevendo cartas, talvez ou certamente 
por não me inserir na modernidade das comunicações.

Em seu poema “Marinha (ou Paisagem dos cinquent’anos)”, você escreve:

Praia do Pinto, Mãe Luíza, Ponta Negra
– paisagem que eu persigo como a Estrela da Manhã,
em sua vida inteira, buscou Manuel Bandeira.

Minha busca, Manuel,
Não é mais simples:
é uma casa: com seu chão e sua paz.

Essas praias, Zila, hoje não têm mais casas, nem paz. Só edifícios altos e luxuosos, 
iguais a quaisquer áreas litorâneas das cidades brasileiras. É o progresso, a modernidade, 
e talvez a segurança. Mas o terrível é a seca que há três anos, veste de cinza as serras 
azuis do Seridó. As terras áridas  sorvem rapidamente as águas dos açudes e as previsões 
pessimistas dos meteorologistas dizem  que a seca vai continuar no próximo ano. E o povo 
passa sede e passa fome, e não deixa o seu chão.

E cadê a última joia da coroa de Dom Pedro, que disse que a venderia para que o 
nordestino não passasse fome? 
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Lembro-me das suas conversas com Oswaldo Lamartine, um dos grandes 
estudiosos do Nordeste, e um nordestino quase esquecido.

Um dia, em um dos nossos encontros, você recitou para nós o seu poema “Ode às 
Secas do Nordeste”, do qual decorei este trecho:

Na estrada norte era noite
na estrada sul era dia
Em todo o Sertão queimado
que diferença fazia
se o sol nascesse de noite
se a lua enchesse de dia?

Mas como dizia Álvaro Moreira, “as amargas não”. Não mesmo, pois a vida 
continua e podemos nos alegrar com um amigo, que não víamos há bastante tempo, com 
o nascimento de uma criança, com uma pessoa que sarou de uma doença grave, o sorriso 
de um filho, e a saúde que Deus lhe dá.

Falando nisso, lembro agora de João Cabral de Melo Neto, com a sua eterna dor 
de cabeça e a sua amada e cantada aspirina, que mereceu até um poema. E talvez por 
esse desconforto de todo dia, era tido como  antipático, ou pouco sociável, o que não era 
verdade. Na companhia de amigos, era uma pessoa atenciosa, gentil e que gostava de ouvir 
e contar histórias.

Em uma dessas conversas, você e ele discutiam sobre um dos seus mais belos 
poemas:

 
A Ponte

Salto esculpido
sobre o vão
do espaço
em chão
de pedra e de aço
onde não 
permaneço

– passo.



60

Cartas para Zila

João Cabral discutia o verso salto esculpido, e você, com a sua teimosia, insistia 
em não modificá-la.  Eu achava lindo o “salto esculpido”, era como se fosse engenharia e 
poesia ao mesmo tempo.

Será que foi dessa conversa que nasceu o título para a sua grande pesquisa sobre 
a obra dele, Civil Geometria? Essas e outras conversas aconteciam nos alpendres da nossa 
casa na Abdon Nunes, onde os amigos se reuniam para as conversas do dia.

Houve outros momentos, onde essas conversas aconteciam, sempre que ele vinha 
a Natal. Às vezes nos alpendres de Pirangi, às vezes com as presenças de Guita e Mindlin, 
onde você era sempre o foco da atenção e admiração deles. Na Biblioteca de Mindlin, os 
seus livros estão em destaque, e isso nos orgulhou, quando o presenciamos em uma de 
nossas visitas ao casal.

Falar em Biblioteca, a da UFRN que você fundou e organizou, com auxílio das 
bibliotecárias que você formou, tem o seu nome. Foi uma justa homenagem à mulher que 
soube proporcionar aos  professores e alunos da nossa universidade, um lugar  preparado 
e capacitá-los em suas consultas, leituras e pesquisas. E lá estão as suas grandes pesquisas: 
Luís da Câmara Cascudo: 50 anos de vida intelectual, em 2 volumes e 3 tomos, lançado em 
1968. E a grande honra para nós, é que em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, o 
homenageado é o nosso querido Câmara Cascudo. A outra grande pesquisa é sobre João 
Cabral de Melo Neto: Civil Geometria, editado em 1987.

E não falamos de amor, encantamento. Hoje tão desgastado e descartável, parece 
ser só contexto e contratos passageiros. No seu poema “Rupestre”, que você oferece a Pedro 
Coelho, há a mais bela declaração de um amor:

 
Da pedra ao reino
à pedra o apego
do fogo ao jogo
na pedra em que me perco

...

pedra
ferida e sofrida
no reino em que
me pouso e 
me perco.
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Com que beleza e sentimento você faz a poesia de um amor, que nós não sabemos 
o porquê do desencontro. Destino, o Maktub árabe, os descaminhos? Mas ambos são 
felizes cada um na sua estrada, sempre se encontrando nos atalhos da vida.   Falando 
em encontro, continuamos nos vendo, não com a mesma frequência, mas com a mesma 
alegria dos velhos tempos, como sempre foi, o que eu considero uma graça de Deus.

No mais, a nossa grande saudade.
Beijos.

Eulália Duarte Barros
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Querida senhora Zila, saudações,

Desculpe o tratamento tão íntimo assim em nosso primeiro contato. A senhora 
não me conhece, mas eu não posso esquecer o dia em que estive em sua presença. 
Primeiro preciso me apresentar. Meu nome é Mariana e fui por muito anos a empregada 
doméstica de dona Clarice. O dia em que eu vi a senhora foi numa ocasião de uma visita 
do senhor João Cabral à residência de minha patroa. Ele estava ali para conversar com 
o marido dela, que também era diplomata. A senhora veio com ele e conversou muito 
com minha patroa.

A senhora talvez não lembre, mas dona Clarice lhe disse naquela ocasião que 
estava escrevendo um livro cuja personagem principal era inspirada em mim. Fiquei 
muito feliz de ouvir isso. Ela me contou também que visitou um dia sua cidade e ficou 
muito incomodada com a ventania no telhado na noite em que dormiu lá. Eu servi o 
chá para todos e a senhora sorriu para mim, perguntou meu nome e logo depois me deu 
um livro seu de presente. 

Ai, dona Zila, a senhora não imagina o bem que esse livro me fez. Eu leio esses 
poemas todos os dias antes de dormir. Muitas vezes sonho que sou eu passeando no 
meio dessas palavras tão lindas que a senhora me deu. Às vezes, eu choro com algumas 
passagens, mas geralmente em fico rindo e adormeço sem perceber.   

Olhe, dona Zila, não se zangue comigo, com essas minhas besteiras, mas eu queria 
tanto lhe dizer o quanto seus poemas são importantes na minha vida. Eu soube por 
dona Clarice que a senhora estava organizando a biblioteca daquele senhor tão distinto. 
Deve ser tão bom viver entre os livros. 

Outro dia eu peguei um poema da senhora e fiquei lendo em voz alta, parecia uma 
doida. Dizia assim:

De cabaça na mão, céu nos cabelos 
à tarde era que a moça desertava 
dos arenzés de alcova. Caminhando 
 
um passo brando pelas roças ia 
nas vingas nem tocando; reesmagava 
na areia os próprios passos, tinha o rio 
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com margens engolidas por tabocas, 
feito mais de abandono que de estrada 
e muito mais de estrada que de rio 
 
onde em cacimba e lodo se assentava 
água salobre rasa. Salitroso 
era o também caminho da cacimba 
 
e mais: o salitroso era deserto. 
A moça ali perdia-se, afundava-se 
enchendo o vasilhame, aventurava 
 
por longo capinzal, cantarolando; 
desfibrava os cabelos, a rodilha 
e seus vestidos, presos nos tapumes 
 
velando vales, curvas e ravinas 
(a rosa de seu ventre, sóis no busto) 
libertas nesse banho vesperal. 
 
Moldava-se em sabão, estremecida, 
cada vez que dos ombros escorrendo 
o frio d’água era carícia antiga. 
 
Secava-se no vento, recolhia 
só noite e essências, mansa carregando-as 
na morna geografia de seu corpo. 
 
Depois, voltava lentamente os rastos 
em deriva à cacimba, se encontrava 
nas águas: infinita, liquefeita. 
 
Então era a moça regressava 
tendo nos olhos cânticos e aromas 
apreendidos no entardecer rural.

(Zila Mamede, “Banho (rural)”).

Eu só tive dificuldade para entender algumas palavras difíceis. Mas anotei elas 
todinhas e de manhã eu perguntei a dona Clarice o que significava cada uma. Quando 
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ela me explicava, meu corpo todo estremecia de tanta felicidade. Essa moça do poema 
só podia ser eu. 

Desculpe por ter amolado a senhora com essa minha cartinha. Mas eu não poderia 
viver sem lhe dizer isso. Tomei a liberdade de pedir seu endereço a dona Clarice e fiquei 
encantada de ver que era o endereço de uma biblioteca. Sem mais, me despeço lhe 
desejando toda a felicidade do mundo.

Mariana (Carlos de Souza)
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Poeta,

Peço licença, de antemão, para assim chamá-la, pois bem sei que não lhe agrada o 
epíteto poetisa (poetisa é mulher que faz versos parnasianos, você dizia: “eu sou poeta!”). 
Andei perseguindo, e não se assuste, poeta, pela força da palavra, logo você, que sabe o 
valor de cada palavra no seu exercício de fazer poesia, pois, melhor dizendo, saio à procura 
é de sua poesia, em que me abrigo, habitar e itinerário de uma vida inteira.

Encontrei, ainda, cartas de Drummond e uma dedicação que vou chamar carinho: 
traçar a bibliografia de cinquenta anos de vida intelectual de Cascudo e a Civil Geometria 
de João Cabral de Melo Neto. E no meu exilar, Zila, encontrei o zelo com a sua força motriz 
capaz de compor bibliografias e bibliotecas, profissão que também escolheu além do seu 
ofício de ser poeta. Atleta, soube que caminhava, nadava; o princípio do corpo são para 
um mente sã, me parece que lhe pertencia. Para escrever é preciso mover o corpo, andar, 
nadar, entregar à mente a flutuação do momento, é um estar presente e um desafogo das 
atividades do dia a dia, como também são pôr a casa em ordem, preparar uma refeição, 
sair às compras, ir à livraria, à manicure, frequentar os amigos. De tudo um pouco você 
fazia. Estava em todas, era poeta, bibliotecária, mulher, amiga, filha, um prisma espelhava 
todos os seus papéis e em todos eles reunia a poesia. 

Você, uma poeta que viveu a vida da cidade, adotou Natal, nascida em Nova 
Palmeira, na Paraíba, depois residente em Caicó. Você, menina, que viu o mar pela primeira 
vez em Natal e se apaixonou para sempre, recolhendo-o como uma precisão e dimensão 
para vida: infinidade, perenidade e renovação, quantas lições o mar revelaria. Mas também 
não deixou de correr outros espaços, Europa e Estados Unidos, fosse a trabalho e a estudo, 
aperfeiçoando seu empenho de construir bibliotecas. Você cultivou este saber, e a mim me 
admira este exemplo de vocação, disciplina, determinação, aprendizado, exercício físico e 
da palavra, e a completa admiração pelo mar. Dedicação ao trabalho, capacidade de amar 
e liberdade para o amor, amizades cultivadas. Ah, Zila, você fez da vida o espaço completo 
da plenitude, abraçando-a. Fez da vida um espaço e tempo para se viver. 

Você que uniu o peso da pedra à delicadeza da flor; você que numa fotografia 
preto e branco do álbum de retratos não deixou de registrar: o vestido era verde escuro 
(Praça Pedro Velho, 1949); você que provocou a fluidez da vida, oceano navegável, quando 
o que se espera e se persegue por toda vida é uma solidez contrária à da terra, nada 
flutuante, afirmando: como pois ser continente, se fui nascida no mar? O mar foi a grande 
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manifestação na sua vida. Ali estava a matéria constitutiva de sua essência, e revelou a 
certeza de que nada é certo, tudo é fluido e ao mesmo tempo perene, imenso, navegável, é 
mar. E ao ensinar que viver é a aventura de si mesma, receitou certa de que cada existência 
é um oceano: todo mundo é alguém. Maior que tudo é a vida. E disse mais: Depois seremos 
regatas em costa sempre esquecidas.

O seu tempo foi sempre o quando. Presente. O que deixou por último foi Herança, 
que veio depois de Navegos, que veio depois de Exercício da Palavra, e depois de Arado, e 
Salinas, e Rosa de Pedra. Seus versos livres, e por isso, nos poemas cabiam até sonetos. E 
neste fazer o saber que nada nasce pronto e acabado e que paciência e tempo são precípuos 
para que haja a realização da poesia. Por isso, primeiro nasceu a rosa da pedra, o trabalho 
de extrair do bruto o belo, sabendo ouvir Antônio Pinto de Medeiros, Manuel Bandeira e 
Carlos Drummond de Andrade, professores de poesia, lições dos grandes mestres. Poesia 
é exercício, é semear palavras com o arado extraindo das salinas. E a sua poesia se fez 
assim, da ida à manicure, do fusca, do encontro na casa de Odilon (Ribeiro Coutinho), 
o seu mar, o seu silêncio, a infância, a cidade, o telefone, bar, o galo do Convento Santo 
Antônio, a rua (Trairi) e até “Bois Dormindo”. E foi poeta da vida inteira.

Gustavo Sobral
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Natal, julho de 2015 

Prezada Zila Mamede,

Apresento-me, nesta carta, como em um sonho de interlocução. Amparo-me no 
desejo de que fossem meus os seus versos, mas já promovo um desvio e apelo a algo mais 
concreto: a possibilidade de realização plena da sensação de pertencimento à cidade que 
nos acolheu para uma vida tão próxima ao que se chama de literatura. 

Pertença concebível apenas se houvesse, nesta grande ribeira potiguar, a realização 
de um letramento pleno de grande parte dos concidadãos, que enfim seriam leitores de 
poesia e de outras formas de expressão literária. O que fazer para que a cidade se declare 
amiga das Letras?

Invento-me aqui para que possamos ser iguais e possa então ganhar força a intimidade 
desejada. Não quero, porém, me separar de quem sou. É preciso ser real e efetivo para que 
os nossos leitores acreditem nas nossas intenções e queiram, também, viver de livros.

Da minha parte, tenho procurado incentivar a divulgação da sua obra, da melhor 
maneira – como leitor que se deseja crítico e dentro dos limites do meu campo de 
ação, que é por demais restrito. Não poderia faltar, em um memorial da minha vida 
acadêmica, a sua presença. Falei sobre a sua poesia na conferência da Prova Didática do 
Concurso para Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
2006. Naquele momento, analisei o Prefácio de Luís da Câmara Cascudo a O Arado e 
promovi uma aproximação da sua poesia com a de Jorge Fernandes, a partir da recepção 
cascudiana ao único livro daquele poeta modernista. Defendi com sucesso, junto a colegas 
do Departamento de Letras da UFRN, a inclusão de O Arado como leitura obrigatória no 
programa de dois vestibulares. Organizei, juntamente com sua irmã Maria José Mamede 
Galvão e a sua sobrinha Marise Adriana Mamede Galvão, o seu livro póstumo Exercícios 
de poesia: textos esparsos, publicado pela EDUFRN, em 2009. Eram, aqueles, singelos e por 
vezes ingênuos versos de uma moça de 23 anos que se apresentava a então pequena cidade 
do Natal. Levei, para leitura dos alunos, em diversas aulas da disciplina de Literatura 
Norte-rio-grandense, poemas da sua autoria. Ouvimos em sala de aula, emocionados, o 
documentário Memória Viva de Zila Mamede, produzido pela TV Universitária. Orientei 
a dissertação de mestrado Silêncio e mar: a poesia de Zila Mamede nos anos 50, defendida 
em 2005 por Alexandre Bezerra Alves, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 



71

Cartas para Zila

da Linguagem (UFRN); orientei a tese de doutorado Essa marca de suor numa canção: o 
processo de redução estrutural na poesia de Zila Mamede, defendida em 2012 por Carlos 
André Pinheiro, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (UFRN). 

Ainda neste sonho de interlocução, gostaria de confrontar os seus poemas com 
aqueles do nosso valoroso Jorge Fernandes e discutir com a voz do dono da cidade, Luís da 
Câmara Cascudo, sobre a escrita quente que se manifestou na cidade, ao longo do século 
XX. Talvez fosse esse o sentido de uma derrapagem na linha do tempo...

Querida Zila (permita-me chamá-la assim), se não podemos conversar, quero chamar 
a atenção do nosso impossível diálogo para um possível leitor – aquele que representará, 
mais uma vez, a salvação pelas Letras.

Lá vem, pelas alamedas do campus de uma universidade, o desiludido e desterrado 
rapaz. Ou a desiludida e desterrada moça que não acredita em nada, em ninguém. Que ele 
encontre, em algum lugar, algum dia, esse quê de melancolia dos seus versos, essa esperança 
disfarçada em problema que se desdobra em dissonância moderna. O insatisfeito leitor 
disposto a perguntar a razão da sua crise, a dimensão das suas braçadas na água do nosso 
rio, do nosso mar tão vasto e profundo.

Um descontente leitor à procura de sal e terra úmida, de raiz e de ramos – para 
respirar, solerte. Um leitor que (só ele) poderá salvar do esquecimento a palavra quente. 

Que seja a palavra a se arrastar desde os incensados sons de Auta de Souza, os 
voluptuosos disfarçados sons de Palmyra Wanderley, os sons carnais de Diva Cunha e 
de Marize Castro – concentrados em Zila Mamede. Que seja a pedra de fogo do Livro de 
poemas de Jorge Fernandes, a pedra-sabão de Othoniel Menezes, a xelita de José Bezerra 
Gomes, a pedra alicerce de Paulo de Tarso Correia de Melo, a pedra de atirar de Jarbas 
Martins. E que não nos ouçam os demais poetas, para que não sejamos malfalados no 
Beco da Lama. Que nos dê ouvido o desiludido, desterrado, insatisfeito, descontente, 
solerte leitor.

Para que você permaneça na imortalidade e eu possa ter orgulho de desejar, também, 
essa imortalidade. Talvez seja isso o que pode almejar uma pessoa lida nesta cidade 
crescida sob o signo das Capitanias Hereditárias.

Eis aqui, em pequena carta, toda a minha admiração!
Com afeto,

Humberto Hermenegildo de Araújo
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Minha querida Zila,

Ontem estive num lugar que me lembrou você... um lugar que me trouxe cheiros 
antigos, onde pude me e-Zila-r e temperar minhas melhores lembranças. Uma biblioteca 
chamada Casarão de Poesia. E fica aqui, na sua Currais Novos, na nossa terra de xelita, 
algodão e sol. Nossa terra de bois sem sono, jumentos sem asas e cabras sem lírios. 
Mas que, ainda assim, permite-nos o devaneio: a paz outonal e os olhos vegetais de um 
passado tempo que teima em persistir nos pergaminhos de sua poesia.

Nessa biblioteca, encontrei você. Como não lhe encontrar? Como não sentir sua 
presença entre os livros dispostos em fileira, famintos pelas mãos ferozes e lúdicas de 
seus leitores? Como não cristalizar sua voz entre as paredes de um lugar que carrega 
Poesia no nome? Encontrei você e seus livros. E mal pude conter o desejo de cheirar o 
íntimo de suas páginas, das antigas às mais novilhas. E aqui estou eu, com você deitada 
em meu colo, e quase sinto a textura dos seus cabelos entre meus dedos, como se fossem 
as palhas benditas das suas bonecas de milho ternuradas em carícia de pássaro pousado.

Acho que já deu pra notar que meu livro – entre os seus – favorito é O Arado, não é 
mesmo? Pra mim, foi a sua melhor Herança. E mesmo diante da imensa beleza que reina 
nas paisagens sonoras de suA Rosa de Pedra; da preciosidade que reluz no topo de suas 
Salinas; da arquitetura absoluta que permite o Exercício da Palavra; e ainda das viagens 
sinuosas encetadas Corpo a corpo, alma a alma; é nO Arado que cultivo o meu melhor 
amor pela poesia... com O Arado, eu me transporto para os mundos de ninguém, onde 
posso trafegar livremente em busca de uma fonte da qual brote o humano fundamental, 
isso que tantos anseiam alcançar, e tão poucos sabem como atingir.

São muitos os caminhos que nos permitem tocar a nossa própria humanidade. E, 
por mais que se pense ser esta uma tarefa tão natural, por sermos humanos em espécie, 
é na verdade o maior dos desafios da vida. Humanizar-se. Eu, por forças generosas do 
universo, descobri um modo de encontrar o melhor de mim: o meu lado de dentro, 
minha vastidão pessoal, o toque fundo no centro epifânico da vida, o delírio que me 
leva a um estado de Ser único, a um jeito de estar no mundo mais lírico, líquido. Esse 
caminho que encontrei foi a Poesia. E a sua Poesia, em especial, tornou tangível meu 
sonho de ser gente. 

Amanhando seus versos com O Arado, posso sentir aquele cheiro do dia 
nascendo – este que madruga a vida com uma chuvinha sonolenta e depois rompe o 
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céu castanho com o melhor sol. Apreendo esse cheiro de dia novo ao ler você, mesmo 
quando – nos subterrâneos da fala – deixa ecoar uma dor transfigurada e pungente, 
tão humana quanto possível. Sinto-me pertencer à mesma dinastia que lhe fundou: a 
herança insinuante do avô, a flauta e o chinelo da avó, as luas despedaçadas dentro dos 
sonhos do menino faminto. Parece que me banhei nas águas afetivas dos rios e açudes 
pintados em sua poesia: era eu ali, a me banhar cantarolando, a permitir correr o rio da 
infância nos meus sonhos mais antigos. Impressiona-me o modo que você tem de me 
colocar ali, diante da lavoura, e me conduzir ao apanhadouro das espigas, como se 
possível fosse recolher com as mãos cada palavra plantada em solo tardio e violento; 
esbagaçar com os dedos todas as tentativas frustradas de rimas dispensáveis e extrair 
o sumo de uma Poesia reverdadeira. Obrigada, Zila, por tantas verdades ditas de 
maneira tão plena.

Plenitude que alcanço, esta de ser bicho. De ser animal idílico. Bois, cabras, 
cavalo e um jumento passarinho tão amável e íntimo... São poucos os poetas que tangem 
– com tamanha sensibilidade e inteireza – as patas cativantes de ruminantes alados. 
Em sua poesia, descobri a doce arquitetura de paisagens líricas onde pastam os quadris 
tranquilos das cabras e os silêncios sinuosos dos cavalos... Onde os bois sonhariam 
sendo meninos libertos chafurdando lindamente nas forragens senão no espaço vivo e 
úmido da Poesia? Onde um jumento ganharia um contorno lírico de humanidade senão 
nas cavidades uterinas da Palavra, esta que afunda e fecunda todo sentimento nosso 
de gente? E você fez isso, Zila, naquele momento de claridade única que lhe tomou 
conta quando tocou a intimidade da vida através da poesia. E, mesmo sob as possíveis 
iridescências de uma particular inspiração, você soube como modular um sentimento 
verdadeiro com insinuações imagéticas que me causaram tanta surpresa e sabor. É como 
se domasse as asperezas de um mundo hostil com a ponta do lápis e um bastão de lírios; 
transmudasse o arado robusto e violento em instrumento delicado de ternura; ainda 
assim configurando uma Poesia tão corpulenta e viva, fundamental para  a memória 
literária e afetiva deste Rio Grande do Norte; e impossível de ser esquecida na poeira das 
prateleiras de bibliotecas mundo afora.

De volta à biblioteca, ao Casarão de Poesia, o seu livro não tem dono. Ele não me 
pertence, nem à biblioteca, ou a qualquer outro leitor. Temo dizer que, também a você, 
ele não pertence, Zila. Está naquele lugar imaginário onde a Beleza persiste e preexiste 
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a toda e qualquer forma de dor. Onde, vez por outra, podemos manusear a Eternidade 
com as mãos, os olhos e o coração. Nesse lugar, seus livros moram. Nele, também, a 
minha gratidão.

Com admiração e amor,

Iara Maria Carvalho



76

Cartas para Zila



77

Natal, 13 dezembro de 1985

Zila, 

Te escrevo, mas sei que “[...] dos mortos aquáticos / o segredo permanece puro”. Te 
escrevo porque de ti permanecem as palavras que, encantando, me levam a buscar-te. Te 
escrevo porque de ti permanecem as imagens que, me chamando, conclamam a criar-te. 
Te escrevo, enfim, porque tudo em mim são vozes de antigos versos teus que preencheram 
meus dias. Te escrevo sem dor, mas com imensa saudade.

O dia amanheceu com sabor de morte. Logo cedo soube que tinhas voltado às 
raízes, de volta às ondas de onde havias partido antes e para onde prometeras voltar, mar 
caminho, onde buscas novas rotas, misturada às vagas. Antes de acreditar que partiras, te 
procurei nos labirintos onde vivias, entre teus livros, nas babéis bibliotecas de teu dia a dia. 
Descobri mil formas de ti, mas nada curou tua ausência.

Por isso, busquei o caminho para onde seguias, costumeiramente, nas manhãs de 
sol. Sentei-me na areia, contemplando-te nas ondas. Meu olhar de terra firme buscando 
um ponto qualquer que me fizesse recuperar a tua face. Eu também, como tu, uma vez, 
buscava uma beleza antecipada – a condição mais pura de harmonia. Mas minhas palavras 
eram poucas para tamanha grandeza. Meus versos ficavam pelo caminho, perdidos, 
sonolentos, misturados aos grãos que brilhavam ao sol. Pudessem meus olhos vagos ser 
ostras, rochas, luar, ficariam como as algas morando sempre no mar.
 Misturando desejos aos teus versos, adormeci. Lentamente as ondas me foram 
lavando, levando a areia sob o corpo e, sem dar por mim, nadava, ou melhor, flutuava por 
entre sal e sargaço, deslizando como peixe em busca de águas mais mornas, mais calmas, 
mais propícias ao doce embalo de meu sono.

Voltava ao ventre, sonhava felicidades em meu retorno às entranhas. Sargaços 
simulavam cabelos balançando ao sabor das ondas. Espumas deslizavam sutis pelos meus 
braços. Tudo era calma e silêncio nesse abandono de águas. Nesse abandono de mim, te 
encontrei.

Foi quando lembrei dos incontáveis mistérios que herdei de ti. Dos caminhos 
solares que percorrias na tua infância sertão. Dos bois que pastavam em tua aldeia, 
quietos, ruminantes, dormentes em sua calma bovina. Dos arados que cortavam a terra, 
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preparando o ventre de novas sementes. Das lagoas, dos açudes e riachos em que meninos 
brincavam entre lavadeiras. Da flor do algodão entre teus dedos. Do trigo maduro 
acenando nas campinas. Do canavial em ondas no mar verde das estradas. Tuas memórias 
se confundiram com as minhas.

Meu sonho de águas não me deixava esquecer o calor solar do sertão. As caraubeiras. 
As garças pousadas às margens do rio. O arrastar das boiadas, os paus de arara rendidos, 
os coronéis. As procissões, os enterros, o corpo que, balançando, em sua última morada, 
seguia entre cantos e choros, o seu caminho de vala. Os maus-olhados, as curas. As rezas, 
as benzeduras. O crestado da terra na seca e a fome. A fuga das gentes. O cinza. A caatinga 
sob o sol. Todas belezas e agruras dessa terra nordestina.

Nascem pelos teus versos, os caminhos, as paisagens, as gentes, as cidades. O mar e 
o sertão. O sol e o sal. O corpo da palavra é habitado por uma região e pelo eterno retorno 
das ondas que a cercam.

Por isso, eu te visito. Para que vejas o que pariste. Para que me acolhas. Para 
matar a saudade. Somos frutos do mesmo pó, do mesmo chão, de mar e de sertão. As 
dunas moldaram meu timbre, o sol curou teus delírios. Sou filha de tua palavra. Sou 
poço de tua água.

Como tu, de silêncios me fiz, e de agonia vi, crescente, meu rosto saturado. Tudo de 
mágoa e dor, tudo jazia nos meus braços de infante degredado. Da mesma forma que em ti, 
uma imensa dor também corrói minha voz a cada rosto de fome que vejo, a cada lágrima 
de criança na esquina, das mães que choram seus filhos, dos pais que bebem as mágoas. 
Minha palavra engasgada, engastada, nada alcança, contra as misérias que vivem. Que 
sonhos podem curar-me? Buscar-te nas ondas é remédio para esquecer-me de mim.

Quisera permanecer vagando, entre sombras e sargaços, nesse imenso oceano 
de histórias, sonhando praias perdidas com levianos marujos brincando de se afogar, com 
rochedos e enseadas sentindo afagos do mar. Quisera estar ao teu lado, nesse vai e vem de 
ondas, nesse brincar de marulhos, nesse escutar de conchas. Quisera poder me esquecer 
da dor que a saudade guarda, das obrigações diárias, das lutas, das marchas, das tralhas 
que o dia a dia conclama.

Meu corpo, no entanto, me chama, me traz de volta à areia. O sol queimando 
meu corpo, me lembra que ainda sou terra. Me despeço de teus braços de espuma. Me 
desvencilho de tuas vestes de algas. Mas esse encontro de silêncio e de palavras para 
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sempre permanecerá. Neste dia de dor e de morte, sei que voltaste às entranhas. Sei que 
deixaste saudade, mas navegas feliz por entre as vagas.

Nesse misturar de sombras, de lembranças, de memórias, misturamo-nos tu e eu, 
menina de beira-mar e poeta do sertão. Fui te encontrar em nova morada. Fui buscar o 
que me preenchia de ti e encontrei a mim mesma. Agora, tenho que partir, mas quero 
abraçar, na fuga, o pensamento da brisa, das areias, dos sargaços; quero partir levando nos 
meus braços a paisagem que bebo no momento.

Prenhe de palavras, sigo meu caminho de volta. Teus versos guiam minhas passadas. 
Longo abraço de distâncias deixo em teu encalço para o dia em que, inexoravelmente, 
voltarei, como tu, às entranhas de onde nasci.

Até breve!

Ilane Ferreira Cavalcante
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Dili, Timor-Leste, 13 de julho de 2015

Estimada escritora e poetisa, Zila Mamede,

Antes de mais nada, venho por meio desta, agradecer-te por haver criado, como 
especialista em biblioteconomia, espaços de pesquisa, de leituras, de informação, de 
saber e de busca do saber, de cultura e da prática do aprender e de apreender novos 
conhecimentos, as Bibliotecas.

Escrevo-te sentado à beira-mar… Da minha sala de leitura a céu aberto… Daqui da 
ilha do crocodilo adormecido, o lugar onde nasce o sol: Timor-Leste.  Sou um norte-rio-
grandense apaixonado por minha terra, assim como tu também foste, não por nascimento, 
mas por adoção e coração. Sou da terra-esquina do continente  sul-americano, onde o mar 
beija areias, dourados leitos para amar… Sou de Natal, uma cidade onde uma fortaleza em 
forma de estrela gigante assiste permanente, imponente, o encontro do rio com o mar... 
A Praieira dos meus e dos teus amores, onde fostes radicar... Terra cercada de praias, de 
dunas e de mar... O teu mar... O mar potiguar...

Aqui, sentado e olhando o mar azul-turquesa que rodeia a ilha Maubere, o mar 
que foi objeto do teu fascínio e da tua morte corporal, te escrevo numa tarde de verão, 
vendo o pôr do sol no horizonte... O mar que conhecestes em 1939, em uma viagem a 
Pernambuco, fonte de inspiração, entre tantas outras, para escrever as tuas poesias… O 
mar que me rodeia e que me seduz todos os dias… E, frente a ele, faço um Exercício da 
Palavra no teu mundo mágico da poesia, de rimas e de versos. Faço, querida Zila, os meus 
Navegos através da tua obra...

Aqui, nesta ilha perdida em um mar de crocodilos, onde o sol brilha intensamente 
– enquanto a lua sobre o mar potiguar traz a noite – vejo figuras sobre as areias brancas 
que a circundam e volto a me influenciar por tua obra… Aqui, na escuridão da noite, sob 
a luz da lua, venho sempre a caminhar… Nesses passeios noturnos, observo as rochas ao 
longo da praia; esculturas imaginárias com diversas formas ou desenhos. Uma delas tem 
um desenho especial, que poderia ser o título de um de teus livros, a forma de uma Rosa 
de Pedra.

Para recordar outro dos teus livros, aqui também há Salinas, Zila. O sal daqui é 
produzido de forma rudimentar, primitiva, vendido em bolsas de palhas de palmeiras... 
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Sal grosso... Usado para salgar peixes... Peixes que vêm do mar... O mar que te encantou 
e te afogou... Aqui, em Timor-Leste, país-irmão do Brasil na Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, as Salinas não produzem sal para exportação, como no nosso Estado 
do Rio Grande do Norte, mas para a própria subsistência.

Também sei que escrevestes o livro intitulado O Arado, que aqui é puxado por 
búfalo para abrir a terra para a plantação de arroz… Um mar verde do alimento que dá 
vida e força, que surge e cresce em um mar de lama e que é colhido para alimentar um mar 
de gente…   Nesta ilha, onde me encontro, escrevendo esta carta-homenagem para ti, o 
Corpo a Corpo entre os casais de namorados, tão comum de se ver no calçadão da Praia do 
Meio, onde adoravas caminhar, banhar-se e onde te afogastes em suas ondas, assim como 
em outras praias potiguares e brasileiras, não é prática comum... Aqui o potro não é bravo, 
mas a cobra é mortal... E mata sufocando... Como o mar...

Com certeza, querida Zila, considerando que os poetas não morrem, se transmutam 
em palavras, em palavras eternas, como as de tua poesia, encontrastes ao cruzar o portal da 
eternidade com outros poetas que admiravam a tua obra, assim como eu, que te encontrou 
na trajetória de poeta iniciante, porém, ainda no plano físico, lendo as tuas poesias e que, 
como tu, também é um ser fascinado pelo mar… Em teu paraíso, acredito que estão outros 
anjos das letras: Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo 
Neto e, claro, Câmara Cascudo, reunidos em saraus nas bibliotecas existentes por lá. Eles 
são deuses do mar das palavras, do mar das poesias e de mares de livros... Assim como 
o mar foi o lugar da tua morte física, também foi o lugar onde deixastes em poesia, para 
sempre, a marca de tua vida. Não posso afirmar que morrerei no mar, porém, quero te 
dizer que o mar é parte da minha vida, assim como foi para ti. Sim, Zila, minha vida é o 
mar... E por isso, te dedico este poema:

O MAR DA MINHA VIDA

O mar da minha vida...
Minha vida é o mar...
Berço de baleias,
casa de sereias,
espelho das estrellas,
onde Netuno foi morar...
Estou no mar da minha vida
e minha vida é o mar...
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O mar da minha vida...
Minha vida é o mar...
Lugar de amores,
inspiração de pintores,
de poetas sonhadores
e de homens a pescar…
Esse é o mar da minha vida
e minha vida é o mar...

O mar da minha vida.
Minha vida é o mar...
De golfinhos saltadores,
de heróis navegadores,
de missioneiros adoradores,
que a palavra do Senhor
dos amores
fizeram em todas as partes chegar...
Sobre as ondas do mar da vida,
o mar da minha vida…
Minha vida é o mar...

Minha vida é o mar,
o mar Potiguar...

Como premonição escrita em alguns dos teus poemas: “Elegia”, “Partida” e 
“Canção do Afogado”, morrestes no mar, afogada... Em poesia, anunciaste tua Partida e 
nos deixastes também uma Herança. Uma valiosa e eterna herança em testamento poético, 
vivo e eterno, os teus livros. Deixastes também, como herança da tua profissão, estruturas 
que guardam e disseminam o conhecimento: as Bibliotecas Central de Natal e da UFRN, 
que hoje leva o teu nome, merecidamente.

E da ilha ao continente, de mar a mar, de poeta iniciante para poetisa célebre, 
te agradeço por herdar junto com todos os norte-rio-grandenses, todos os brasileiros e 
pessoas de outros continentes, o teu tesouro. Um tesouro em forma de livros, de poesias e 
de palavras, que sempre estarão em um mar navegável do conhecimento, da cultura e do 
saber. Já se passaram trinta anos do teu encantamento? Não… Tu não morrestes! Como 
eu disse, te transmutastes em palavras, em palavras eternas, como as das tuas poesias...
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Querida Zila Mamede, sem mais e com um sentimento de saudade que o mar da 
vida alimenta em cada vaivém de suas ondas e se renova em cada amanhecer, leio os teus 
poemas… Aqui, vendo o mar tranquilo de Timor, envio-te esta carta que viajará pelo mar 
cibernético, denominado Internet, que junto com outras cartas, talvez seja inserida em 
um e-book (livro eletrónico), um novo modelo de livro dos novos tempos sem tempo em 
que vivemos e que não chegastes a conhecer, mas, que por meio dele, serás homenageada. 
Envio-te esta carta para homenagear-te poeticamente com emocionado orgulho de um 
conterrâneo aprendiz, admirador de tua obra.

Que sejas feliz, Zila Mamede, em teu paraíso da poesia... No teu novo mar... Mar 
das lembranças... Lembranças que deixastes por meio de teus livros: um mar de poesias 
que viverão eternamente…

Até um dia…

Ivanildo Quirino do Nascimento
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Natal, fim de tarde do ano de 2015

Zila querida,

Não é fácil partir. Deixar o junco, o estalido, a cancela, pra se perder no mar, em 
um mar de palavras. Zarpar em busca do desconhecido, procurando águas que jorrem 
para dentro, revolvendo as palavras que nos assombram dia e noite e delas fazer fagulhas, 
fogo, estrelas. Há muito o fiz. Troquei o rangido do vento seco, revolvendo o mato ralo da 
caatinga e dos facheiros pelo marulhar das ondas, pelos arrulhos dos pássaros marinhos 
e pelo sal que me queimou a pele. Agora tenho dois amores nas mãos e nos olhos. Sei que 
me entendes. 

Há, entre os poetas, uma afinidade, uma união, como fios invisíveis. E ao longo 
desses fios, surge uma linguagem única de quem tem os sentimentos à flor da pele, de 
quem ousa se expor à selvageria de quem nos lê. E essa selvageria tanto pode ser um afago, 
uma carícia, como também um corte, uma navalhada profunda. 

Algumas vezes é como se não houvesse olhos em nossa direção. Nem sol. Alguns 
dias, a alma empreende voos em busca da aridez da terra em que rebentamos, revolvemos 
as fendas, as funduras, as pedras, e nada nos salva. Então alçamos voo de volta ao 
ancoradouro, descanso de poetas. E a pátina do tempo escreve no cais das lembranças o 
musgo, o lodo e o limo do que chamamos saudade. E a calmaria se instala. Então escrevo. 
Escrever a salvava também? Você se perguntava onde se ocultar entre a ânsia e a distância, 
eu me pergunto como dizer em poesia, essa menina que nos revela em cada linha, em cada 
palavra dita e não dita. Há uma impaciência dentro de mim, constante, que às vezes se 
transforma em desespero quando as palavras não saem, e que, no fim, é a minha própria 
forma de viver e de me dar em amor.

Desde sempre, a minha fome agregou-se à minha maneira de dizer. Isso me revela 
tão nua, tão sem adornos que me sinto fraca e feia ao ver-me sacrificada nas palavras. Estarei 
sendo corajosa ou covarde? Tudo que tento dizer escrevendo é apenas uma tentativa de 
me dar em amor. Não sei se consigo. Angustia-me esse dom porque não consigo terminar 
a tarefa. Amor e dor e parto. Três palavras perfeitas. Dizer em poesia. Parir as palavras. 
Depois refugiar-me em amor. Você me entende? Você me compreende? 
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A noite abre suas asas sobre o cais, tramando contra a maré. Aqui sempre a sinto 
mais perto de mim. Daqui, vejo luzes cintilantes. Parecem cardumes de pirilampos. Seria 
possível isto? Pirilampos no mar? Aos poetas tudo é lícito. Mergulho meus olhos na 
escuridão e meus pés nas espumas brancas, como você mergulhou um dia. Então regresso, 
como “[...] a moça regressava / tendo nos olhos cânticos e aromas / apreendidos no 
entardecer rural”, regresso “de cabaça na mão, céu nos cabelos”, completamente inundada 
de cintilações marinhas.

E então, assim como você, mergulho novamente. Para não mais voltar.

Jeanne de Araújo Silva
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Querida Zila, 

Ali numa esquina você foi uma poetisa que sonhou grande um Rio Grande do 
Norte. A cada gesto seu, um tijolo na formação de uma cidadela. A associação feita de 
você ceifando a Terra Árida com um Arado é correta. “Zila sentiu a voz irresistível da 
Terra… Todos os poemas nasceram do chão sagrado…”, escreve Cascudo na introdução 
ao livro O Arado, de 1959. O açude “redorme na vazante a solidão”; o “Banho (rural)”, um 
dos mais belos poemas em língua portuguesa.

Zila não brincava em serviço. Pensava construir uma biblioteca robusta e com 
fundações sólidas para poder crescer. O seu exemplo de dedicação para além da grande 
poetisa há que ser lembrado. Quando ainda hoje poucos valorizam uma biblioteca, Zila 
há mais de meio século sabia de seu inestimável valor. Muitos professores e alunos só 
conhecem os livros de sua área de estudo e pesquisa. Possuem suas bibliotecas particulares 
e setoriais. Os professores não frequentam a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 
como um laboratório de pesquisa para trabalhar junto com seus alunos. Há muita conexão 
entre as várias áreas do saber e frequentar uma boa biblioteca é um prazer inestimável. 
Como vou indicar o material bibliográfico se não conheço o acervo? Choro o descaso com 
a Biblioteca Pública Câmara Cascudo e sua histórica galeria de arte. Galeria que conta a 
história da arte no RN e uma biblioteca que precisava renascer das cinzas e cumprir o seu 
papel de cadinho do conhecimento num estado tão pobre em equipamentos culturais.

Outro dia conversava com um amigo sobre o poeta Antônio Pinto de Medeiros, 
ele que não conhecia APM descobriu na BCZM o seu primeiro e raríssimo livro: Poeta 
à Toa. Em 2015, a Biblioteca Central Zila Mamede completa 56 anos e tem um rico 
acervo de mais de uma centena de milhares de livros e duas vezes de volumes. Atende 
uma média duas mil pessoas, diariamente. Suas instalações físicas foram ampliadas 
para uma área de 8.525,29 m², entre os quais 3.587,97 m² foram inaugurados em 2011. 
Ao visitar a BCZM você ainda pode ter acesso aos livros que pertenceram à poetisa e 
grande bibliotecária Zila Mamede.

A Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte recebe 
o nome da poetisa Zila Mamede. Nada mais justo. Ela que sonhou e lutou muito para 
a construção dessa biblioteca. Uma visionária sabia que sem uma boa biblioteca não 
pode haver uma grande universidade e instituição de pesquisa. Natal e seus professores 
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precisam conhecer melhor esse espaço sagrado. Um laboratório de pesquisa sonhado por 
Zila Mamede que juntou tijolo por tijolo para construir a melhor biblioteca do estado do 
RN. Em um tempo em que todos os livros estavam dispersos, Zila reuniu-os muitas vezes 
com os seus próprios músculos e garra. Sempre trabalhou muito. Cobrava seriedade 
e algumas vezes foi acusada de antipática e durona. Quando o que ela pedia, era 
seriedade por uma justa causa: a causa do livro, de cujo valor na construção do saber 
e da liberdade, ela sabia mais do que ninguém. A Biblioteca da UFRN no início estava 
situada em duas minúsculas salas. Zila lutou para reunir os livros que estavam dispersos 
nas várias unidades localizadas em diferentes pontos da cidade, num tempo em que 
alguns professores achavam que não precisava ser cadastrado para retirar o livro. Zila 
disse não pode e foi acusada de autoritária. A poetisa Zila Mamede nasceu na Paraíba e 
viveu no RN. Amou esse estado e fez um dos melhores trabalhos já feitos em honra de 
seu filho mais ilustre – Luís da Câmara Cascudo: 50 anos de vida intelectual, 1918/1968. 
Cheirou esse estado e namorou suas praias, becos e gentes. E tomou um banho rural 
com aquele pinguinho descendo sorrateiro pelo rego dos costados.

Um forte abraço minha querida, saudações bibliófilas.

João da Mata Costa
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Natal, 3 de julho de 2015

Prezada Zila Mamede,

Esta não é uma carta convencional. Não apenas porque hoje – tempos de internet, 
e-mails, mensagens curtas em aplicativos como o WhatsApp em smartphones... –, poucos 
escrevem cartas ou recebem missiva. Missiva? – palavra que já registrava desuso mesmo 
na época em que leitores de poetas, dentre os quais jovens poetisas como você foi um dia, 
escreviam para poetas consagrados pedindo opiniões, conselhos... E como sabemos, você 
teve o privilégio de manter correspondência epistolar com dois grandes poetas brasileiros, 
Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, tendo recebido incentivos e boa acolhida 
literária de ambos, na leitura de seus poemas. 

Esta é uma carta incomum principalmente pelo fato de que há 30 anos – em 
dezembro de 1985 – Natal lhe dava o último adeus, o Rio Grande do Norte chorava com a 
sua trágica partida, ocorrida por afogamento na praia do Forte dos Reis Magos, próximo ao 
local do encontro do Atlântico com o Rio Potengi. A sua vida e obra não foram esquecidas. 
E esta carta, além de possibilitar um diálogo sobre escrita, livros e biblioteca, é também uma 
homenagem à sua memória. 

Aqui quero dialogar com você especialmente acerca das grandes transformações 
ocorridas na difusão do conhecimento, na renovação das bibliotecas após o advento do 
microcomputador pessoal, a partir da segunda metade dos anos de 1970; e do surgimento da 
internet comercial, que teve início no Brasil por volta de meados da década de 1990, quando 
há cerca de 10 anos você já não se encontrava fisicamente entre nós. Todavia, permanece em 
nossa memória, em nossas lembranças, a grande poetisa e bibliotecária que você foi em vida. 
Permanece no legado literário – livros de poemas como Rosa de Pedra, O Arado, Navegos 
–; na herança cultural, em obras como a Biblioteca Central que você idealizou, organizou e 
que hoje, num merecido tributo, leva  seu nome, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).         

Nesses 30 anos desde a sua partida, ocorreram grandes transformações políticas, 
econômicas e culturais no mundo. Duas grandes transformações ocorridas nos anos 80: 
em nível nacional, a redemocratização no Brasil, em 1985; e, no contexto internacional, a 
queda do muro de Berlim, em 1989. Da década de 1990 para cá, as principais mudanças 
foram a globalização, a formação de blocos econômicos, o surgimento da internet, 
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as instabilidades das crises financeiras do capital internacional, a ascensão da China à 
condição de uma das principais potências do planeta. 

O Brasil acompanhou essas mudanças, e hoje o nosso país figura ao lado da própria 
China, da Rússia, da Índia e da África do Sul, nações que formam os BRICS e são os 
principais mercados emergentes nesse novo cenário internacional, no qual, por outro lado, 
se chega à situação em que os Estados Unidos enfrentam, desde 2008, uma das mais fortes 
e persistentes crises econômicas, ao mesmo tempo em que houve esperança de renovação 
democrática com o governo Barack Obama, primeiro negro a ser eleito e empossado 
Presidente dos EUA, em 2009 e depois reeleito para novo mandato.

Esses fatos são relevantes para compreensão do contexto atual. No entanto, mais 
importante, especialmente para poetas, demais escritores e bibliotecários da atualidade, 
é compreender as mudanças decorrentes do surgimento da internet em sua versão atual. 
São novas tecnologias de comunicação, informática e telecomunicações, que colocam 
em circulação na sociedade os novos conceitos de rede mundial de computadores, 
interatividade, mobilidade e ubiquidade. Temas e assuntos que certamente você estaria 
acompanhando com grande interesse se ainda estivesse fisicamente em nosso convívio.

 São novidades que resultaram em mudanças no mercado editorial, a partir da 
criação do hipertexto e do advento de uma era editorial pós-papel, como são exemplos 
o livro digital e as novas plataformas de leitura e escrita, como por exemplo o tablet  e os 
e-readers (leitores de livros digitais, como o Kindle). Trouxeram igualmente mudanças na 
propriedade intelectual, notadamente na questão dos direitos autorais e conexos. A elas, 
indubitavelmente estão associadas também as transformações na indústria do audiovisual, 
em especial a partir da disseminação da prática de download e upload na internet, que pode 
ser acessada pelo cidadão leitor em microcomputadores, notebooks, tablets, smartphones, 
smartTV, dentre outros novos equipamentos.  

Considerada a mais importante poetisa da literatura potiguar no século 20 e uma 
das mais importantes do Brasil, você, querida Zila Mamede, tornou-se conhecida também 
como pioneira em biblioteconomia no RN e estudiosa respeitada da bibliografia do poeta 
João Cabral de Melo Neto. Como profissional de biblioteconomia, você implantou algumas 
das mais importantes bibliotecas do Estado, nos anos 60, como por  exemplo a Biblioteca 
Pública Câmara Cascudo, no bairro natalense de Petrópolis.

Nesse sentido, para se fazer a análise da informação escrita – do manuscrito ao 
texto virtual da atualidade –, os bibliotecários atuais abordam não apenas conhecimentos 
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históricos e da biblioteconomia ou ciência da informação, mas também aqueles advindos 
de outras áreas, em especial aspectos linguísticos – notadamente da linguística histórica –, 
das novas teorias de comunicação e da computação.
 Sabemos, prezada Zila, que de acordo com o  funcionamento, os sistemas de escrita 
podem ser classificados em logográficos, silábicos ou alfabéticos.  Nos tempos atuais 
prevalecem as escritas alfabéticas, já que a maioria dos idiomas utiliza sistemas alfabéticos, 
nos quais cada símbolo significa um som básico. O português e alguns outros idiomas são 
escritos em alfabetos derivados do romano. Comparativamente, a grande vantagem é que 
no alfabético muito menos símbolos são necessários para se criar diversas palavras com 
diferentes significados.
 Sabemos também, querida Zila, que o aparecimento e a difusão da escrita estão 
essencialmente relacionados à evolução da memória. E nesse aspecto – embora hoje se fale 
numa era pós-papel –, fato inegável é que todas as ações mais significativas da humanidade 
estão postas no papel, seja na literatura, no direito, na religião etc. Mais teríamos a relembrar 
– acerca da importância dos copistas aos impressores, sobre o legado cultural e linguístico 
da cultura greco-romano; no cristianismo, a importância do trabalho dos monges copistas, 
que copiaram textos bíblicos sobre rolos de papiro, ou volumen. Ou poderíamos falar a 
respeito dos suportes – desde o antigo pergaminho...
 Em relação ao surgimento da imprensa, um fato que não podemos esquecer de 
mencionar é o de que pelo menos desde o século XI os chineses já conheciam os caracteres 
móveis. O alemão Gutemberg, séculos depois, na Europa, foi o primeiro a mecanizar os 
procedimentos de impressão, fundando a imprensa, ou seja, a técnica baseada no uso dos 
tipos móveis e na prensa, o que provocou uma revolução que prossegue nos dias atuais, 
quando ocorre uma nova ruptura, desta vez em consequência da revolução tecnológica 
da informática – que possibilitou o microcomputador pessoal e programas, como os 
processadores de texto – modificando não só a forma de produção e difusão de texto, 
que passa do analógico para o digital, mas também em consequência da revolução das 
telecomunicações, com a telefonia móvel,  possibilitando maior interatividade, mobilidade, 
ubiquidade... Desse modo, como destacam os estudiosos, atualmente a palavra escrita vive 
momentos de crise e há quem profetize o desaparecimento do livro, uma questão polêmica 
e que divide opiniões.
 Entre os defensores do livro digital, um dos argumentos é o de que ele é 
ecologicamente correto, por dispensar o desmatamento de árvores para fabricação do 
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papel. É uma argumentação convicente, mas não se pode esquecer alguns incovenientes 
do modelo digital, como o uso de bateria, que precisa periodicamente ser recarregada por 
energia elétrica e, ao final da vida útil, ser descartada. Esse descarte de bateria não pode 
ser feito de qualquer forma, mas, o que é ideal, por coleta seletiva de lixo. 
 O próprio fato de o livro digital necessitar de equipamentos leitores elétricos é uma 
desvantagem apontada pelos críticos dessa tecnologia. A grande vantagem, enfatizada 
pelos defensores dessa nova mídia, é a enorme capacidade de memória digital, que 
possibilita se colocar uma biblioteca com centenas de livros num pequeno aparelho leitor, 
como o mencionado Kindle. Os defensores enfatizam também que, nesse novo contexto 
informacional, cresce e torna-se irreversível a tendência tecnológica e cultural, na qual 
escrita e leitura passaram a se dar através de telas de vidro, sensíveis ao tato para mudar tela 
e folhear páginas digitais (ecrã tátil ou touch screen). 
 O livro convencional tem defensores do porte de intelectuais como Roger Chartier 
e  Umberto Eco, que acreditam na permanência do livro livro impresso ainda por muitas 
décadas. Sem dúvidas, não só pela existência de milhões de livros impressos em bibliotecas 
públicas, particulares, livrarias e sebos, mas principalmente pelo fato de a leitura poder 
ser feita em qualquer ambiente, dispensando equipamento computadorizado, os livros 
impressos em papel poderão sobreviver ao advento do digital. Qual a sua opinião, Zila?    
 No setor de comercialização de livro digital, no varejo on-line, destacam-se a 
empresa norte-americana Amazon e grandes livrarias brasileiras – algumas das quais, a 
bem da verdade, foram adquiridas por multinacionais proprietárias de grandes editoras 
e livrarias, no exterior, principalmente Europa e EUA. Afinal, trata-se de um setor que, 
crescentemente, está sendo monopolizado por essas grandes empresas, como indicam 
estatísticas mais atuais, nas quais, embora o livro impresso ainda seja muito comercializado, 
se comprova também a crescente comercialização do livro digital.
 Concordo com a tese de que vários processos ligados à edição e difusão do livro, 
da era Gutemberg, estão se tornando irreversivelmente obsoletos – como, por exemplo, 
a tendência de substituição dos dicionários impressos  por dicionários on-line, muito 
mais consultados pelos leitores, dentre outros fatos.  Todavia, por outro lado, são bastante 
respeitáveis as argumentações de grandes especialistas da área, como os mencionados 
Roger Chartier e Umberto Eco, com os quais concordo, de que os livros impressos em papel 
ainda existirão por muito tempo.    

Do seu amigo e leitor,
Jóis Alberto da Silva
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Natal, 25 de julho de 2015

Caríssima Zila,

A correnteza dos dias vai muito apressada... 
E nas folhas da memória, já são longos os 30 anos de silêncio ruidoso e de 

saudade oceânica.
Decidi romper com a minha timidez de admirador anônimo, e concordei que o 

entusiasmo do instante me ditasse as palavras desta missiva. Mas, confesso-lhe que nem 
sei como organizar o seu fluxo verbal.

A propósito, embora esteja lhe escrevendo somente agora, espero que releve 
a minha escrita sem molejo, pois desejo que esta seja a primeira de muitas outras 
correspondências entre nós.  

Depois de todos esses anos longe de nossa terra potiguar, principalmente de 
nossa ainda tão ensolarada capital, tentei, mas não foi possível antes, muito menos 
agora, encontrá-la na Rua Trairi, nem na Biblioteca Central da UFRN, ou mesmo na 
Praia do Meio.

Separados pela profunda distância do espaço-tempo, me aproximei de você 
através de seus livros. Acredito que o tempo se perpetua na linguagem. Assim, fiz das 
páginas de seus livros o calendário de meus dias. Que belas páginas! Que belos dias!

Cronologicamente, revivi sua estreia no mundo das letras com o livro de sonhos 
e sonetos Rosa de Pedra. Em Salinas, vislumbrei os ares e os mares, os rios e as ruas, 
pela retina reta e fina da poeta emergente (muito além da gramática!). Com O Arado, 
acompanhei seus passos oníricos de criança em meio às cercanias bucólicas do sertão. 
Mais adiante, uma virada formal redireciona-lhe a linguagem e o inventário poético, num 
salto qualitativo, em Exercício da Palavra. No auge dos cinquenta anos, o livro Corpo a 
Corpo me revela a luta lúdica e estética de sua maturidade poética. Engenho e arte a nós 
legados como Herança. 

Verdade seja dita, na leitura de suas obras, os olhos de minha alma passearam sobre 
os signos-pedra, mergulharam nos signos-água e voaram nos signos-vento. Alumiado, 
descobri em seus versos que a língua materna, aos ouvidos de nossa gente, é uma canção 
terna e eterna. 
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Não me censure o arroubo de minha espontaneidade. Talvez esteja sendo ousado, 
ou mesmo abusado, pelo atrevido e íntimo coloquialismo. São coisas de minha confessa e 
sincera fascinação.  

Fico imaginando como os jovens, em especial os potiguares, estão deixando de 
vivenciar uma experiência bacana e inesquecível: a leitura dos escritos poéticos de Zila 
Mamede. Digo mais, uma poeta que estava entre as preferências literárias de Carlos 
Drummond de Andrade. Uma poeta de alma sertaneja, conquistada inclusive pela amizade 
de Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. Aqui na província, costumava prosear 
com Câmara Cascudo. Certamente, ao pôr do sol, o historiador e a poeta continuam 
conversando além do horizonte...

Como eu gostaria, saudosa Zila, de alongar o fio destas linhas. Porém, a minha 
vencida timidez resolveu me render. Diferente de Drummond, a minha luta vã com as 
palavras não alcança a manhã. Mesmo assim, acredite, se essas palavras têm algum brilho, 
esse procede da autenticidade de meus sentimentos.

Enfim, não sei quanto tempo você ficará nesse lugar paradisíaco. Talvez os dias aí 
sejam de feliz eternidade. Entre livros e anjos. Creio que a pátria do(a) poeta é onde ele(a) 
tomba com sua saudade. Novos mares, novos ares.

Evocando da Antiguidade as palavras de Cícero, “a epístola é um diálogo entre 
ausentes”, eu sou contrariado em minha vontade ao colocar um ponto (provisório!) logo 
adiante. Desejo muito, muito, muito, repetir este contato. A sua ausência sentida não me 
faz solitário. Pena que as minhas palavras não traduzam todo o sentimento de minha 
admiração.

Queira Deus, então, que eu seja digno de sua inestimável amizade.
Com respeitoso afeto,

José da Luz Costa



99

Cartas para Zila



100

Amável Zila,

Há muito tempo deveria eu ter-lhe escrito esta carta, que agora me parece quase 
tardia. Aqui de onde escrevo para uma musa banhada em sal, não vejo lua no céu. O 
silêncio rasgado pelos carros incansáveis nada permite ouvir, muito menos o nascer das 
açucenas. A melancolia de uma noite amargurada em desertos é péssima conselheira para 
as cartas. A mesma melancolia, porém, a que cria esse vazio pela saudade do que não 
houve e pela espera do que não virá, fertiliza a minha palavra.

Ainda que não fosse assim, tenho comigo a sua poesia. É por ela que me guio e me 
desseco em lágrimas.

Não a conheci, Zila, e a sua poesia é a minha única notícia sobre você. Quando li 
a sua infância tatuada de medos, lembrei-me de outra infância, de uma que se apaga um 
pouco mais a cada dia junto com a memória das pessoas; elas esquecem muito ou morrem 
demais. Essa infância outra é de uma mulher como você, com um universo tão grande por 
dentro, tão expandido por todo tipo de mundos estelares e constelados, que não podia 
caber só em si: tinha que varar as fronteiras dos outros múltiplos universos. Você não a 
conheceu, nem soube sequer da sua existência, mas tivesse uma única vez conversado com 
ela, ouvido sua voz e lhe contado segredos, talvez lhe dedicasse um poema. 

Essa mulher, Lourinha, já tinha ficado muito só quando você nem ainda havia 
nascido. Doze anos antes da sua chegada, ela chegou. Sentiu o casco da solidão, a mesma 
que transformou você em desertos e lhe inspirou poemas sobre afogados, sobre os olhos 
de cera dos afogados e sobre como a sua alma sensível de poeta ficou no mar. Também 
ela viveu navegando em ondas que deixaram pegadas profundas nas pedras, também ela 
colecionou rochas e flores e as entregou em oferendas ao oceano. As bonecas de ambas 
eram espigas de milho e as núpcias de cada uma floriram pântanos. Esses universos doces 
e amargos que ela tinha dentro de si viraram arte e arcaram pontes como a que você 
transformou em salto esculpido. Ela bordou seus próprios fantasmas e suas próprias flores, 
hoje extintas, em panos manchados pelo mofo e comidos pelas traças. Ela cozinhou e 
ensinou a cozinhar. Fez chás, unguentos e cataplasmas com ervas. Cantou músicas antigas 
com letras erradas e a voz em falsete, contando de um tempo passado e dos mesmos 
amores sofridos. Ela escreveu, com sua mão endurecida de quase analfabeta, tantas 
palavras quanto podia imaginar, vagando soltas depois de proferidas. Nunca foi publicada.
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Duas mulheres: uma, poeta, intelectual, culta, bibliotecária, que cantou a vida 
e a morte em versos preciosos e marcou a literatura brasileira; a outra, semianalfabeta, 
costureira, pintora, escultora, que ajudou a parir gente e confortou muitas almas. Ambas 
vincadas pelo sertão e encharcadas de mar. Não teria sido um belo encontro? A sua moça 
rural, do banho em cacimba de rio, poderia talvez ser ela: Lourinha, a que tinha longos 
cabelos claros, olhos de um azul pálido, e infância e mocidade num sítio. Quem sabe, ela 
caminhou descalça e reesmagando na areia os próprios passos ao longo de um rio com 
margens engolidas em tabocas. Ainda muito jovem e já na cidade, ela casou-se com um 
pescador, que foi dono de uma casa de bilhar. Lembra-se, Zila, do seu poema dedicado 
a esse jogo? Com ele, Lourinha teve filhos. Além dos dela mesma, de sua carne, quis ter 
também os filhos dos seus filhos e os filhos dos outros, que foram todos seus, tanto de si 
própria ela esteve esquecida. 

Esses filhos tantos fizeram de Lourinha uma andarilha. Para sua pouca ilustração, 
deu uma volta ao mundo. Saiu de uma vida de maus-tratos para cuidar melhor dos filhos 
adultos e precisados. Para isso, alimentou-se de balas de mel e economizou o suficiente 
para comprar uma casa, que foi sua até que os filhos precisassem estar com ela de novo, 
sob suas asas poderosas e doces como o mel que a sustentou. 

Lourinha, como você, Zila, foi uma desbravadora numa época em que as mulheres 
tinham que pedir a bênção aos seus homens para qualquer ideia ou ato. Você edificou 
duas bibliotecas imensas, criou gerações inteiras de leitores, como se não bastasse a sua 
literatura monumental. Lourinha erigiu, com suas crenças e com seu esforço, uma capela. 
Ali, benzeu várias gerações e rezou por toda a humanidade. Como uma das suas bibliotecas, 
a capela que ela levantou não existe mais. A força da sobrevivência dos corpos derrubou o 
altar das orações, destruiu a pedra dos passes e enterrou a casinha das almas. O cheiro das 
velas queimando e derretendo a cera, a fumaça do incenso de mirra e as flores cotidianas 
em vasos de todo formato não têm mais um lugar. Você, Zila, se identificaria em alguma 
medida com uma mulher assim? Ela, com nevoeiro nos cabelos e você, com os seus feitos 
de musgos e lavados de espumas?

Zila, como quem costura uma manta de patchwork, eu tomei de empréstimo seus 
versos para lhe escrever. Nas suas palavras, fui quem “sonha uma estrela / que inventou na 
madrugada”. Por isso, acordei à noite por horas, para contar a você sobre a menina-moça-
mulher que, depois de anciã, vestiu-se de conchinhas do mar e é hoje a minha estrela 
no céu. Eu sabia, como comprovo agora, que cada palavra desta carta seria uma dor e 
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que meus olhos, como os seus, estariam tarjados de sal ao escrever. Eu sei: a poesia pode 
transformar cada dor em palavra. Também tenho as minhas comigo, a poesia e a dor. A 
palavra que lavro agora é saudade, que a poesia arranca de mim não para extingui-la, mas 
para compartilhá-la com você. 

Agora, a saudade surpreende as auroras, caindo sobre a mesa como sinal de que 
está na hora de calar. As madrugadas pertencem à melancolia, que é sempre silenciosa e 
suave. A melancolia vem mansamente e lança olhares para longe, buscando um encontro 
que não houve e um reencontro que jamais haverá. Mas se poesia é permissão, peço 
licença à melancolia e sonho o encontro, o reencontro, e espero as cartas, Zila. As suas e as 
de Lourinha, que seriam ditadas a você, naturalmente. Ela não sabia escrever direito, mas 
como falava! Sem nunca deixar de ouvir com toda a atenção do cosmos enrugando a testa 
já apergaminhada pela história.

A vocês duas, Zila, devoto meu encantamento inteiro. Por ambas, que de hoje em 
diante me habitam por dentro eternamente, ficarei de olhos postos sobre as ondas. Nada 
espero, mas sou melancólica. Alguma garrafa há de trazer a sua poesia e a minha Lourinha 
de volta do mar.

Com amor imenso e saudade,

Josimey Costa da Silva
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Natal, 23 de julho de 2015

Querida Zila,

É com a sua morte que começo, é a partir dela que você entra em mim. A maneira 
como você saiu da vida vem em meus pensamentos antes das suas palavras. Minha obsessão 
pela água afunda-se no seu corpo, a “distância afogante dos subúrbios”1 pensados pela 
última vez, a luz fugindo, se apagando. Seus braços moles vestidos de Potengi, “céu nos 
cabelos”, sozinha e como qualquer um – despercebida, incógnita –, e quem sabe por isso, 
com o seu maior brilho. “O frio d’água era carência antiga”, um gesto de amor que nunca 
mais lhe deixaria ir: você ficou em 13 de dezembro de 1985.

O tempo se esgota, de cabeça baixa vejo-o perdoar meus sonhos. No “tom dos 
sinos / escorrendo nas ladeiras” conto as horas de ser sua: 48 até sábado. Talvez esta carta 
nunca chegue – flutue no som contínuo das suas braçadas, naquilo que não esperam de 
nós, e durma entre os seus tormentos nulos, reinventados agora pela ilusão de um tempo 
nosso. 

Nos conhecemos por meio de uma amiga em comum que pouco imaginou a minha 
língua presa à sua. “Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia”, negligenciando vontades de 
indeferir a palavra. Comecei por “Ode às secas do Nordeste”, ainda assim suas poesias me 
diziam menos do que a sua morte – é nela onde moro, insisto, onde vou quando ando por 
calçadas cheias. É por onde conversamos quando – em vão – tento chegar em casa. “Meus 
sapatos te tocaram, / sós”.

A beleza do esforço de se fazer duas une épocas, somos uma solidão documentada 
em segredos. No “parado morto mar de minha infância” encontro o cheiro do seu cabelo 
de sargaço – tinha oito anos na sexta-feira que “senti minha saudade anoitecer”. Seguiria 
por mais três décadas de mãos dadas com a sua perda sem saber que a cada mergulho me 
transformaria “na morna geografia de seu corpo”.

Por que o mar? Por que a morte?
Porque escrevo.

1  Nesta carta, foram citados versos de poemas de Zila Mamede, presentes no livro Navegos. A 
Herança, publicado pela Edufrn em 2003. Foram referenciados os seguintes poemas: “Noturno do Recife” 
(p. 160), “Banho (rural)” (p. 133), “Santa Tereza” (p. 169), “Mar Morto” (p. 195), “Ode às secas do Nordeste” 
(p. 53) e “Soneto Noturno para o Rio Capibaribe” (p. 222).
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Escrevo contra os carros que passam, contra a rapidez das suas expressões 
presas no preto e branco das fotos vindas de 1949, 1952 e, sobretudo, 1961. Escrevo para 
surpreender o lago parado, modificar os barulhos, fazer onda. Escrevo para uma espuma 
nova se insurgir contra a morte iminente. Escrevo para, em cada tentativa, achar a minha 
diferença também em você – e me apaixono por essa busca. Morro (e nado) todas as vezes 
que escrevo. “E planto o meu destino nos teus mares”.

Leticia Torres



106

Cartas para Zila



107

Z.,

Os últimos dias têm sido de frio. 
Frio e vento. 
Um se apodera do outro e vão juntos, assim, de mãos dadas pela rua, varrendo e 

lavando paralelepípedos, sem descanso; já deixaram suas marcas na banqueta de couro onde 
apoio os pés para me recostar e escrever, porque sempre esqueço a janela aberta e as águas 
inundam tudo, e tudo aqui está salpicado de maresia. 

Se fecho os olhos, posso ver as paredes cobertas de sargaços pingando lágrimas. 
Se os abro, da janela vejo o prédio onde você morava, onde você morou, onde você 

ainda vive. 
Tanto tempo se passou desde que você foi embora e parece que foi ontem que saiu nos 

jornais a notícia da sua partida. 
Eu era tão jovem – você era tão jovem, porque tenho quase a sua idade agora e percebo 

que os anos passam com o único objetivo de nos fazer refugiar no passado, nos anos em que 
prédios eram exceção na paisagem e recebiam nomes-atlânticos, nomes-sertões, nomes-
poemas (Étoile, Salmar, Sisal, Chácara, Caminho do Mar) –, e dobrava esquinas, caminhava 
até a Praia dos Artistas e, antes de alcançar o alto da Ladeira do Sol, passava pelo seu prédio 
e sabia que ali morava você, uma poeta, amiga de poetas, com esse nome-símbolo, rosa 
atlântica esculpida na pedra. 

Por que, e como sabia, não sei. 
Nos sonhos, apenas sabemos – e a vida, então, era toda sonho. 
Lembro apenas de uma manhã ter lido a notícia nos jornais (– Então os poetas morrem 

na praia?). Lembro-me de não lembrar, porque em todos esses anos fui reconstruindo eu 
mesmo um noticiário particular, em que você, os braços em cruz, estrela-do-mar, flutuava 
entre o céu e as ondas, entre o rio e o mar; vigilada pela fortaleza de pedra a sua rota incerta; 
livre e desconhecido, para todos nós que ficamos em terra, seu destino de alga, de búzio, de 
concha. 

Nunca a quis aflita, nunca quis a angústia das águas invadindo pulmões –
prefiro imaginar que a noite chegou 
e cobriu seu corpo de estrelas 
e cerrou seus olhos, 
e o mar, sextante, 
depositou, suavemente, na areia da praia, 
você.

Mário Ivo Dantas Cavalcanti
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São Paulo, 2 de julho de 2015

Dona Zila,

Dificilmente, a senhora se lembrará de mim. Conversamos uma só vez, antes de um 
debate no auditório do Sesc de Natal (Cidade Alta, perto do antigo Mercado Municipal, que 
desapareceu num incêndio), por volta de 1968 – ano que não acabou porque nenhum ano 
se acaba, todo ano fica para sempre no tempo, na memória ou no aparente esquecimento. 
O tema do debate seria vanguarda e tradição em Artes e Literatura – não me lembro do 
título exato da atividade.

 A senhora se dirigiu a mim em particular. Perguntou-me sobre meu conhecimento 
de clássicos, como eu encarava a produção de vanguarda diante desses clássicos. Senti 
medo. Mas falei mais ou menos o que tinha lido até então, numa ou noutra biblioteca, em 
volumes emprestados por conhecidos – eu possuía pouquíssimo dinheiro para comprar 
livros, embora os comprasse. Tive a impressão de que a senhora ficou surpresa com o fato 
de eu conhecer alguma coisa do gênero, embora meu repertório fosse restrito. Pareceu-me 
que a senhora pensava que eu conhecia menos ainda que aquilo, tudo bem – nós nunca 
tínhamos conversado antes. Mas falei de leituras que fiz desde uns 15 anos de idade e que 
considerava clássicos: Recordações da Casa dos Mortos, Guerra e Paz, uma versão em prosa 
da Ilíada, Dom Quixote, Utopia, A Ilha do Sol, Eugénie Grandet, Memorial de Aires, alguma 
coisa mais de que não me lembro. Eu não sabia bem que Rimbaud e Euclides da Cunha já 
eram considerados clássicos. Nem incluí Luís da Câmara Cascudo – de quem conhecia o 
ensaio sobre o fruto do Paraíso, mais uma ou outra coisa – entre aquelas leituras. Tampouco 
sabia que a senhora era uma bibliotecária de vastíssima cultura, conhecia alguns de seus 
poemas através de um amigo que muito a admirava, eu mesmo me sentia perturbado por 
uma beleza textual desconcertante na concisão daqueles textos. 

Não falei mal dos clássicos, mas defendi o que se fazia naquele presente, a 
importância de homens e mulheres do presente procurarem outras linguagens e se 
diferenciarem do passado. Meu critério era a importância do presente – vivíamos uma 
ditadura, eu pensava mais num presente genérico, não me ocorria claramente que aquele 
fazer podia ser denunciar o regime e sua violência, embora até o fosse. 

A senhora comentou que não era possível descobrir coisas novas sem passar 
pelas velhas. Eu nem discordei, mas sentia maior desejo pelo novo. Tive a impressão de 
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que a senhora se irritava com isso e me considerava um barco sem âncora nem vela – 
a senhora era um vento com origem, talvez tempestade. Seu olhar era impaciente e eu 
não entendia por que a senhora quis conversar comigo. A senhora era uma escritora 
importante e respeitada, eu sabia que não passava de um moleque provocador, que pouca 
gente levava a sério. Tinha horas em que eu me levava a sério, mas predominava em mim 
o prazer da provocação. Não esperava que a senhora me levasse a sério. Mas conversar 
comigo, até para registrar que não pensávamos da mesma forma, era tão surpreendente, 
tão inesperado! Era bom, embora eu não entendesse direito o que sentia. Era uma forma 
estranha de respeito recíproco.

Houve o debate, a senhora falou em público, e ainda mais veementemente, o que 
tinha me dito sobre clássicos, tradição, continuidade da Cultura. Eu me sentia perturbado 
com essa continuidade, queria ruptura, ruptura.

Eu a vi poucas vezes depois disso, talvez nas sessões do Cinema de Arte, talvez 
na Fundação José Augusto, onde fui, em raros momentos, para assistir a discussões entre 
estudantes e professores de Jornalismo e Sociologia; não costumava falar em público 
nessas ocasiões, mas aprendia com as falas dos outros. A ditadura piorava cada vez mais. 
Lembro-me do dia em que o AI-5 foi lido na televisão – medo, tristeza.

Depois, novamente no Sesc de Natal, talvez 1969, houve uma exposição de artes 
visuais, um trabalho reunia hastes metálicas coloridas, amassadas, sobre o chão; Newton 
Navarro viu aquilo e declarou, em alta voz, que não passava de lixo. Eu não concordava 
com Newton, mas prestava atenção nele, que parecia uma encarnação de Arte e Cultura, 
eloquente, angustiado – enigma naquele presente.

Li outros clássicos depois daquela nossa breve conversa. Eu pensava neles como 
textos bonitos, profundos, com capacidade de ensinamentos tanto tempo depois que foram 
escritos – talvez isso seja o ser clássico. Não perdi o gosto pelo que se faz no presente, o 
risco de se esboçar o talvez ainda inexistente. Mas deixei de priorizar esse fazer, entendi 
os passados como tantos outros presentes vividos por aqueles que os percorreram. Rafael 
e Velásquez foram presente, continuam presente. Tomara que Picasso e Hopper consigam 
o mesmo.

Saí de Natal, nunca mais vi a senhora, o mar nos separou. Ou não: a memória nos 
religa. E o mar, um dia, nos religará ainda mais.

Respeitosamente,

Marcos Silva
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Natal, 25 de julho de 2015

Cara Zila,

 Lá se vão trinta anos que você se encantou. Não a vemos mais pelo campus da 
nossa universidade exibindo, com maestria, uma inspiração e mesmo um modelo a ser 
seguido na vida acadêmica, hoje tão diferente do tempo em que você passeava entre livros, 
respirava livros, se metamorfoseava em livros, quer dizer, tatuava com suas palavras a pele 
das árvores. Você se escondeu de nosso campo de visibilidade material, só isso, porque seu 
modo de ser e viver permanece como exemplo a imitar. Mesmo porque, como se fosse por 
ressonância mórfica, cientistas e poetas como Ilya Prigogine, Maria Zambrano, Ernesto 
Sabato, Jorge Luis Borges, Elias Canetti e Octavio Paz, todos nascidos antes de você, mas 
encantados depois do seu adeus aquático, fazem parte de uma mesma constelação que 
enobrece a condição humana pela ousadia de pensar grande. Nessa constelação da qual 
você é parte, a relação amorosa entre prosa e poesia, austeridade e leveza, obstinação pelo 
rigor e recusa da rigidez são os valores maiores de um conhecimento pulsante e vivo.

Como o estado de ser do encantamento é misterioso e em grande parte inacessível, 
a única coisa que sei é que escrevo uma carta cujos ecos, de algum modo chegarão até 
você, seja qual for a forma na qual você foi transformada – num pássaro, numa rocha, 
numa flor, num poema, numa partitura musical ou no dorso de todos os livros que 
existem. Mas a parte que não sei é se você recebe notícias de como andam hoje as coisas 
no mundo da ciência, das universidades, dos valores humanos, do nosso planetinha Terra 
por meio de seus próprios sensores, sem que ninguém lhe transmita mensagem alguma. 
Como tenho dúvidas sobre isso, minha carta vai lhe contar um pouquinho como andam 
as coisas atualmente.

Como você sabe, cara Zila, a relação entre duração do tempo e ritmo dos 
acontecimentos é muito variável na história. O mesmo tempo do relógio solar na Idade 
Média, por exemplo, era testemunho de um ritmo de acontecimentos bastante lentos se 
considerada a rapidez das coisas que acontecem hoje. A sensação que eu tenho é que todo 
dia começa uma coisa nova, mas tudo termina antes de completar seu devido ciclo. Isso, 
do mundo das bactérias ao mundo das ideias. Mas o curioso, cruel, assustador e digo 
mesmo, vergonhoso, para nós chamados seres pensantes, é que no mundo das bactérias 
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e dos vírus essa pressa em viver um ciclo é pelo menos mais criativa e exitosa do que nos 
humanos. Sabe por quê? Porque as bactérias e os vírus parecem tão desejosos de resistir 
à batalha contra eles que usam de toda artimanha para se transmutar, se tornar mais 
fortes. Já os humanos, diante do menor problema, eles amarram as chuteiras ou partem 
para outra. Ou vendem a alma, mudam de caminho, passam para o outro lado da rua. 
Aquilo que nos ensinaram na escola como características do que é vivo – nasce, cresce, 
vive e morre – parece que não é mais assim. Os valores da substituição e da pressa são 
como venenos que contaminam tudo: o conhecimento, a política, as relações amorosas, 
a economia, as amizades. Ah, Zila! quantas amizades e amores ficam pela metade, são 
mortos antes do tempo ou definham por inanição. À menor crise, amores e amizades que 
pareciam eternos, se desfazem. Cada vez mais os sapiens-demens têm mais dificuldade de 
viver a experiência das escovas de dente e sandálias havaianas sob o mesmo teto. Claro que 
as indústrias alimentares e imobiliárias servem de anteparo para essa situação – e ganham 
dinheiro muito com isso. Porções individuais de comida pronta nos supermercados mais 
sofisticados e minúsculos flats para os solitários são oferecidos sedutoramente. Quanto ao 
estado atual da ciência, das universidades, da cultura e da leitura... Bem, amiga, isso tem 
um preâmbulo que lhe conto agora.

Foi assim: outro dia sonhei com você. Sonho fácil de imprimir sentido porque 
como aconteceu na noite anterior à escritura desta carta, penso que posso chamar de 
sonho prefácio. Estávamos na nossa universidade, na Biblioteca Central, que hoje tem seu 
nome. Mas era um prédio bem diferente, meio medieval, sabe? Parecia muito com um 
templo budista. Na sala da direção, você, impecavelmente vestida, conversava com Claude 
Lévi-Strauss. Eu estava lá. Havia sido convidada por você, que sabia de minha admiração 
pelo filósofo e antropólogo francês. Eu tremia como vara verde, não dava uma palavra, 
fumava como uma caipora. A conversa de vocês dois versava sobre as dificuldades de 
manter acervos de livros e objetos de arte. Eu ficava orgulhosa porque o motivo da visita 
dele à Universidade Federal do Rio Grande do Norte era convidá-la para ser diretora de 
uma biblioteca com a obra dele no Museu do Homem, que não era em Paris como é, mas 
em Berlin. É aí que aparece o que eu quero lhe falar sobre o estado da arte da ciência, das 
universidades, da cultura e da leitura. O que Claude lhe falava, por meio de meu sonho 
é, de minha perspectiva, o que acontece, com mais intensidade, trinta anos depois que 
você se encantou, Zila. Ele lhe informava, tal como escreveu em Tristes Trópicos, sobre 
o estado de indigência do pensamento da burguesia paulistana à época de fundação da 
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Universidade de São Paulo. Dizia que a originalidade do pensamento e a curiosidade 
dos estudantes ficavam por conta das pessoas das classes populares que frequentavam os 
cursos dele. Avaliava como superficiais os trabalhos acadêmicos que dedicam centenas 
de páginas a repetir por meio de uma retórica vazia e arrogante os grandes pensadores, 
sem a eles acrescentar nada de autoral, singular, original. Você aguardou uma pausa dele e 
perguntou: Professor, quer dizer que as classes burguesas não pensam bem? Ele respondeu: 
às vezes há mais criatividade numa taberna popular do que num coquetel literário. Essas 
palavras foram pronunciadas por Lévi-Strauss no meu sonho, mas, de fato, elas são de 
autoria de Edgar Morin.

Ah, Zila, a meu ver, a cultura não vai bem nesses últimos tempos. Nem a cultura 
em geral nem as universidades como instituição. Uma moeda que ganha valor a cada dia, 
é nisso que está se transformando a cultura. Imagine você que agora se fala em sociedade 
do conhecimento como o que caracteriza nosso momento histórico! Pode ser que sejamos 
uma sociedade eminentemente da informação, mas não uma sociedade do conhecimento, 
que é uma característica universal e atemporal de todos os grupos culturais humanos. E 
quanto à superabundância de informações? A que servem elas se não são tratadas para se 
transformar em conhecimento? Confesso um certo desencanto pelas universidades, todas, 
não somente as brasileiras. Parece que deixamos escorrer por nossos dedos um ideal de 
universidade que seja como casulo de uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos 
consumista, um pouco mais feliz. Imagine você que se mede hoje o bom desempenho 
intelectual com siglas que quantificam a produção. Existe um tal de Qualis, que funciona 
como uma fita métrica mágica a medir a qualidade das revistas, o curriculum de cada cientista 
e pesquisador. Como a formação universitária tem sido transformada em mercadoria, 
todo dia no nosso país é criada uma nova universidade privada.  E, pasme, amiga, os 
outdors se multiplicam nas avenidas das grandes e médias cidades chamando todos para 
fazer vestibular ou pós-graduação. O diferencial é o preço da mensalidade. O número de 
graduados, mestres e doutores cresce exponencialmente. Como consequência, aumenta 
também o número de pessoas tituladas que passam anos se submetendo a concursos. 
Eles se autodenominam concurseiros. Mas não só. Nos recônditos mais escondidos das 
matas são capturados, cada dia mais e mais os jovens, para, on-line, fazerem parte da 
sociedade da informação. A isso tem se denominado de inclusão. Não sei lhe informar se 
os visitantes e usuários das bibliotecas têm aumentado ou diminuído, mas posso lhe dizer 
que os usuários do Google têm se multiplicado vertiginosamente. Vejo a hora, conforme 
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expressão que usamos tanto no nosso Nordeste, desaparecerem as estantes de livros das 
casas, porque a redução das livrarias já é um fato.

Você pode imaginar que ando num dia pessimista, que estou meio pra baixo. Pode 
ser, às vezes nos sentimos nadando contra a corrente, você sabe disso. Mas me pergunto 
como T. S. Eliot: “Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Onde está a 
sabedoria que perdemos no conhecimento?”. Se você me julga pessimista, te prometo em 
outro momento escrever uma carta falando só de coisas boas.

Te abraço na forma que você escolheu para se encantar: na forma de pássaro ou de 
dorso de livro.

Com admiração e carinho,

Maria da Conceição Xavier de Almeida
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Currais Novos, RN, 06 do mês de Sant’Ana de 2015
 

Onde agora nascem lírios
que alimentam cabras?

(Zila Mamede, “O Arado”)

Prezada poeta Zila,
 
 As minhas notícias desta terra de sol, areia, mar e sertão, não estão adocicadas com o 
mel das abelhas, porque até estas, já não existem em abundância. Tudo é muito processual; 
o homem as extinguiu. As florezinhas amarelas, que nasciam por todos os lugares onde 
houvesse chovido, aquela nativa, lembra? Na sua infância você as contemplava com um 
olhar encantado pela vida! Bem, elas também inexistem por conta das abelhas. Raramente 
vê-se uma ou outra em alguma porta abandonada. 
 O tempo no Seridó potiguar não está um dos melhores, atravessamos uma época 
de grandes mudanças climáticas, efemérides inexplicáveis para nós que só conhecemos 
o empirismo sertanejo, cujas experiências dos nossos ancestrais têm nos legado saberes 
importantes sobre as precipitações pluviométricas: nunca mais vi uma tanajura, nos 
avisando das invernadas, também não vemos formigas de asas voando em volta das luzes 
de lamparina, nem mesmo sapos. Sim, sapos existem tão poucos!
 Na capital tem chovido, porque o mar – seu útero fértil – tem contribuído para 
que os eventos pluviais aconteçam. Este ano, terminado em 15, nenhuma nuvem grávida 
resolveu desaguar para encher os nossos açudes. O Gargalheiras está pálido e triste, não 
gargalha como antes. 
 Ao cair da tarde, na calçada de minha casa, sento-me em uma cadeira antiga 
de cipó, muito parecida com aquela do seu quarto que amparava seus cadernos de 
escrituração poética. Nesse instante, minhas companhias são a lua, o vento frio 
desértico e o farfalhar de uma acácia embalada pelo vento bravio. Além disso, pousa 
sobre minhas pernas o livro Exercícios de poesia: textos esparsos, publicado na casa de 
2009 pela Edufrn2. Vou em cima da página 92 e lá está o poema “A dansa do vagalume” 
que me inspira a pensar o que temos feito por aqui.

2  O referido volume foi organizado pelos professores da UFRN Humberto Hermenegildo de Araújo, 
Maria José Mamede Galvão e Marise Adriana Mamede Galvão. Embora o livro apresente o poema com a 
ortografia atualizada, a autora da carta optou por utilizar a versão orginal. 
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 “Em noite escura / pelo ar flutua / inquieto vagalume [...] Amo o vagalume / que 
dansa, que baila, que vôa [...]”. Hoje escrevemos a palavra dança com ç para obedecer às 
normas da ortografia. De qualquer forma, o vagalume dança como as curvas da letra S 
para dizer a todos que a poesia é a nossa liberdade de expressão mais autêntica.
 Mas trago-lhe também boas notícias!
 Soube que pelas bandas de Nova Palmeira, terra onde nasceu, há poetas escrevendo 
cordéis, sonetos e poemas livres. Segundo alguns “escrivinhadores”, a inspiração vem de 
você. Que perfeito, não é?
 Aqui, pelo Seridó potiguar, nas terras dos Currais, há um cacto em cada esquina 
e em cada cacto, um poeta. Eles dizem que A Herança lhes legou o profundo amor pela 
poesia telúrica. Veja só como o seu trabalho rendeu bons frutos, eu até posso nomeá-
los: mangas, cajus, umbus e tantas outros que se misturam com a atmosfera exalada pela 
palavra. Sim, saída de cada fonema.
 Ainda, na capital da schelita, onde passou parte de sua vida e por isso foi adotada 
como cidadã currais-novense, uma nova geração se consolida, a maioria, escrevendo 
poesia de boa qualidade. Há colóquios acontecendo pelas ruas da cidade, pelos becos, 
vielas, bares, praças e instituições, discutindo a nova poesia seridoense com base na poesia 
potiguar dos grandes mestres.
 Ah, minha cara Zila! Precisaria ver o que tem ocorrido em termos literários no Rio 
Grande do Norte. Muitos poetas produzindo obras maravilhosas! 
 Certamente ficaria felicíssima em ver os alunos da UFRN visitando e tomando 
obras como empréstimo na biblioteca que recebe seu nome. Aliás, você é a responsável 
por esse resultado. Não fosse a sua dedicação em implantar a biblioteconomia em nossa 
terra de sal, certamente os nossos livros ainda estariam procurando um lugar nas estantes 
para se acomodarem.
 Enquanto leio alguns dos seus poemas, vejo pessoas caminhando pelas veredas 
que vão parar na Pedra do Navio, o maior pegmatito da região, e leio o poema “O rio”. 
Na ocasião recordo-me que por trás do pegmatito havia um rio onde as brincadeiras 
ocorriam durante as grandes enxurradas nos tempos de inverno. Lembro de mim, Zila, 
e das minhas aventuras pitorescas com meus irmãos e amigos. O que leio é nostálgico: 
“Um rio adormecido em cada infância, / rio seco ou de enchente, intempestivo / rio que 
não cresceu – riacho riba”. No lugar onde nos banhávamos, hoje é um leito ocre, de areia 
fina, descaminhado, cheio de pegadas de homens e de jumentos. Restam as duas algarobas 
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abraçadas como se enlaçadas pelo amor. Uma de um lado da margem, a outra do lado 
contrário e ambas de galhos / braços e folhas / bocas em um beijo eternizado.
 O rio é irmão do mar! O mesmo mar que você viu pela primeira vez e pelo qual 
apaixonou-se completamente. O mar que foi tema de grandes poemas, que lhe inspirou 
a escrever “A Ponte”, “Mar morto”, “Lagoa do Bonfim”... e que lhe fez mergulhar no mais 
profundo abissal, levando-a embora de nós.
 Fico pensando no que estaria fazendo neste século XXI! Usaria o computador, 
a internet, os aparelhos de telefonia móvel, trocaria cartas com os novos poetas desta 
geração rápida?
 Bem, minha cara, tudo tem seu tempo e a sua filosofia particular. Eu apenas 
conjecturo.
 Ainda acredito que é possível tirar leite de pedra e produzir arte, afinal, o que seria 
de nós se não houvesse o universo abstrato para nos abastecer de poesia e nos dizer que 
devemos ver o mundo com o olhar sereno da alma sem desgrudar os olhos da paisagem 
circundante que nos leva a navegar.

Com o meu apreço,

Maria José Gomes



120

Cartas para Zila



121

Currais Novos, 05 de julho de 2015

Querida Zila,

Faz 30 anos de sua partida – naquele dezembro de 1985 – seu último encontro com 
o mar que você tanto amou.  Sei que você se foi, na fuga das marés, “vestindo lenda e sal”. 
Resolvi, então, escrever esta carta, para falar-lhe, depois de tanto tempo.

Se você não tivesse partido tão cedo, Zila, quantas coisas você teria visto! Sim. Nesse 
milênio, o terceiro. Tudo acontece com extrema rapidez! Quase não escrevemos cartas! 
Não mais ousamos escrever de forma manuscrita ou em máquinas Remington, como você 
sempre fez. Lembro-me Zila, o quanto era prazeroso quando recebíamos cartas, muitas 
trazidas por portadores! A expectativa ao abrir os envelopes, olhar o remetente e ler aquele 
conteúdo que esquentava o coração – na maioria das vezes, era ímpar. Creio que milhares 
de vezes você deve ter sentido grandes emoções, ao receber cartas de seus amigos poetas e 
de pesquisadores, devolvendo suas solicitações para a elaboração de muitos de seus livros, 
seus escritos, suas tarefas de bibliotecária. Tudo está muito diferente! Sinto saudades!

Querida Zila, após sua partida para o Céu ou Infinito, depois de seu encontro com 
o mar, reli sua obra. Ela abriu-me os olhos para uma melhor compreensão de suas estrofes, 
de seus versos. Acredito que o modo como aconteceu seu derradeiro sono, subitamente, o 
mistério, a saudade, mesmo a revolta dos que a amavam e admiravam, fizeram-me refletir 
e encontrar respostas em sua composição poética, cheia de lirismo e encantamento. 

Digo-lhe que ao incursionar pelos seus poemas, desde seu primeiro livro – Rosa 
de Pedra –, observei aspectos antagônicos nos mesmos. Você cantou a terra e a água em 
muitos de seus poemas, uma versatilidade em que se incluíam aspectos distintos de sua 
vida, como o mar, a chuva e a seca. Sua paixão não era apenas o mar. As águas doces, a 
chuva, também a fascinavam com seus mistérios e alumbramentos, como no seu “Banho 
(rural)”.

Seus deslumbramentos diante do mar, sempre chamaram a atenção dos que 
incursionavam pelos seus poemas e por sua vida: era como um feitiço, uma paixão, um 
mistério... Você amava o mar antes, sem o ter visto. 

Lembro-me de você, Zila, andando pelas areias das praias de Natal e subindo os 
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rochedos em lugares cheios de obstáculos. Quando você aprendeu a nadar, já adulta, 
você se distanciava no mar, tornava-se mar, o que causava admiração e medo de quem a 
observava. Sua figura se confundia com as águas do oceano.

 São tantas coisas a lhe falar, Zila! Mas, não me sai da memória que em todos os 
momentos da vida, a água a fascinava, em qualquer lugar. Em seus costumeiros passeios 
pelo sertão, naqueles tempos de inverno, captei uma imagem sua à procura de lugares 
pitorescos, na ânsia de conhecê-los mais e mais, de penetrar em segredos que você ainda 
não conhecia. Nunca vou esquecer o momento em que você tentava se apropriar das águas 
de um poço, de adentrar em uma cachoeira, de se juntar à água cristalina vinda das serras! 
Às vezes você nos causava espanto! 

 Lembro-me de como você nadava esquecida do tempo, nesses lugares! Descobri 
essas imagens suas, tão suas, em registros fotográficos de parentes e amigos seus, guardados 
em álbuns, gavetas e caixas quase secretas. Minha querida, Como tudo isso me faz lembrar 
a canção de sua poesia e de seu amor, vinda das serras, do balançar do folharal, do barulho 
das maretas dos açudes, riachos e rios, do coaxar dos sapos, do zumbido dos grilos, da 
dança dos peixes mergulhando fundo nos açudes e rios, do canto das aves em noites de 
inverno grande...

Quero lhe dizer, também, que reli a sua Rosa de Pedra. Emocionei-me por demais 
ao penetrar nas páginas magníficas desse seu primeiro livro!  Imagino, pela data, o quanto 
você era jovem, mas seus escritos revelaram uma demasiada capacidade de criar, de 
dominar as palavras, de produzir versos profundos e delicados.  

Querida Zila, mas foi em O Arado que você cantou a terra, a natureza, o trabalho 
anônimo.  Como me encanto com todo esse lirismo nascido da terra, do trabalho do 
homem do campo e de suas vivências na infância. Vejo os cânticos agrolíricos; as palavras 
que você criou no “amanhamento” do arado, em que “olhos afiados” rasgavam seu coração. 
Sim, Zila, e o seu jumentinho “Passarinheiro”, que “milpradiou”? Hoje ele é uma canção 
que certamente ainda anda da “Corujinha pro Corredor”.

Zila! Zila! Como o dizer de O Arado me leva a pensar em sua infância em sua Nova 
Palmeira, certamente junto a seus avós, pais, tios, irmãos e primos. São os “milharais” das 
roças, a “palha entreaberta”, os grãos que o avô devolvia à terra.  E os “Bois Dormindo”!, 
quando se entrevê a paisagem nordestina com “relhos e chicotes”, integrada aos bois 
delineados no quadro do artista Tomé Filgueira.  Nessa sua paisagem interior, Zila, você 
imaginou bois que “seguiam tangerinos”, em sua “paz outonal”, no “silêncio da campina”. 
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Enleva-me o seu pensamento, Zila, uma totalidade que encanta, se encanta, 
dedicado ao poeta Manuel Bandeira, no desejo de quem “sonha uma estrela”, “como claro 
silêncio permanente”, “como a branca surpresa de uma flor nascente”. Agora, Zila, as noites 
enluaradas na Praia de Areia Preta da “Canção do Vento e do teu Amor”, não são mais as 
mesmas, falta você.  

Querida Zila, imagino agora, sua morada do infinito, depois que você seguiu as 
conchas, areias do mar, os sargaços, as algas. Seu olhar marinho permanece nas suas 
palavras, nos concertos de “sete oceanos” que você nos doou ao longo de sua vida.  Sei sim, 
Zila, que você teve encontros com amigos, com a lua, com as estrelas, em outras noites 
enluaradas; com as chuvas e os carneirinhos do céu; na amplidão do infinito. 

Zila querida, compreendo que você partiu cheia de graça antecipada. Sua alma, 
naturalmente, estava impregnada pelo canto só seu de amor ao mar, nascido nas algas, nos 
corais, nas salinas, nas cirandas do mar. 

 Deus lhe abençoe, Zila.
 

Maria José Mamede Galvão
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Currais Novos/RN, 13 de julho de 2015

Saudações, caríssima Zila Mamede.

Nos Currais em que me encontro hoje, ao longe, de madrugada, só ouço o ranger 
dos dentes de uma faminta forrageira que insiste mastigar meus sonhos de menina e 
cuspir, depois de ruminar, meus anseios urbanos fatigados, exaustos de esperas, só de 
esperas e nada mais.

Os Currais em que você também viveu, Zila, são hoje mar, mar de desertos, mar de 
escassezes, mar que seu corpo e alma não ousariam banhar-se e muito menos regozijar-se 
com a pouca doçura de suas águas salobras; com as poucas sombras de árvores que, hoje, 
mais parecem espectros, esqueletos cinzas de algo que um dia denotou vida. E quanto aos 
tangerinos? Estes quase não mais existem porque não há mais paz nos bois dormindo. 
O insensato arado devastou tudo: açucenas, trigais, milharais... quase tudo matéria de 
poesia, tão puro e delicado ato de enxergar o indizível, transformados hoje em nada mais, 
nada menos que pequenos ais.

Hoje não se fazem mais odes às secas do Nordeste. Porque, Zila, banalizaram as 
querências. Hoje faz-se necessário tão somente ir, e não mais voltar. Mas saiba que com sua 
partida quase tudo se partiu. Até mesmo as rosas que um dia tiveram que se transformar 
em pedras para, assim, poderem ser ouvidas antes de serem sentidas. É, Zila... hoje a 
umidade de meus olhos se cristaliza com o forte e constante sol potiguar, e se mistura às 
salinas, fabricando poeiras alvas e poéticas de um sentir, mais que existir. 

Mas, Zila, nem tudo está perdido. O que você não sabe é que nesses 30 anos de sua 
partida novos poetas e poetisas brotaram do solo fértil do nosso sertão e, a seu exemplo, 
continuam a cantar a canção de sua rua, o banho de rio após a dança da chuva; continuam 
a se perguntar onde. E a atravessar pontes, uma vez que estão somente passando... de 
passagem neste mundo repleto de pássaros azuis, de galos, de peixes, cavalos, bois, 
jumentos, flores; de canções, de cantigas e tangos e, até mesmo, de espaço para torcedores 
do Flamengo. E como se isso não bastasse, Zila, após esses 30 ampliou-se, no Estado 
potiguar, a noção de Biblioteca e de bibliotecários(as).

Em meus Currais, especificamente falando, surgiram da lama do Açude Dourado 
poetas e poetisas que até hoje continuam em constante efervescência e ebulição. Surgiram 
novas Zilas: as irmãs Carvalho, a de sobrenome Gomes e, pretensiosamente, as de 
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sobrenome Freire. E, a exemplo também de seu amigo José Bezerra Gomes, surgiram 
os novos Zés: Wescley, Theo, Henrique, Claudson... entre tantos outros e outras que 
permanecem no anonimato por questões políticas e geográficas.

Hoje, nossos Currais podem contar com o aboio de tais poetas e poetisas cujo 
exercício da palavra escrita transcendeu o exercício da palavra falada e também cantada. 
E, nessa luta diária, corpo a corpo com a palavra, vejo-me e sinto-me nostálgica e sedenta 
por um (re)encontro nosso, um (re)encontro poético entre pessoas que pisaram e ainda 
pisam esta terra chamada potiguar, pois sinto que já a conheço, pois a vejo na sabedoria, 
na paixão pela vida e poeticidade da sua irmã Maria José Mamede; a reconheço na procura 
incessante pela beleza estética de sua sobrinha Luciana Mamede e na missão de ensinar 
e aprender de sua outra sobrinha, Marise Mamede; reconheço você, Zila, no oceano de 
poesia que você nos deixou inscrito nesse gigante elefante de pedra que é o Estado do Rio 
Grande do Norte.

Não vou pedir que me mande notícias do mundo de lá, porque mal quero saber 
notícias do mundo de cá. Desculpe-me a franqueza. É que aos 34 anos já tomei alguns 
goles de realidade e me embriaguei de filosofia diária. Estou de ressaca e o mar insiste em 
me subtrair para o mar de tantas coisas etéreas. A única coisa capaz de aliviar as dores do 
mundo ainda é a poesia, em todas as suas facetas.  Quero apenas, portanto, que continue 
existindo para mim e, futuramente, para tantos outros que tiverem a oportunidade e o prazer 
de ler você por meio de sua poesia que, inegavelmente, obtura vazios e, paradoxalmente, 
cava fendas no coração humano.

Por fim, o que nos restou de herança, Zila, foram seus navegos por sobre as rosas 
de pedras que exalam o chamado da terra; por sobre as salinas, que fazem nossos olhos 
arder de saudade; por sobre os arados, que nos cortam o coração à espera dos frutos da 
terra e o seu devir; por sobre o exercício da palavra, que exercita não apenas a língua, mas 
a fala, o canto, a voz; por sobre a luta corpo a corpo com a vida que sempre nos é escassa. 

Ah, Zila, finalizo esta carta com o coração repleto de esperança de que você tenha 
me compreendido, pelo menos entre uma linha e outra, porque após 30 anos o mundo 
acreditou que de fato, “todas as cartas de amor são ridículas” e eis aqui, eu, mais uma vez 
contrariando o mundo, remetendo uma carta de amor (ridícula) à poesia, à poetisa dos 
mares, das ondas, cuja força motriz foi a vida, a sua vida, o seu existir, o seu sentir. 

Sem mais delongas, peço-lhe permissão para também exilar-me e habitar em 
seu nome, a exemplo de tantos outros poetas, de tantas outras poetisas que, há 30 anos 
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navegaram e ainda navegam por sobre o cotidiano potiguar e atravessam oceanos de 
intensas imagens poéticas, abaixo desse céu repleto de azul e de nuvens que mais parecem 
devaneios de crianças ao se encantar, sempre, com coisas divinas.

Com carinho, aquela que também carrega o mar no nome e no coração; aquela que 
ainda enxerga beleza nas flores de cáctus, bem como leveza nas pedras áridas seridoenses.

Maria Marcela Freire
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Natal/RN, 24 de julho de 2015

Zila, Poetisa Querida,
Saudações aquáticas!

Quando as pessoas me encontram saindo do mar, muitas vezes, já me falam de 
suas aventuras no mar, e foi por isso que me interessei por ler sobre sua vida, suas poesias, 
e fui me emocionando a partir das descobertas a respeito da obra e da vida de uma mulher 
tão admirável e especial. Saio, às vezes, do Morro do Careca, nadando no nosso mar, sem 
fim, e quando chego à Praia do Meio as mulheres se admiram e dizem que sou um orgulho 
para elas, por nadar assim, e falam de você, dizem que era lá na Praia do Meio que você 
nadava, por isso é sempre lembrada.

O motivo pelo qual escrevo esta carta é porque me identifico muito com sua 
sensibilidade e pela forma como se expressava quando escrevia sobre o sertão, o mar e 
por tantas vezes ter nadado no nosso mar de Natal que tanto me encanta. Você é eterna 
pelos seus poemas, pela emoção que eles passam e pela possibilidade de emocionar até às 
lágrimas aqueles que têm sensibilidade e sabem se encantar com a beleza da arte de quem 
sabe encantar. Esse é um dos motivos da lembrança, mas não é somente por isso, muitos 
são os motivos que fizeram você se tornar inesquecível!

Eu nasci em Jardim do Seridó, cidade do seu avô, e lá passei os melhores anos da 
minha infância, curtindo as belezas naturais da nossa região, que você conhecia bem. Eu 
brincava no milharal de papai com as mesmas bonecas de milho que você brincou, foi 
por isso que quando li seu poema “Milharais” chorei de saudade de um tempo sobre o 
qual você escreveu: “Eu as tomava com temor doçura, / trançava seus cabelos, embalava-
as: / eram espigas não, eram bonecas / que me aqueciam, eu as maternava / lavando-as, 
penteando-as, libertando-as / de gumes de moinhos e de fomes [...]”. Como a infância era 
linda, e nossas bonecas eram amadas sem sofisticação nenhuma, só com a plenitude do 
carinho da inocência não perdida.

E imagina que quando conheci o mar já era adolescente e, como você, me emocionei 
muito. Sabe, Zila, eu acredito que o mar é o útero da mãe natureza, nunca vi tanta beleza, 
ele sabe encantar, e quem sabe aproveitá-lo deixa todos os problemas do mundo na areia 
e vai livre nadar. Leva tempo para se ter essa sintonia e para que ocorra o que parece ser 
uma magia. No começo não é fácil, e os problemas vão junto, martelando em nossa mente 
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feito redemoinhos de vento. Até que um dia se aprende, comigo foi assim: eu ia nadando, 
com todos os problemas do mundo “pesando nas costas”, e pedia a Deus que me livrasse 
de todos os pensamentos, para poder nadar em paz. Um dia, de repente, comecei a dizer: 
“Senhor, dai-me a graça de nadar sem os meus pensamentos, eu, o mar e Deus”. Nem 
sei de onde vieram essas palavras, só sei que quando me virei para nadar de costas, os 
golfinhos nadavam ao meu lado e nunca senti Deus tão presente! Então, a partir daquele 
dia aprendi a dizer isso e nadar com a alma. Às vezes, encontro alguns nadadores que 
querem corrigir meu nado e falo que não estou treinando, mas só nadando, porque nadar 
com a alma é nadar sem pensar, sem técnica alguma, simplesmente nadar, com o mar se 
encantar e sempre voltar lá. Você sabe disso...

Outra coisa, querida, me assustei quando li em Rosa de Pedra que fala de um mar 
“onde não há nem sonhos navegando”. Acho que você estava triste quando escreveu isso, 
porque para mim no mar navegam todos os sonhos, até acho que é lá onde todos os 
sonhos se realizam. Digo isso, porque quando você escreveu “Elegia” disse: “Pudessem 
meus olhos vagos / ser ostras, rochas, luar, / ficariam como as algas / morando sempre no 
mar”. É nesse poema que vejo seus sonhos e seu amor pelo mar, e isso, sim, parece com 
você, você presente na essência da beleza como uma tochinha de fogo que não se apagará 
nunca, porque enquanto encantar, haverá presença e saudade.

Gostaria muito de saber sobre as pessoas que você conheceu no mar. Sabe, Zila, a 
coisa mais interessante pra mim são as pessoas que encontramos no mar, os nadadores, 
os mergulhadores, os pescadores, eles são muito especiais e têm uma cabeça diferente de 
quem não conhece e curte esse mundo aquático. Com eles aprendi muitas coisas sobre 
a vida que não aprendi no mundo lá fora, aprendi com um amigo nadador que natação 
é sempre superação, com um amigo pescador que quem sabe ler e escrever tem o poder 
de mudar o mundo. Vou te contar essa história: há um tempo, eu nadava todos os dias, 
cedinho, próximo ao Morro do Careca, e sempre via quando os pescadores voltavam do 
mar. Eram sempre os mesmos, e eu os conhecia. Eles ficavam limpando e arrumando 
os barcos e, certa vez, um me perguntou: – Professora, a senhora é rica? E eu, pensando 
em dinheiro, respondi: – sou não! Daí ele falou: – Porque não quer, pois quem sabe ler e 
escrever tem o poder de mudar o mundo, eu nem sei ler e tenho meu barquinho, minha 
casa e algumas coisinhas, imagine se eu soubesse, eu seria rico! Mas, quando eu era ainda 
criança, uma cigana leu minha mão e disse que eu nunca aprenderia a ler, e era verdade: 
nunca aprendi. Eu pensei muito nas palavras dele e na maldita cigana que o enganou 
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fazendo-o acreditar nisso. Agora eu analiso melhor aquela conversa e penso que sou 
“muito rica”, porque quem tem saúde e um mar para nadar todos os dias, não precisa de 
mais nada! 

E, naquele tempo eu ficava feliz porque eles limpavam os barcos, mas não jogavam 
o lixo no mar. Estamos tentando preservar nossos mares, nossas praias, nossas lagoas, no 
entanto, muito pouco podemos fazer, pois a questão da preservação é um estilo de vida, 
uma questão de consciência mesmo.

Você não vai acreditar nisto que tenho para contar, não fique triste, mas a Lagoa do 
Bonfim que você tão belamente descreveu (“À visão da lagoa quieta / uma paz de superfície 
desabrocha / que a lagoa repousa,  / profunda [...]. Novamente a tranquila, novamente a 
transparente face da lagoa  se mostra:  e dos mortos aquáticos  / o segredo permanece  / 
puro”), já não tem tanta pureza, amiga, porque por aqui poluem tudo e as embarcações 
são tantas que tiram toda a paz daquele lugar mágico. Nem dá mais para nadar, porque é 
perigoso demais competir com embarcações que vão e vêm com velejadores treinando o 
tempo todo.

Mudando de assunto, Zila, eu não sou como você cuja inspiração sempre esteve 
presente para pôr a emoção no papel, quando eu estou longe, nadando, as ideias fluem e 
penso coisas incrivelmente belas, mas é somente lá, porque quando volto para a terra elas 
somem num passe de mágica, como os golfinhos que vêm e vão com a mesma leveza e 
beleza da natureza.

Um dia eu ganhei um barquinho de papel, inesquecível, e naquele dia eu até escrevi 
um pouquinho pra ele:

Hoje navego por mundos inimagináveis
No mar há espaços para os sonhos se realizarem
Até meu barquinho de papel tem leme e sabe aonde vai
Talvez vá a uma ilha qualquer e resista a todas as tempestades
Há calmaria na ilha da fantasia
No fundo da alma há algo que acalma
No meu mundo os exércitos venceram todos e há paz geral
O “sol brilha” e vem um clarão que invade o coração
Vejo só uma parte de mim
A outra parte vem de ti e me completa
Nunca estou só nessa imensidão
Há pássaros no céu 
Há peixes de todas as cores no fundo do mar felizes a nadar
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Há um brilho do olhar que pode estar em qualquer lugar
Até as portas abstratas e necessárias que se fecharam para 
Fernando Pessoa
Abriram-se todas para mim
Entro e saio como um clarão de relâmpago que corta o céu nas 
noites tempestuosas
Como o arco-íris que aparece some num piscar de olhos
E em cada espaço há uma canção
Canção que flui da imaginação e toca o coração.

          É isso. Gostou?
          Um grande abraço aquático e fica com Deus, Zila Mamede!
          Com Carinho, uma amiga direto do mar...

Maria Niete Santos de Medeiros
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Natal, 25 de julho de 2015
Z.,

Faz 30 anos que você se foi. Será que somos muito diferentes hoje do que fomos 
em 1985? Acho que não. A vida está passando igual. O mar continua o mesmo. Eu sou a 
mulher na praia, encostada numa jangada, observando o movimento dos barcos. Gosto 
dos arrepios na pele. Do sal e dos meus pés na areia. A vida está passando igual. As pessoas 
ainda sofrem de amor, de falta de dinheiro, de doença, de falta de empatia, entre outras 
coisas. Estamos sempre à procura de um mar de felicidade. Será que esse mar existe? 
Somos tantas tormentas. A vida é esse eterno chacoalhar das águas.

Em 1985, eu estava com quatro anos e morava numa casa quase à beira da praia 
de Ponta Negra. Todos os dias eu ia à praia, caminhava na areia e catava conchas do mar. 
Guardava-as num vidro na estante do meu quarto. Adorava abrir esse vidro e sentir o 
cheiro daquelas conchas colhidas por mim. Minha proximidade com o mar me faz mais 
próxima de você.

Depois, fui crescendo e o mar foi deixado de lado. Outras coisas me chamavam. 
Comecei a escrever e a gostar de escrever. Comecei a ler poesia. Conheci você e tantos 
outros poetas. Fui fisgada por livros e autores. Pelas palavras. Fui envolvida por silêncios. 
Os silêncios que rondam os poemas.

Hoje, aos 33 anos, ainda vivo cheia de silêncios. E voltei ao mar para me lembrar de 
mim mesma. A criança que eu fui. A mulher que eu me tornei. Tem tanto do mar dentro 
de mim. Tanto de choro e sal. Hoje, eu sou a mulher na praia, encostada numa jangada, 
observando o movimento dos barcos. O olhar é mais maduro. Talvez um tanto duro, mas 
também muito doce. Não vejo mais as conchas do mar. Acho que elas estão em outras 
vidas, outros lugares, embalando os sonhos de outras meninas.

A vida ainda passa igual. O mar continua o mesmo. Sempre o mesmo encantamento. 
As palavras ainda moram em mim. Queria tanto contar mais de mim. Dos estudos, dos 
números, dos amores e das caminhadas. Mas essa sou eu. Fechada como pedra. Silenciosa. 
Uma rosa de pedra. Uma paisagem pacata e tantas vezes melancólica.

O mar em nós ainda é o nosso caminho. Somos próximas. Somos tantas tormentas. 
Zila, a vida é esse eterno chacoalhar das águas.

Marina Rabelo Caldas
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Natal, 22 de julho de 2015

Minha querida! Saudades!  Saudades! 

 Como sinto doer a saudade, dor física mesmo, dor no peito, dor que dói! 
Hoje, talvez, a lua alta entre nuvens, a chuva fina que cai e a quietude das dunas na 

minha janela, me encantem e me tragam você. Sim, você assim, estrela cadente, um raio 
veloz de luz que atravessa no tempo presente!

Preciso lhe falar por um longo tempo, quem sabe um dia, noites inteiras! Preciso 
sentar à varanda de sua morada. Vê-la sorrir, falar de seus projetos, seus sonhos flutuantes, 
sua “flor de pedra”, as palavras não ditas! Quem sabe! 

As horas passam.  “Tardias horas”. Talvez eu consiga enviar-lhe notícias desse 
tempo nosso! Faz tempo!  Não mais nos vimos, não mais sentamos à sua mesa para 
falarmos do sertão – eu, você – do mar. Sempre assim! Ríamos soltas de proezas dos dias 
meus, recriados ali e acolá, em xique-xiques “povilhados”. Você, atenta aos detalhes; eu, 
fascinada pelas palavras suas, em tom emocionado, cheias de litoral.

Sim. Pensei: se eu pudesse agora ver o mar!  Quem sabe! Ficaríamos mais próximas 
se eu pudesse ver e sentir esse seu mar enquanto falávamos. Fui seguindo pelas ruas, 
permaneci bem próxima ao mar. Refiz lembranças, e outras ressurgiram. Reconheço-o! 
Vejo-o da sua varanda.  Bem do alto! Cheguei e “empossei-me” de seus caminhos (do 
mar), sua casa, os lugares em que você atapetou seu chão de palavras, tantas palavras... dos 
muitos exercícios em busca do dizer exato.  

Andei... fui surpreendida pelas veredas suas. Nos ecos de sua voz, revivi os lugares 
por onde você andou e falou dos que lhe foram caros, de seus afetos, de laços do sangue 
impressos em suas veias. Foram eles seus herdeiros, não apenas eles, mas os que vivem de 
cada gota desse seu dizer, “em caminhos das luas descambando as madrugadas”.  

Sim, percorri as ruas. Silenciosamente, compus parte a parte, como uma canção,  
a velha e antes pacata Trairi, agora tomada pelo asfalto quente, que escondeu as areias 
vermelhas tão delicadas que tocaram seus pés! Entendi agora, somente agora, que “a 
duna antiga faz-se pavimento” e que seu chão “se muda em novos alicerces”. Sim! A rua 
permanece calçada.  Compreendi que a grama “afoga-se” em espaços feitos pelas enxadas 
a cavarem a terra, despojando-se do lirismo para compor um “caminho vertical”. Você 
sofreu pela rua nua, presa entre concretos acinzentados!
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Andei, minha cara Zila! Atravessei até chegar à sua Seridó, antes tão próxima 
ao assobio do vento que veio “à toa” e lhe chamou. Você não está lá... ele não mais está 
lá, trazendo o perfume das flores e folhas dos morros próximos. Rasgaram-se novos 
projetos! Só lhe resta um pequeno ângulo que ainda resiste para que se possa ver o sol, 
em seu silêncio! 

Mas fui à ladeira do sol! Lembra?  Revi o lado norte! De lá percebo uma face 
sua que foi composta em algumas fotografias. Permanece lá uma sua imagem tão clara e 
brilhante, como você se fez; com a cor dos versos seus. Subi a ladeira, galguei cada pedaço 
dos limites de seus caminhos. Parei naquele lugar em que você normalmente deixava seu 
fusca, em busca do banho marinho, seu sal de vida! Aproximei-me do mar! A praia agora 
é repleta de sombrinhas, cadeiras que lá estão em lugar das toalhas coloridas que serviam 
de assento aos banhistas. Você quase nunca usava, lembra? Você adentrava ao mar! Vi 
gaivotas beliscando peixes e um “brinquedo colorido”, de criança, vagando nesse mesmo 
mar perdido de sua “infância”.

Apanhei conchas, pequenas, tentando ouvir alguns sussurros seus trazidos pelo 
bramido do mar. Mais próxima das pedras lapidadas, em que vi suas fotografias, tirei meus 
sapatos, senti os rochedos frios, pisei nos musgos que ali estão e criaram um campo fértil  
no outono de suas palavras. As nuvens, em pedaços, aos poucos libertam-se do vento e 
caem em pingos azuis!

Esperei ali no mar! Bebi a visão daquela praia mansa, onde desejos seus se 
dispersaram. Procurei ali a água-viva lilás e a concha entristecida que tanto admirávamos. 
Lembra? Encontrei-as, novamente, são outras, mergulhadas nas areias brancas, próximas 
às espumas que chegam em ondas menores. Entre algas, alguns peixes e mariscos fazem 
seus ninhos, mas tijolos avermelhados preenchem um chão antes apenas de água. São 
agora guardiões de um novo tempo, um tempo que você também precisava ver. Um tempo 
absoluto, senhor de barbas longas e olhar taciturno.

Zila, você quer saber onde anda aquela paz? Nossas tantas conversas com bois, 
meninos tangerinos, cachoeiras, e cabras que mastigavam talos nos campos de pedra?  
Eles, os bois, continuam a ruminar nas madrugadas. E as suas meninas! Elas continuam lá, 
no canto da sala, a brincar nas escadarias encardidas da velha cidade, transpondo azulejos 
azuis no alto da rua principal. 
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Queria, Zila, saber de você.  Onde anda a menina-ternura, “flor azul” levada na 
correnteza? Em que “navios” e “montarias” do mar você permanece?  Por onde anda você, 
oh senhora das canções marujas, das caravelas que “tocaram” seus “caminhos” “em naves 
feitas de sonho”?

Saudades ... saudades!

Marise Adriana Mamede Galvão
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Natal, 25 de julho de 2015

Cara escritora, poeta e bibliotecária Zila da Costa Mamede,

Escrevo-te esta carta num misto de humildade, afeto e admiração, com espírito 
revestido de saudosismo, otimismo e esperança. Nestas singelas linhas, quero, inicialmente, 
te agradecer por ser até hoje motivo de inspiração para todos que, assim como eu, abraçaram 
a Biblioteconomia como parceira e profissão para a vida. Minha formação é na área da 
Biblioteconomia e Documentação e atuo tanto em bibliotecas quanto na docência, junto 
a jovens estudantes e futuros bibliotecários. Como aluna, uma das primeiras referências 
a mim apresentadas, dando ainda os primeiros passos rumo à compreensão da profissão 
que tanto me encanta, foi você, Zila Mamede. Lembro-me como se fosse hoje, a primeira 
visita programada que fizemos para conhecer a Biblioteca Central da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, que hoje tem o seu nome, justa homenagem a quem idealizou, 
planejou, executou e dirigiu esse casulo da sabedoria humana.
 Como forma de agradecimento, querida Zila – permita-me esse tratamento mais 
afetuoso – gostaria de contar as boas-novas, as conquistas e também algumas dificuldades 
enfrentadas na minha profissão nas três décadas de atuação que nos separam. Desde 
então, algumas coisas mudaram. Conquistamos espaço e reconhecimento dentro e fora 
dos muros da academia e atualmente estamos conseguindo formar 70 novos bibliotecários 
por ano, prontos para arregaçar as mangas e dar continuidade ao exercício de semear 
bibliotecas que seu legado tão bem nos ensina.

O cenário informacional dentro da nossa estimada universidade também passou 
por consideráveis reorganizações desde o último livro que você organizadamente 
devolveu à estante. O Serviço Central de Bibliotecas criado por você, que era composto 
pela Biblioteca Central e os acervos das bibliotecas das Faculdades Isoladas, passou 
por algumas atualizações nas instâncias administrativas e atualmente é denominado de 
Sistema de Bibliotecas da UFRN. Aprovado por regulamento, o sistema é composto por 22 
unidades de informação, distribuídas nos centros do campus central e campus avançados 
localizados no interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente em Caicó, Currais 
Novos, Macau, Nova Cruz e Santa Cruz.
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As instalações físicas da BCZM, aquele espaço tão impregnado de tua presença, 
também sofreram algumas modificações. A mudança mais significativa no que diz 
respeito ao espaço físico se deve à construção de um prédio anexo, distribuído em três 
pavimentos que atualmente abrigam o acervo circulante da biblioteca. E, quem diria, até 
aqueles que não podem enxergar as palavras marcadas nos papéis, agora podem ler a 
partir das ferramentas do Laboratório de Acessibilidade, seção nova criada para promover 
o acesso às informações às pessoas portadoras de necessidades especiais.

A aquisição do acervo é realizada por meio de um Sistema Informacional de 
Gestão Acadêmica de forma que todos, professores, alunos e bibliotecários, possam fazer 
solicitação de novos títulos com o objetivo de manter nosso acervo sempre atualizado. 
Como resultado desse esforço, posso te dizer que só na BCZM atualmente possuímos um 
quantitativo de 395 mil volumes distribuídos entre exemplares e fascículos. Além disso, a 
comunidade acadêmica da UFRN conta com o acesso a 3.536 livros digitais. Isso mesmo, 
Zila, quem diria que passadas apenas três décadas as pessoas leriam livros em telas de 
milhares de pixels e não apenas na forma impressa, não é?

Como podes ver, Zila querida, a semente que plantaste em 1959 germinou, 
floresceu e a colheita está sendo farta. Estamos acompanhando a interiorização da 
universidade, inaugurando novas bibliotecas, disponibilizando as informações para os 
nossos pesquisadores nos mais diversos suportes e levando nosso bem mais precioso, o 
livro, para grande parte do Estado do Rio Grande do Norte. 

Infelizmente, nem tudo são flores, como diz o ditado. Há alguns espinhos nas 
rosas também. A situação da nossa querida Biblioteca Pública Câmara Cascudo não é 
das melhores. O número de bibliotecas comunitárias é muito pequeno. A situação das 
bibliotecas escolares, principalmente as públicas, não é nada animadora, uma vez que o 
cenário ainda é de bibliotecas fechadas ou em funcionamento, mas sem a presença do 
bibliotecário. Rego minha esperança no aguardo da efetivação do Projeto de Lei que 
dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país.

Quero dizer-te que ainda trago outras boas-novas. Acredito que você nem sequer 
imaginava que ao receber o diploma de Bacharel em Biblioteconomia, expedido pelo curso 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 1956, e quando multiplicou os conhecimentos 
adquiridos ao ministrar o Curso Intensivo de Biblioteconomia na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, que seria a protagonista da história da Biblioteconomia na UFRN.
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Desde 04 de junho de 1990, foi criado o Departamento de Biblioteconomia. 
Inicialmente, esse departamento ficou instalado nas dependências da BCZM, como 
carinhosamente a chamamos. Apenas no ano de 1992, por meio de recursos orçamentários, 
ocorreu a transferência para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, onde permanece até 
hoje, sob a denominação de Departamento de Ciência da Informação.

A criação desse departamento se deve principalmente à iniciativa de jovens 
estudantes que tiveram a honra e o privilégio de conviver contigo, Zila. Eram alunas 
dos cursos de graduação da UFRN que, atuando como bolsistas da biblioteca, puderam 
perceber em você um exemplo do zeloso e eficiente exercício de semear, organizar e dirigir 
bibliotecas e, sendo na mesma medida testemunhas do teu amor pelos livros.

De lá para cá o curso de Graduação em Biblioteconomia da UFRN já formou 15 
turmas. Oferece desde 2005 o Curso de Especialização em Gestão Estratégica em Sistemas 
de Informação. A mais nova conquista da história desse departamento foi a aprovação 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do 
Mestrado Profissional em Ciências da Informação, a ser coordenado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Informação, e a primeira turma iniciará o semestre letivo 
ainda no corrente ano.

Como pudeste ver nestas poucas linhas, estimada Zila, contar a história das 
bibliotecas e da Biblioteconomia no Rio Grande do Norte é contar a tua própria história. 
Teu legado é o oxigênio que nutre nossos sonhos. Teu carinho e eficiência profissional é 
nossa inspiração. Tuas características de pesquisadora infatigável, obstinada, disciplinada, 
guardiã, amante e amiga dos livros, devem resumir o que significa ser bibliotecária. Ter 
como inspiração alguém que doou sua vida ao exercício de dar vida, acolher e organizar 
livros e semear bibliotecas em todo o Estado, é algo que não pode ser explicado, precisa 
ser vivido, experimentado, sentido. Hoje carrego a responsabilidade de ser uma entre os 
guardiões do teu legado que para mim significa resistir à cruel velocidade da produção de 
informações desconectadas e meramente quantitativas.

Obrigada por me ensinar tanto!
Uma eterna admiradora!

Mônica Karina Santos Reis
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Zila,

lembro da primeira vez que te vi. um nome, uma mar. e basta um cheiro, um vento, 
basta qualquer coisa, seu nome, zila, pra eu me dizer que sempre quis voltar ao mar. seu 
nome guarda algo muito profundo, o mar inteiro, o meu próprio nome. 

atravesso as folhas, atravesso toda água, até que possa ser toda ela, até que possa 
ser mais um fugidio cearense rumo ao forte dos reis magos. então te cheiro esse cangote e 
assopro até me faltar o pouco ar. te beijo esse cangote.

às vezes, como agora relendo sua cartinha, penso que é coisa de doido e meio, 
mas essa é outra história. você diz “minhas expectativas eram – e talvez ainda o sejam 
– apenas oníricas, mesmo porque não me sinto em condições físicas ou emocionais de 
alimentar qualquer outro tipo de expectativa. contudo, repito o que disse no bilhete 
deixado sob o capacho na porta: você é uma pessoa gostável. digo mais: decididamente 
gostável, apaixonadamente gostável. só que nascemos em mundos diferentes (apesar de 
compartilharmos alguma das mesmas ideias), em épocas diferentes. pra falar a verdade, 
nem sei se algum dia a gente se conhecerá”. então eu lembro de um filme muito bonito, 
que vi nos anos 80, chamado “nunca te vi, sempre te amei”. pois é, você me diz que é assim 
a vida, minha doce mareada zila. decerto, gostaria muito de olhar os teus olhos, de sentir 
o aroma de teu corpo, assim mesmo, por rápidos minutos. algo docemente selvagem – eu 
amo o selvagem, zila! ou mesmo docemente.

seria igualmente feliz com a tua felicidade – como sou feliz com a felicidade das 
pessoas que amo. amo como uma aurora selvagem. me faz pensar em mil loucuras. todas 
inocentes. fico me perguntando: você existe mesmo? sei que pode ser e é mesmo meio 
esquisita. mas é uma grande sujeita. e um grande poeta. não me esqueço: são raros os 
grandes sujeitos, esquisitos ou não. são raros os grandes poetas, modernos ou não. assim 
como é rara uma zila mamede na vida das pessoas.

passeio pelos renques nas bibliotecas e sinto seu cheiro em cada lombada que 
ajeito, nas poeirinhas mínimas que massageio entre os dedos. te cheiro esse cangote. como 
um idílio, um código. um mapa pra todo seu mar.

e te escrevo cartas. atravesso os livros, as buganvílias, essas florezinhas que têm seu 
nome, o mar. e te escrevo uma carta que seja letra e flecha, que te chegue e nos atravesse 
o tempo, o impossível:
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eu penso 
nessas palavras
há muito. não por mim, por você.
eu te quero bem, nada que fira os teus
a coisa prática do dia, de há muitos anos
é que eu vivo sozinha com uma menininha
linda de 8 anos e que é a minha filha com enéas,
eneida, a minha pequena. e tudo o que devo e quero
preservar desde o sempre e para sempre é este pedaço 
de mim. claro que quero me cuidar a mim também. deve ser um 
modo de autopreservação sim, porque eu nunca, veja, nunca é tanto 
tempo, e eu nunca fui nada menos que discretíssima em tudo que se diz 
a meu respeito. emoções, amores, desejos, sexo. não paradoxalmente, exatamente livre e 
aberta e inteira e clara e precisa com quem desejo, te desejo. amigas, verdadeiramente... 
amigas? nenhum que chegasse ao ponto de eu entregar essas palavras, esses desejos, como 
o faço agora e eu quero, quero seguir assim. não sei o que é assim, 
quero dizer, quero continuar livre e aberta e fiel aos meus desejos,
minhas vontades, meu sentido de autopreservação, 
preservar a minha filha e a quem eu amo. não,
não é piegas, há algo nesse desejo que pode chamar
amor, então eu quero preservar você também. isso
pode parecer em sua extensão besta demais
porque bastaria eu dizer numa frase, o
segredo ficará guardado, o que é
profano, oxalá o permaneça
não sei como, onde
se apenas aqui
o papel

que loucura essa falastrice toda. pra quê tanto –
tão verdadeiro e sentido como se vívida palavra
– isto é um ponto interessante da escrita: fazer
da escrita uma terceira via, uma vida que caiba 
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na escrita. mas sem a metafísica, ah sim eu
gostava de sair da escrita e ter uma vida plena
de gozos e risos e choros e rasgos e geometrias
e essas coisas todas que fico pensando. como?
mas isto não é comigo. é com as possibilidades 
que se nos abrem, se as abrir. envie a cartinha. 
envie, olha estou como que ajoelhada, uma gata 
ou uma cadela, bufando e suspirando e salivando
manda, manda! me dá, me dá, me dá, me dá...
sim, eu vou. me leva. uma engolida até o engasgue.
é, tanta letra pra dizer apenas: de onde/como estiver
minha querida, me busca, me aceita. ama e defende 
meu caminho e nome – seu mar e nome, zila. zila...

julho, um ano qualquer
no nada, n.

Nina Rizzi
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Natal, 20 de julho de 2015

Ei, Zila!

Quanta névoa entre nós, quanto silêncio e quanto tempo! – se é que aí também há 
o mesmo tempo. Sabe de uma coisa? Acho que o aqui e o aí são bolhas coladas, originadas 
pelo mesmo sopro... Que seja ou não, espero que você esteja bem onde estiver e, livre das 
necessidades que o corpo e a vida em sociedade determinam, possa estar em permanente 
estado de poesia, de preferência trocando versos com Cabral, Drummond e Bandeira, 
aquele que disse “você é poeta até debaixo da água do Capibaribe”, não foi? Eu me lembro 
de ter lido isso. Na verdade, você é poeta até debaixo das águas daquela praia, a do Forte, 
onde costumava nadar... Eu soube que você estava contente com a vida por aqueles dias, 
tinha até comprado uns sapatos bacanas, essas coisas que a gente se dá quando quer ficar 
mais bonita, quando está se amando mais. Enfim, quando simplesmente quer se renovar. 
Porque a vida aqui é assim, tem estações, e você estava duas vezes no verão: naquele da 
natureza e no seu verão íntimo. 

É muito bom quando isso aflora, principalmente na alma dos poetas, essas 
criaturas às vezes tão impressionáveis que até uma folha seca rolando aos pés pode mudar 
o seu estado de espírito. O meu mudou de repente quando fiquei sabendo da sua... da 
sua passagem radical para o lado do mar que você amava tanto, de suas bodas eternas 
com ele, digamos assim. Eu soube à noite da sexta-feira e vi o dia amanhecer. Passei a 
manhã ouvindo “Cavalgada das valquírias”, de Wagner, uma música forte que me ajudou 
a sustentar o momento e a ter coragem de ir ver você mais tarde. Acho que o disco não 
prestou mais, era um vinil (depois de tanto tempo estou ouvindo a mesma música, desta 
vez pelo computador, enquanto começo esta carta, e de novo para ter coragem: agora, de 
continuar “estas mal traçadas linhas”). Um detalhe curioso é que minhas unhas estavam 
pintadas de um rosa bem claro, quase branco, e a cor do esmalte mudou, ficou roxa, bem 
roxinha, da cor das suas unhas. Vi, quando peguei na sua mão...

Há coisas assim, inexplicáveis, mas vamos deixar o mistério ao mistério e mudar 
de assunto... Você deve estar surpresa com esta carta. Eu também. Porque elas já não 
são escritas, desde que surgiu a internet. Acho que daqui a pouco as pessoas nem vão 
mais saber como é a própria letra! Então estou aproveitando a ocasião... Sabe como me 
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iniciei na admiração por você? Foi ouvindo uma moça de sua terra, Nova Palmeira, falar 
a seu respeito cheia de encantamento e orgulho. Assim foi, e de tal forma que você ficou 
parecendo quase personagem de lenda. Tinha ido estudar biblioteconomia nos Estados 
Unidos, sozinha, num tempo em que isso não era muito comum. Havia pensado em ser 
freira e consta que compôs umas músicas (daquela do marinheiro sei a melodia, aprendi 
ouvindo a moça cantar: “marinheiro de bote / marinheiro de cais / que esperas da vida / se 
correndo vais...” (antes que me esqueça: musiquei “Falsa ode camoniana”, acho que ficou 
bonito..., você nunca ouviu, foi depois). Retomando o que ia dizendo, eu escutava tudo em 
silêncio, aquele silêncio de quem fica imaginando a pessoa, como ela fala, do que gosta, 
essas coisas tolas que a gente só confessa em horas assim. Sobretudo de seus livros, Zila, 
eu quis saber, naquele tempo. E consegui, na Biblioteca Câmara Cascudo, o empréstimo 
de Salinas, livro precioso por si só e porque lá havia apenas aquele exemplar. 

Um livrinho fino, páginas amareladas, que tomei como algo quase sagrado. 
Achei belamente melancólico. Parece que ali você bebeu não o vinho, mas o mosto das 
sensações da vida, o líquido escuro de suas uvas machucadas. “Tripulantes decompostos”, 
“voo de suicida”, “A fala da criança / ficou pendurada lá fora”, “em sombras permaneço 
decomposta”, “cores soluçantes”, “rostos negros”, “vozes insepultas”... Um quê de gótico, 
Zila, mesmo que você nem tenha pensado nisso. E talvez uma folha de Byron no grande 
chá poético desse livro. No soneto “Cais”, do seu livro Salinas, estes versos: “Três navios 
fugindo, três demônios”, “Três demônios velejam satisfeitos”, “nem galopar eu posso três 
navios / (à noite, quando as brumas me ferirem) / presa nas rédeas desses três demônios”. 
No poema “A Inês”, de Byron: “Que exilado – de si pode fugir? / Mesmo nas zonas mais 
distantes, / Sempre me caça a praga da existência, / O Pensamento, que é um demônio, 
antes”. Parece que vocês estavam conversando... E qual poeta não “conversa” com outro(s), 
até sem querer?... Mas, em relação a Byron, tudo pode ser miragem minha, não repare. 
Há aproximações apenas coincidentes. O que vale é que poeta é assim mesmo: transforma 
o apenas sombrio em sombrio poético, dá forma ao disforme das impressões opressoras. 

Bem, depois li O Arado. Muito do vocabulário era meu conhecido, a partir do 
título e por história também, já que vim desse mesmo sertão, e ainda que fosse de outro, 
os sertões são irmãos gêmeos. E como gostei! O sítio do Alto (Branco) estava referido. Eu 
fui lá, sabia? A casa não só ainda existe como foi reformada, rejuvenesceu, madeiramento 
novo, alpendre reto. Por mais modernizada, porém, acho que você sentiria a alma original 
dela, a porção renitente e escondida como vasilha essencial enterrada. Seja como for, ela 



150

Cartas para Zila

continua bem lá em cima, guardiã, olhando pelos olhos / janelas o mundo ao redor, o 
azul das serras, o descampado se derramando chão abaixo, o açude, enfim a terra que 
você pisou com seu avô, que cortava melancia para você saborear. Algodão, cacimba, 
cabras, “cheiro fofo do paul novinho” (tão sensorial essa imagem!), cavalo, bois, “bois 
dormindo” (que doçura...) e, principalmente,  as bonecas de milho – com que também 
brinquei. “eram espigas não, eram bonecas / que me aqueciam, eu as maternava”. E aquela 
apresentação de Câmara Cascudo... E aqueles volumes em que você registrou toda a 
produção intelectual dele, de 1918 a 1968... Fiquei abismada por saber de um homem com 
tão vasta obra e de você com tamanha persistência em registrar tudo aquilo... Aliás, você o 
tem visto?... Sim, Cascudo...? Então ele está sempre numa rede de nuvem, sustentada por 
coqueiros nenhuns?... O que não faz a leveza, hein? Ah, vocês dois fazem muita falta por 
aqui, mas, se consola, e embora não me agrade dizer, as coisas por estas bandas andam 
estranhas, é um desassossego nas ruas, nas calçadas..., garotos ensinados por adultos a 
tomar coisas, a ferir quem passa, quem sai, quem entra. Falta de livros nas mãos, desde 
cedo? Também acho.  De livros e outras coisas. Escolas boas, simples e bonitas em todos 
os cantos da cidade, com biblioteca e tudo o mais. Ah, me lembrei agora daquele projeto 
seu, a biblioteca volante, indo aos bairros... Tão importante. Mas até a Biblioteca Câmara 
Cascudo, dói dizer, por enquanto está em decadência, apesar do nome que carrega. Se 
você estivesse aqui, certamente já teria puxado as orelhas dos governantes, ora se teria!... 
Pelo menos a do campus da UFRN tem honrado o seu trabalho e o seu nome, que não 
está lá para ornar a fachada, é um reconhecimento justo da instituição pelo seu desvelo 
profissional como bibliotecária que organizou aquilo tudo. Livros, livros... “Não importa 
por onde comece, pois ao tema voltarei sempre”, assim disse Parmênides, e olhe aonde fui 
chegar nessa conversa toda! Pois então... Bom mesmo foi quando você publicou Navegos, 
pois ali estava reunida toda a sua obra até 1978, e com o acompanhamento afinado e 
esclarecedor de Paulo de Tarso Correia de Melo. As sucessivas gerações de leitores vão 
compreender melhor a sua obra a partir dos comentários do poeta, seu grande amigo. 

Por falar em gerações de leitores, ler, nos últimos tempos, ficou mais fácil e mais 
difícil ao mesmo tempo. Porque há milhares de livros para download na internet, mas há 
também as redes sociais, que açambarcam muito a atenção de todo mundo, principalmente 
a dos jovens. Virou costume mundial: eles dormem e acordam com fones metidos nos 
ouvidos e acoplados aos smartphones. Sabe não o que são? Explico: pequenos telefones 
celulares que fazem as vezes de computador pessoal. Escrevem-se mensagens das mais 
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inocentes às mais condenáveis, coisa que você, parece, anteviu naquele verso “cosmonautas 
da pilantragem”, em A Herança. E por falar em herança, você deixou uma muito bonita 
para nós todos: o seu trabalho com livros e os seus próprios, onde melhor, porque mais 
intimamente, pôs o seu amor, e isso faz com que você esteja sempre entre nós, apenas não 
lhe vemos, Zila, mas são tantas as pessoas de quem gostamos e que nunca ou raramente 
vemos... Sim, é diferente. A coisa da respiração... Mas acredito que ninguém foi posto aqui 
apenas para cumprir uma fisiologia finita e, enquanto a cumpre, ter de lutar pelas coisas, 
lutar para ser, pagar impostos porque vive e, sobretudo, ter consciência da finitude. Seria 
tão sádico por parte do espírito da própria vida! 

...
Uma pausa e chego a isto: verdade, a existência aqui pede o Corpo a Corpo, o 

Exercício da Palavra, O Arado, Salinas, a Rosa de Pedra, A Herança..., mas aí onde está você 
é O alto, aquele outro, puro Alto, sem Um fusca a 120, sem Manicure, sem Promissória 
nem Profecia, sem Queda de pássaro no asfalto, sem Canto inútil nem Frustração, sem 
mais O peixe e A mesa..., só o Chamado dessa outra terra alta, dantes nunca habitada por 
você, e onde agora está.

Bom, haveria mais por dizer, mas já ocupei bastante o seu tempo, ou o que para 
nós aqui é tempo, então finalizo esta carta. Foi difícil, foi como subir a um trapézio sem 
cordas nem barra, mas foi bom. Encerrando, cito você, como se fosse eu que o dissesse: “O 
silêncio do sol / lavou-me o luto / da memória”. E agora junto você com Cecília Meireles. 
Você, em “Soneto Transcendental” (Rosa de Pedra): “da vida, longe, irreal, distante, à toa, 
/ arranco de mim mesma essa matéria / lançando-me nos mundos transcendentes: / ali 
diviso ingentes horizontes / onde instantes me afirmo, vivo, sou, / onde existir possível me 
é, sem mágoa”. E Cecília (“Cântico XI”): “Vê, formaram-se sobre todas as águas / Todas as 
nuvens. / Os ventos virão de todos os nortes. / Os dilúvios cairão sobre os mundos. / Tu 
não morrerás. / Não há nuvens que te escureçam. / Não há ventos que te desfaçam. / Não 
há águas que te afoguem. / Tu és a própria nuvem. / O próprio vento. / A própria chuva 
sem fim...”.
“Não há águas que te afoguem”, Zila.
 E não há escuro nenhum.

Sem despedida,
Nivaldete Ferreira da Costa
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Zila, de Palmeira tão Nova!

Sempre nova, conservaste-te, mesmo depois da breve travessia Paraíba-Rio Grande, 
sem perder algo que me fascina em tua poesia: a renovação. Explico melhor, querida. Tudo 
começou quando senti nesta noite de julho, quase encerrando o inverno natalense (já que 
nossa cidade é mesmo apaixonante por sua brisa litorânea, acolhedora e límpida), lendo, 
narcotizado, a recente edição bilíngue de teu livro Rosa de Pedra (Mossoró: Queima Bucha, 
2013), o chamado para ti, o chamado do mar. Não estás mais viva para conheceres a figura 
ímpar do professor Alexandre Alves, um lapidador inconteste das letras potiguares, que 
teve a ideia de verter teus mais instigantes poemas do livro para uma língua (universal?) 
como o inglês. Confesso que há muito tempo estou distante do idioma, o que me deixou 
curioso para saber com que rosto eles ficariam numa versão estrangeira, esforçando-me 
por tentar comparar a sua composição com a do seu coautor. Tal sentimento arrebatou-
me para a companhia dos versos. Quem sabe assim tua poesia provinciana se despojará 
unicamente do local para o universal? E aí, não poderemos dizer que se dará apenas em 
função de ter ganho novas palavras pelas mãos do tradutor. Do contrário, nem a música 
brasileira, independente dos estilos erudito e popular, seria conhecida lá fora, e tu bem 
a conheceste ainda em vida, assim o creio. A música, a propósito, é o que me encanta 
no poema. Está em todas as partes dele, desde a concepção do som de todas as coisas à 
simples erudição emanada das imagens por ele sugeridas. Poesia não se entende, se sente. 
Tu a sentiste como a força existente de uma palmeira (não é à toa a tua origem!). Palmeira 
essa cujas hastes alcançam grandes alturas. Os versos, querida (atrevo-me a chamar-te 
assim!), me ajudam a entender o tamanho da tua sensibilidade, aqui entendida como a 
lucidez diante do mundo. O caule do poema, visto por mim, sustenta mais que meros 
versos; converge e conflui os rios que formam o verdadeiro oceano da tua memória, atenta 
ao antes e ao depois.

Em Rosa de Pedra, assim como em Salinas (1958) e em O Arado (1959), a tua 
capacidade de unir o antigo ao novo em termos estéticos desmitifica a visão equivocada 
dos mais vaidosos iconoclastas, que podem caçoar do “antiquado”, mas beberam em sua 
nascente. Todos nós estamos presos ao nosso passado, às nossas raízes!… Até Manuel 
Bandeira, com quem tiveste a graça de te comunicares, jamais escondeu, de início, o 
próprio fascínio por mestres do passado. Um de seus contemporâneos, o escritor Mário de 
Andrade, era admirador do poeta parnasiano Vicente de Carvalho, mais conhecido como 
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o poeta do mar. Como a iconoclastia nunca nos rendeu muita coisa, sigo a pensar dessa 
forma, quando me deparo com tua Rosa de Pedra, como o exemplo mais comum dessas 
idas e vindas da história da literatura brasileira (sim, porque literatura potiguar também é 
brasileira!). Das serenas marés da infância, de onde escorre a nascente, chega-se à vazante 
para o mar absoluto em que te revelas dona de um mundo pouco habitado. Parece até que 
teus sonetos nessas marés encheram, em épocas de lua cheia, as ondas. O nível das águas, 
aos poucos, seria suficiente para que o mar se recompusesse até regenerar-se, tendo uma 
conotação nova. Estavas a compor a canção. A universalidade do teu oceano reuniria os 
elementos da verdadeira poesia: tradição, mudança, renovação, modernidade. Os fluxos 
contínuos que somente um personagem como o Oceano é capaz de preservar, não se 
rendendo à mutabilidade do tempo, fizeram-no gigante, razão pela qual sempre me invade 
a sensação de beleza e onipotência que Ele transmite. De qualquer jeito, tuas canções e 
sonetos marítimos dizem algo de tua infância repleta de sonhos, de fugas. Ainda respiro 
o incenso salgado deles a exigirem-me o cultivo de uma ideia fixa, misto de inquietude e 
compreensão.

Por mais que tentes um escape, todos os medos, frustrações e desejos sempre 
voltarão às areias de um cais, à orla da praia, ao coração oceânico, porque nele está o 
verdadeiro lirismo. Seja tradicional ou moderna, se tua poesia sobrevive a mais um século, 
é sinal de que até o moderno hoje é relativo. O que seria, ainda neste século XXI, moderno 
(e aqui entenda-se moderno enquanto arte de vanguarda na concepção preliminar do 
uso da palavra)? O moderno desmodernizou-se? Ou o pós-moderno despós-modernizou-
se? O mistério do mar é teu refúgio. Um baú no qual guardaste o teu tempo, o tempo 
da memória. Essa atemporalidade tua não encontra disciplina, porque é espiritual. O 
tempo não é cronológico. O tempo é de cada um de nós. Ele tem a nossa cara. Por isso, 
as ruas são tuas, a infância é tua, o oceano é teu, as conchas, os marujos, os rios são teus. 
Aparentemente, nada transmuda. Eu me transmudo. Enquanto teu decifrador de códigos, 
vivo a mesma sensação que tu quando contemplo o reino das águas.

A relação que o Oceano (ímã a atrair todas as fases da tua existência) tem com os 
versos do poema “Canção da Rosa de Pedra”, que dá, em parte, título ao livro, é sua peça-
chave para entender o conjunto da obra, porque é a partir dela que eu desvendei a ti. 
Tu és mulher, inconstante, polimórfica como essa rosa marítima, composta de brisa, sal, 
palavra, tempestade, amor, sonho, embriaguez, lodo:
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Essa, a rosa da promessa
da noite do nosso amor,
murcha rosa indiferente,
sem alma, escassa de olor?

Por que essa rosa de pedra,
o meu presente nupcial?
– Pantanosa flor de lama
gerada em brisas de sal.

O riso da minha infância,
gritam-no abismos de sangue
onde boia impura, incauta,
flor de pedra, flor de mangue.

A vã promessa incumprida
na noite do nosso amor
repousa em praias de sombra
navega em mares de dor.

(Zila Mamede, “Canção da Rosa de Pedra”).

Dominaste o mar tão logo estiveste com ele desde a primeira vez. Os livros que 
organizaste nas duas maiores bibliotecas que herdamos de ti. A herança do mar, a 
herança da escrita, da leitura. Eis a relação com o Oceano, teu país, tua pátria potiguar! 
Apesar de todo o gigantismo deste território que acolheu outro – o das estantes de livros 
competentemente distribuídas num ambiente estudantil –, tu estás conosco, na nossa 
submersa província. Assim mesmo – submersa! Os amores, as praias, os sargaços, as 
flores, a infância, o sal; todos submersos, tendo a espera de um lugar que lhes dê sentido, 
de viajantes que os despertem. A rosa insiste nesse propósito, por isso, é de pedra. Sólida, 
resistente ao mar absoluto, revolto, colossal, mostra a sua coragem tão feminina ao manter 
simbólico e figurativo esse patrimônio; cabendo, querida, aos que se aventurarem nele, 
como tu, sonharem, idealizarem projetos, redescobrirem-se, avaliarem-se, regenerarem-
se num tempo, numa vida, num amor, num povo, numa história, num mar de repouso.

Até a eternidade!

Paulo de Macedo Caldas Neto
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Natal, 25 de julho de 2015 

Zila,

 É possível falar com você? 
Desde pequeno, ouvia teu nome ressoando entre os familiares sem me dar conta do 

que se tratava. A poesia, que já morava, pois nasceu em mim, ainda não era concretamente 
enjaulada por um nome. Era um sentimento, e eu não tinha noção da sua importância para 
o seu desenvolvimento e afinidade em mim. Sempre ao sentar na areia da praia, sentindo-a 
escorrer entre meus dedos, sinto tua presença, mesmo sem nunca tê-la conhecido, mesmo 
que você nunca imaginasse que um dia eu existiria. 

Acho que essa é a questão: sua presença. É muito forte em mim, e transborda os 
limites da poesia. Daria tudo para conversar contigo, não pra lhe entender, pois não vejo 
margens no teu ser, mas para admirá-la, para olhar nos seus olhos e confirmar uma série 
de questões infinitas, que se estendem e mergulham por todos os oceanos, que naufragam 
e por ordem natural voltam à praia. Assim como teu corpo. Apenas teu físico, pois todas 
as vezes que sento na areia da praia e a sinto escorrer entre meus dedos, vejo no mar tua 
alma e tua poesia, em forma de água, sal, e horizontes infindáveis. Queria um conselho, 
um afago, uma palavra amiga que fosse. Queria, mas não é possível.

Entendo e respeito tua ida, pois o mar, teu amor, não a teria engolido sem o seu 
consentimento. Foi escolha ou destino? 

Talvez essa seja a primeira vez que eu escreva um texto tão longo, uma carta, por 
livre e espontânea vontade. Eu sei, “todas as cartas de amor são ridículas”, mas essa não 
é apenas uma carta de amor, é também um pedido de ajuda. Sempre pensava que podia 
me comunicar contigo através da poesia. A minha, e a sua. Sem qualquer pretensão de 
comparação, obviamente, mas essa é uma boa oportunidade de tentar uma nova maneira 
de dialogar com o meu pensamento, e mais uma vez, com você. Seu silêncio que grita, é um 
gesto marítimo, acompanhando as ondas e as marés. Seria mesmo possível este silêncio 
descer dos olhos pousados e recostar por entre algum lirismo? Teus olhos fecundados nos 
trigais são feitos de prantos que o amor desceu? Tua face foi sempre tranquila, restos de 
estrelas, ou isso se deu quando o mar a levou? O mar é meu caminho, ou devo destinar à 
praia meus carinhos? Ou você o escolheu pelo medo de uma cripta tão pequena não conter 
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tua grandeza? As brumas são feridas? Rosamanhã me levará? São perguntas sinceras, que 
me dão uma sensação de estar mais próximo a você. É uma sensação de centímetros, mas 
vale a pena.

Na minha visão, a biografia pouco importa quando há poesia. A poesia diz tanto 
quanto cala, e é por isso que ela diz tanto. Você ainda existe, reencarnada em outro corpo? 
Só é possível sentir nas águas salgadas? Tua poesia é o melhor jeito de te conhecer? Nela 
eu me conheço também, não como se as minhas lembranças estivessem contidas ali, mas 
o meu futuro por entre aquelas folhas estivesse escrito. A solidão, os amores e desamores, 
as fraquezas, a saudade. Em tudo que surge, sua força poética está. 

Dê-me uma luz, diga-me se isso existe mesmo! De alguma forma que eu me sinta 
preenchido ou quem sabe vazio de você. Se existir algo de mágico na poesia, eu preciso 
dessa certeza. Ou certezas são fraquezas humanas, e tudo que você pode me oferecer é essa 
dúvida? Sinto-me perdido, esse era também o teu norte? Existe algo de comum entre nós? 
De onde vem essa necessidade, fugaz como a morte, de escrever?

Hoje, ao perceber que as únicas testemunhas de certas coisas maravilhosas, ou 
tristes, são as estrelas, pensei que você pudesse ser uma. Pensei que você me daria força e 
luz, sendo estrela, e que as páginas amarelas que reúnem seus livros na verdade brilham 
e são um caminho poético, marítimo, saudoso, como os amores dos portos, como os 
afogados que tornaram-se mar. 

Já quase acredito que pelo menos tua lembrança é uma estrela e que hoje, na volta 
pra casa, essa lembrança ou essa presença me guiou, e que antes disso, durante toda a noite 
em que estive fora de casa, coberto pelo lençol escuro do céu, foi você quem fez com que 
as coisas seguissem certo rumo, é você quem olha por mim, é você meu anjo da guarda. E 
sendo assim, o que aconteceu durante esta madrugada é parte dos teus destinos, parte da 
providência divina que se estenderá amanhã, e nos dias seguintes. Gostaria que isso fosse 
verdade. Entregaria meus caminhos para você como quem entrega um recém-nascido 
para sua mãe, como um barco se entrega pro mar, como tenho entregado para pessoas 
“vivas”, menos importantes, e outras, quem sabe, também tão importantes. 

Não sou Bandeira, Drummond ou João Cabral de Melo Neto. Sou um jovem 
vivo, sem pretensão de poeta, que escreve não ao teu ser carnal, mas às tuas dúvidas, 
ao teu silêncio que grita, tua ausência que na verdade nunca foi presença. Esta carta na 
verdade não tem fim, pois se estende na minha poesia, que por não ser uma escolha, 
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também não terá fim. Por favor, preciso de uma resposta, por mais intrínseca e subjetiva 
que possa ser. Nem que seja uma estrela cadente bordada nos olhos de alguém. Nem que 
seja o movimento infinito do mar nesses cabelos. Nem que seja o gosto do sal, nos lábios 
e lágrimas, em pleno sertão.

Abraços esperançosos,

Pedro Mamede Galvão Bretas Lage
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Natal, 25 de julho de 2015

Querida Zila,

Hoje, muitas razões levaram-me até você, quais sejam: saudade, aprendizado, 
competência, coerência, ética, memória institucional, humanismo, reconhecimento e 
rigor profissional. Por isso, aproveitei para participar do processo seletivo do memorável 
Projeto Cartas para Zila Mamede, da Editora da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (EDUFRN), sob a coordenação da escritora Marize Castro. 

Assim sendo, aproveito para registar que sua morte, em dezembro de 1985, 
deixou uma grande lacuna na Biblioteconomia, em especial, na do Rio Grande do Norte 
pois, como bibliotecária, tinhas uma visão diferenciada do “ser”, do “fazer”, do “saber” e do 
“querer” bibliotecário. 

Vale lembrar que sua competência profissional e sua atuação eficaz como 
servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possibilitaram a 
inserção do serviço de bibliotecas dessa universidade, em nível nacional, junto às diversas 
bibliotecas universitárias brasileiras, inicialmente, pelas discussões advindas dos Planos 
Nacionais de Bibliotecas Universitárias (PNBU), na década de 1970.  Nesse período, a 
elaboração do projeto da Biblioteca Central e sua construção demonstraram seu empenho 
enquanto gestora pública no âmbito da UFRN, uma vez que, até então, ela funcionava em 
um prédio que foi adaptado para atender os serviços da biblioteca, onde, nos dias atuais, 
funciona o arquivo geral da universidade. Por isso, o desempenho das suas funções como 
servidora pública, ao ser pautado na ética, no rigor profissional e na proatividade, sempre 
me encantou. 

Assim, motivada pela saudade e pela necessidade que sinto de recordar sua 
trajetória como diretora da biblioteca e, ainda, como eterna mestra profissional, na área de 
Biblioteconomia, redigi esta carta, como uma forma de registrar uma gratidão profunda 
pela minha trajetória profissional, nos últimos trinta anos, pois neste momento de 
homenagens a Zila Mamede, acredito ter muito a te dizer, uma vez que, no período de 16 
de março de 1998 a 21 de agosto de 2009, tive o prazer de dirigir o sistema de bibliotecas da 
UFRN. Ademais, defendi minha tese de doutorado, em 25 de junho passado, cuja pesquisa 
teve como objeto de discussão o gênero resumo. 
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Zila, preciso te comunicar que o interesse de estudar resumos de dissertações e 
teses para o desenvolvimento da tese teve origem em meados da década de 1980, quando 
tive oportunidade de fazer um curso pensado por você, sobre resumos, na própria 
Biblioteca Central. Esse curso foi ministrado pela então bibliotecária da UFRN, Maria 
Aparecida Esteves Caldas, como forma de educação continuada e, ainda, de formação 
em serviço, como marcas indeléveis da sua gestão. Por isso, sempre acreditei que a gestão 
pública implementada por você serviu de modelo para algumas das suas sucessoras na 
administração do sistema de bibliotecas da nossa querida universidade – lócus onde 
adquiri a minha cultura de trabalho, na função de bolsista, no período de 16 de junho de 
1976 a 31 de dezembro de 1977, sob sua direção.

Zila, fizestes várias sucessoras na gestão desse sistema, quais sejam: Maria Neile 
de Oliveira Bezerra; Lígia de Araújo Alves; Rejane Lordão Monteiro e eu. As duas últimas 
foram bolsistas nessa unidade de informação. 

Em 1986, em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE/
UFRN), por meio desse colegiado, decidiu-se que a Biblioteca Central passaria a ser 
denominada Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). Nessa direção, a comunidade 
universitária aclamou a homenagem, notadamente, a categoria de bibliotecários. 

Em agosto de 1992, foi criado o Departamento de Biblioteconomia (DEBIB), na 
UFRN, cuja iniciativa se deu a partir da luta de um grupo de professores colaboradores 
que atuavam na biblioteca central, conforme sua intervenção política junto às instâncias 
superiores da universidade para complementar o quadro reduzido de profissionais 
bibliotecários. Com efeito, as diversas ações inerentes à tríade ensino, pesquisa e extensão 
e desenvolvidas por esses professores, em prol do avanço da biblioteconomia no estado do 
Rio Grande do Norte, contribuíram para a formação de aproximadamente quatrocentos 
bibliotecários, no período que vai de 1997 até os dias atuais. Certamente, Zila, você estaria 
aplaudindo, juntamente, com os professores do DEBIB, o crescimento exponencial dessa 
unidade acadêmica, pois, recentemente, foi aprovado o curso de mestrado profissional 
na área de Ciência da Informação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC). Esse mestrado será 
iniciado em 2016. Atualmente, esse departamento chama-se Departamento de Ciência da 
Informação (DECIN).

Em 1998, após 21 anos que a biblioteca funcionava no prédio para cuja 
edificação contribuístes, conseguimos implantar teu nome em sua fachada central, uma 
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vez que considerávamos relevante essa identificação do local, como emérita bibliotecária 
fundadora do Serviço Central de Bibliotecas da UFRN.

O nosso sistema de bibliotecas, a cada dia, avança mais nos seus propósitos 
informacionais e comunicacionais, tanto pela ampliação do seu acervo como pela 
incorporação de novos serviços de informação. 

Zila, saibas que a nova geração de profissionais bibliotecários do RN reconhece o 
teu legado, o teu trabalho pela Biblioteconomia, como marcas indeléveis de uma emérita 
bibliotecária.

Enfim, como minha referência primeira de profissional da Biblioteconomia, 
minha gratidão, e que tenhas muita luz na eternidade!
                                                                                                                      

Rildeci Medeiros
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Currais Novos, julho de 2015

Querida Zila,

Quantas vezes, ao longo destes tantos anos, terei engendrado estas linhas, esta carta 
silenciosa que se recusava à ousadia de sair do papel? Quantas vezes terei dado teu nome 
aos vocativos de minhas confissões, de meus mecanismos poéticos, enquanto assistia às 
paisagens distantes que trocavam os oceanos de canaviais pelo barro honesto e sofrido 
destas vias seridoenses? 

Mas não é o desejo de todo poema o silêncio? Não dorme sob a arquitetura da 
palavra o segredo indizível, inexplicável e táctil do poema? As tuas pontes, os teus bois 
dormindo, a tua casa materna, mares e canaviais, a quem pertencem, senão a mim? 
Diante desta carta, Zila, desejo dizer-te tudo silenciosamente, nessa liturgia arquitetônica 
da palavra. Desejo dizer-te, Zila querida, de como os teus versos inundaram fluviais o 
meu corpo marinho, de como transbordaram áridos sobre o barro seco sertanejo. Eu 
sonho dizer-te, Zila, que vi brotar das esculturas de tuas palavras as minhas, que foram se 
fazendo meus músculos, adoecendo de meus olhos até serem indissociavelmente minhas, 
como não se separa o cão de seu dono.

Eu vi tua palavra, Zila, brotar seca e antilírica, para fazer de mim menos só: o teu 
arado, os teus navegos foram garrafas ao mar que chegaram até minha ilha. E quando ela, 
a tua palavra, brotou em mim – forte a rama saudável de teus versos sobre minhas raízes 
daninhas – eu vi florescer o mundo em meus olhos. A tua palavra, Zila, fez de mim menos 
só e acalentou a febre dos meus versos, a enfermidade de minhas estrofes como mãe: dura, 
mas amorosa.

Respiro. Reencontro a ti.
Estive a rever o baú que deixaste, querida Zila. Os teus pertences, a tua herança, 

tuas memórias e o que delas tomei para mim: os campos grandes de tua voz. Lembrei-me, 
com algum alívio, de que os poetas contam com uma bênção que não se pode ignorar: 
o corpo é temporário, mas a obra, perene. Como perene são os rios que deságuam teus 
versos no oceano imenso dessa poesia que nos cerca; como perene são as pontes que 
ergueste, incansáveis e belas. Perene, Zila, como haverá de ser sempre a tua passagem.

Estive a rever o baú que deixaste: o teu arado, as velas de teus navegos, a máquina de 
costura de tua mãe e tua casa materna. Tuas mãos foram tão generosas, Zila, ao formarem 
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o construto de teus versos. Tantos de nós temos tanto a agradecer: posso reconstruir tua 
janela e tua paz, que são minhas agora; o rio da infância de cada um de nós banhou tua 
infância e a minha.

Teus versos, neste baú que deixaste, correm sobre mim – “a força de ser rio e ser 
caminho / de rio, noite assombração de rio, / chamado ser em oculto chão de rio” –, 
deságuam na tua casa materna, na minha. As lembranças de tua mãe e minha avó a pedalar 
as engrenagens ligeiras de tecer os dias, os retratos das famílias, a loucura das jovens e a 
mortalha dos velhos. E dispomo-nos, Zila, tu e eu, a usar esta máquina em nosso tempo: 
“A máquina / lúdico artefato / de abstrato museu / (a avó, a bisavó) / do tempo hoje meu”.
 Volto à casa materna, “com este silêncio nosso”, encontro os bilhetes que me 
deixaste em teus livros e revisito-os comovido, tocado pelo amor presente neles, ainda 
que sob a máscara da pedra e da moenda. A tua casa materna ainda resiste, minha e tua: 
“quase tudo permanece igual / mas de um mesmo substancialmente diverso”, e de mãos 
dadas refazemos o mundo: Nova Palmeira, Currais Novos, Natal: “e o espaço todo em que 
não estás”.
 Em minhas mãos os teus bilhetes transbordam os mares, de ti para mim, que os 
recebo como se os tivéssemos criado, como se fôssemos, tu e eu, deuses de ofício: mas, 
repara, tu os fizera e eu os bebi: mares e bilhetes, prenhe da tua força, dos teus desenhos e 
imagens. Repara, Zila, que a tua voz estende-se, ainda viva e resoluta, até meus tímpanos 
que ordenam ao meu corpo que trema. E assim o é. Enquanto o vento, Zila, nos move, nos 
reorganiza: mulher, poeta, voz; homem, poeta, voz. Para que me digas, finalmente: “teu 
amor é como o vento / chega e foge sempre assim”.
 Zila, tu permaneces.
 Despeço-me, navego-te, grato. Adeus.

Theo Gley Alves
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Nova Palmeira, 15 de setembro de 1953

 Minha cara Zila,

  Escrevo para lhe parabenizar pelo seu aniversário de 25 anos.  Seja feliz, amiga.
Nada muito diferente para fazer aqui por estas bandas. Conversar na calçada, ir 

à missa, coisas de cidade pequena do interior.  Zila, a Escola Rudimentar Mista de Nova 
Palmeira, onde você estudou quando era criancinha, continua funcionando. Aqui em casa 
ainda guardo muitos folhetos de cordel, daqueles que foram suas primeiras leituras.
 Zila, sinto saudades de quando passamos as férias em Currais Novos,  seu lar, 
tantos anos. Acho que foi por volta dos nossos 13 anos de idade, que íamos para debaixo 
das árvores ler o Almanaque Capivarol, o Tico-Tico, os romances água-com-açúcar de M. 
Delly, e os livros que a dona Suetônia Batista nos emprestava: que tempo bom!  Lembro-
me bem do primeiro dia em que vimos o mar, coisa de que a gente tanto ouvia falar, e tanto 
imaginávamos,  no nosso mundo de faz de conta. Naquela viagem de férias que fizemos 
de automóvel, de Currais Novos para Recife, você avistou um canavial imenso perto de 
Goiana, e imaginou que ali seria o mar, rimos muito. 

Zila, depois que você e sua família foram morar em Natal, fiquei com muitas 
saudades, e agora só me resta escrever cartas para você. Todos esses anos rezando por 
você, inclusive quando você foi estudar no Colégio Imaculada Conceição, lá pelo ano 
de 43. Tenho aqui guardada comigo a foto, que você me mandou, da sua diplomação, 
no Curso Técnico de Contabilidade em 49, isso já faz quase cinco anos. O tempo passa 
ligeiro, amiga.

Aproveito a oportunidade e peço notícias de seus irmãos, como estão eles? 
Zila, e seu padrinho, Francisco de Medeiros Dantas, como está? Ele ainda lhe dá 

muitos livros pra ler? Fiquei sabendo que você andou de avião, é verdade? Diga-me, como 
foi essa sensação? Pensou em escrever alguns versos lá perto das nuvens?

Guardo com muito carinho o jornal Tribuna do Norte, edição de 10 de maio de 
1951, que você me mandou, com seu poema “Dúvida”; sugiro que envie alguns textos seus 
para os jornais de Recife, lá eles têm muitos suplementos literários.  Zila, aquele senhor de 
quem você me falou, que se chama Antônio Pinto de Medeiros, ainda comenta algo sobre 
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seus poemas no jornal? Soube que ele andou lhe censurando por achar que você estava 
publicando demais.

Em sua derradeira carta, você me falou que havia sido nomeada para a função de 
Contabilista do Serviço Social da Indústria, me falou do seu antigo emprego, na firma 
Sérgio Severo Representações. Você também comentou que tem conhecido muita gente 
jovem, poetas da nova geração, e estava lendo muitas publicações do Rio de Janeiro e de 
Pernambuco. Essas notícias me alegraram.

Você ainda lê muito o Manuel Bandeira ? A Cinza das Horas ainda é seu livro de 
poemas preferido? Me conte sobre a carta que você escreveu pra ele. E Câmara Cascudo 
, você já o conheceu ? Ele vive num constante exercício da palavra, não é? Por favor, me 
conte tudo, quero saber de todas as novidades da sua nova vida aí em Natal.

Bem, minha cara poetisa, ou melhor, poeta, sei que você não gosta de ser chamada 
de poetisa, deixo aqui o meu desejo de sucesso e felicidade no lançamento do seu primeiro 
livro, no dia 31 de outubro vindouro. Fiquei animada com o título Rosa de Pedra e por 
saber que o jovem artista plástico Newton Navarro foi quem fez a capa. Esse rapazinho 
é uma promessa, soube do rebu que ele causou numa exposição recente por aí. Aquele 
poema, que você me mandou, uma vez, faz um tempinho, “Soneto Triste Para Minha 
Infância”, está incluso no livro? Espero que sim, amiga. Ele é muito lindo. Adoro aqueles 
versos em que você diz assim:

“Buscava uma beleza antecipada
– a condição mais pura de harmonia
nessa infância de medos tatuada”

Querida, por fim, termino esta cartinha desejando saber: quando você vai fazer 
vestibular? Por que você não tenta Direito?

Abraço afetuoso,
Dorinha

P.S.
Quando for ver o mar, lembre-se da sua amiga.

Thiago Gonzaga dos Santos
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Salvador, 5 de julho de 2015 

Zila, 

Não há nada de novo sob o Sol. Nem cessa o arco de extrair da lira o necessário 
encanto, apesar das sombras que assomam cada vez mais densas.

O passado se faz presente cotidiano a parafrasear a negra melodia: continua tudo 
solto na feira, cada vez menos nobre lugar. O império do venal avança, demolindo tudo 
que ao humano, demasiado humano, se ergueu por altar. A palavra sagrado caiu em desuso 
para dar lugar à palavra hediondo. Alheias à Poesia, as hordas ignoram que o mito é tudo, 
não obstante ser o nada e, assim, reduzem toda a grandeza do Sol a uma mera massa. Não 
veem suas tempestades nem ouvem seu canto de trabalho, enquanto gira em torno do seu 
eixo, a desprender suas claves. No entanto, tempestades e canto solares soam sem cessar. 
Por eufemismo, minha cara, eu lhe diria que, desde o seu encantamento, a situação apenas 
se agravou. 

Sob a fúria desse obscurantismo, Arcádia, por exemplo, que a querem terra 
devastada, é vocábulo morto. Não me refiro às sociedades literárias, às muitas e obsoletas 
arcádias com seus minúsculos as, que já se apropriaram dessa designação não como 
significante original, mas como deslocada metáfora. Falo da Arcádia por região idealizada, 
atemporal, eterno campo de sonho aos que lavram as palavras, fazendo-as dizer o que lhes 
falta nesse jogo mágico de inseminá-las com potência e assombro inesperados, como você 
arava e semeava em exercício verbal, corpo a corpo – o do sujeito e o das palavras que o 
fazem, até que brotassem suas rosas de pedra em íntimas paisagens de roças e mares.

Assim como tentam matar Deus neste tempo torpe, também decretam o fim da 
mítica morada da Poesia. E isso não basta. Saiba que para se dar bem, mais que nunca, 
há de se dizer que tudo é genial e maravilhoso num fisiologismo de murchas estrelas 
requentando os resíduos do seu resfriamento. É visto com desconfiança quem não lesa a 
gramática, e portar algum saber erudito ou gosto sofisticado é odioso aos insensatos.  A 
demagogia tomou conta da arte. Não a cultura popular, desconcertantemente original, 
forte e bela, mas o empopecimento é o baú da felicidade. Sim, a cena muito decaiu desde o 
seu último ato, o de deixar-se levar pela correnteza do mistério.
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Coincidentemente, deixei Natal no mesmo ano em que você partiu, ainda quase 
menino de sonhos quase intactos, e me deixei levar pela correnteza da vida e seus mistérios. 
Percorri desertos, vivi em cidades maravilhosas, reinventei-me no Planalto, cruzei oceanos, 
sobrevivi a tempestades. “Andei por andar, andei e todo caminho deu no mar”. Como a 
criança terrível se exilou das letras na africana Abissínia, exilei-me neste pedaço de África 
chamado Salvador e aqui continuo minha travessia, indômito e forasteiro como convém 
ao nado livre dos espíritos inadaptáveis. Creio que você se exilou nas letras nessa cidade – 
Natal, que lhe fora, paradoxalmente, teia estreita e imensa beira, beira de fatal imensidão.

Sempre que nado – e nado sempre só – aqui no Porto da Barra, ou melhor, na barra 
desse Porto de capitães da areia, salitrosos bárbaros que se dizem couro de rato, e que o 
bom Deus os fez amigos meus e tão amados, lembro-me de você, não por acaso. De ponta 
a ponta – de Santa Maria a São Diogo – tudo forte e sagrado, tal qual o dos Reis Magos, o 
da sua definitiva praia que carrega, não à toa, uma fortaleza por nome –lembro-me do seu 
corpo emergido à luz como flor ofertada ao divino, e vêm-me seus versos de amor e de 
presságio: “[...] se encontrava nas águas: infinita, liquefeita”. Gostaria de poder dizer-lhe 
que, em sua memória, há uma bela escultura na Praia do Forte, onde em bronze a brisa a 
beija com feminina carícia, mas infelizmente não há. Ainda não há.  

Quando me banho nessas águas de tupinambás e não de pitiguaras, não raro você 
me vem em ondas de afetiva memória, sem que sequer eu a tenha conhecido a não ser por 
outras águas, as do “Banho (rural)”, que me lavam a alma e me excitam a carne na bucólica 
cena do seu desejo indiferente à marca. Deve ser a Poesia que nos ancora profunda, a nos 
banhar de sangue assinalada e sorte torta, que me faz lembrar de sua face nunca vista mas 
amorosamente imaginada. 

Se você estivesse em carne viva e não só em letras, por onde a imortalidade mantém 
acesa a chama do seu nome, decerto teria lhe enviado um livro que lancei e marcaria 
nele, na esperança da aguardada resposta de quem se admira, um poema em que canto 
a mulher como uma utopia. Torceria – confesso – para que você, após ler o que ora lhe 
revelo, rompesse o silêncio com a sensibilidade e razão da sua escrita, que transcende 
gêneros, e me dissesse algo, o que quer que fosse, com a força e a beleza da sua verdade. 
Eis o poema:
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DIADORIM
Todo dia, ao acordar
de manhã cedo,
levo minha mão aos lábios
e a conduzo
ao meu sexo ereto
em grato beijo
– agradeço ter nascido homem
nesse mundo de machos,
onde, à mulher, por estratégia,
convém o disfarce.

De manhã cedo, canta o galo
e na firmeza do falo me indago:
onde vingaria uma flor
nesse reino de bárbaros?

Abrir-se em generosidade nesse mundo cão e dar-se à Poesia é um improvável, 
mas a alguns é dado enquanto se perfaz o ato, o luminoso ato da criação. Depois da 
iluminação, voltando lentamente os rastos à deriva, a vida pode se tornar irrespirável. É 
preciso atravessar, atravessar, atravessar até não mais ser, até perder-se de si e afogar-se no 
imenso e íntimo oceano do desconhecido. Ninguém nada sabe, mas o poeta sabe que é 
nada. Des-ser, Zila, é a grande arte. A arte final. O fim da mascarada.

Treino a olímpica virada, para que não me encontrem estrela a flutuar antes da 
hora marcada.

Viver não é preciso, mas atravessar-se.
O resto é choro póstumo e flores retardadas. Talvez um bronze à brisa. E se é 

verdade que a morte é o grande gozo, também o é que defunto não tem orgasmo.
Deus nos salve!

Wellington Dantas Cavalcanti
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Estimada poeta,

Ouso escrever-te hoje, exatamente neste hoje efêmero como soem ser os dias do 
mundo da vida, não para dizer-te o quanto fazes falta à nossa poesia, pois lendo ao acaso 
qualquer verso teu, encontro tantos motivos poéticos neles que me perco e me abismo 
como em vertigem. Não, não fazes falta à nossa poesia porque a levaste tão longe com a 
força dos teus versos que ainda não te alcançamos. Basta que busquemos teus navegos, 
tua herança, tuas salinas, o corpo a corpo que estabeleceste com o corpo das palavras e 
metamorfoses outras da poesia, que te saúda, te confirma e te exalta. É nela que exceles 
e, por deriva, nós também te saudamos, te confirmamos e exaltamos a excelência da tua 
escrita.

Não te escrevo, ainda, para dizer que amo tuas aliterações se a elas se interpõe 
um mar, embora parado, morto, na vastidão do soneto, e a fugidia infância. Pela mesma 
razão, amo as imagens que retiras da memória ocular (que outra valia teriam teus olhos 
vegetais?) dos viventes das serras habitadas por um mar improvável mas vivificante. Amo, 
por adesão amorosa, teus adjetivos impudicos que ousam abrir sonetos e poemas outros. 
Poderia citar alguns: ilimitado, infecundoso. Amo com igual desmedida tuas cantigas. 
Aquela que diz: “O vento que vem de longe / o vento que vem do mar [...]”; aqueloutra que 
indaga: “Onde os anéis onde os dedos / das estrelas neblinadas [...]”; amo, por que não, tua 
rosa de pedra incrustada na “Canção da rosa de pedra” e, por natural pendor, amo o teu 
“Soneto triste para minha infância”: “De silêncios me fiz, e de agonia / vi, crescente, meu 
rosto saturado [...]”.

Por que nasceste para o ofício de redizer coisas não importa quais, porque 
prevalecentemente poéticas, as palavras nunca te faltaram. Não qualquer palavra, bem se 
diga. Somente as melhores palavras: aquelas capazes de sugestões, de ímpetos imprevistos, 
de inflexões oblíquas, extraídas dos garimpos mais seletos, flores do Lácio, enfim, como 
pensara outro poeta de um tempo igualmente vertiginoso. Decorre daí que soubestes ouvir 
até mesmo o silêncio do reino animal, como quando assuntas a paz dos bois dormindo. 
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Ao silêncio do reino vegetal, todavia, jamais ficaste indiferente. Como na canção em que 
falas de um afogado que o mar conquistou, ou quando sussurras teu “Noturno do Recife”, 
que teu mestre Edson Nery da Fonseca, como preito a tua poesia, recitava a cada visita que 
fazia a nossa cidade, a pretexto de tudo e de nada.

Em verdade, porém, te escrevo para revisitar um dia que mal capturo com a bateia 
exaurida da memória, quando chegaste ao local de trabalho em que, por coincidência, 
estreava um jovem como repórter. Não coube a ele, porém, tarefa tão inalcançável de 
entrevistar a poeta de Rosa de Pedra. Retifico enfim meu propósito: agora esse dia crucial 
para a carreira de um inexperiente repórter é reescrito e eu o vejo conversando longamente 
contigo sobre o teu último livro, como ficou documentado nas páginas insubstanciais de 
um inominado jornal que trago só comigo. 

Teu admirador e contumaz leitor,

Nelson Patriota
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Na beira do mar, meados de 2015

Zila,

Estou na beira da praia, do meio, do mar, de mim. Consigo te ver nadar enquanto 
amanhece. Era aqui tua sina de ser água mesmo parecendo gente. O mar está quieto, 
silencia o peito nas ondas poucas, anunciando o plim da vida. Estou só, mas navego. E 
amanheço nos teus braços, num cuidado raso de querer profundidades. Sinto medo dos 
naufrágios. Essa dor insistente em afogar o lado bom das margens. 

É, Zila... tudo tem lados, não só duas margens, mas três, quatro, prismáticas.. Me 
acendo quando penso isso e lembro de seus farois aqui. Eles eram grandes, Zila, e tinham 
a proporção da tua alma, infinita.

Tanta coisa mudou aqui.   Tem dias que a praia está imprópria para o banho, as 
crianças não sabem mais ler livros em papel, muitas assistem os livros por pequenas 
televisões em que se acessa o mundo. Ah o mundo, Zila, tão distraído. A gente sente é medo 
de navegar. É tanto mar que afasta a própria geografia dos mapas abertos aqui. Muitas 
vezes te penso aqui e te prevejo triste. Essa semana numa biblioteca pública da cidade, a 
mesma em que você viveu, uma estatística: em dois anos, o número de empréstimos de 
livros caiu. Antes eram mais de 12 mil por mês, hoje são duzentos. Escrevi por extenso 
para aumentar a  proporção na alma. Dói. 

A modernidade atrapalha os sentidos...
É como um desmoronamento. Tudo que se construiu com cuidado e tempo 

desaparece em segundos.
 Esses instantes em que só a memória importa e a concretude das coisas 

não se palpa.   É, Zila, está tudo tão rápido que nem respirar se pode em paz.   
Sinto medo da vida, Zila. E nesses momentos visitar teu arado e tuas rosas, mesmo de 
pedra, faz o mundo ter sentido, ainda.

Com saudade,
Tua, 

Michelle Ferret
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