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mar morto
Zila Mamede, 1952

Parado morto mar de minha infância
sem sombras nem lembranças de sargaços

por onde rocem asas de gaivotas
perdendo-se num rumo duvidoso.

Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia,
sem praias, sem limites, sem espaços,

sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas,
apenas mar incerto, mar brumoso.

Criança penetrando no mar morto
em busca de um brinquedo colorido

que julga ver no morto mar vogando.

Infância nesse mar que não tem porto,
num mar sem brilho, vago, indefinido,

onde não há nem sonhos navegando.
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Com a publicação do inventário do arquivo de 
Zila Mamede, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Min-
dlin da Universidade de São Paulo dá início à difusão 
dos fundos e coleções que custodia em seu Setor de 
Arquivo, para além de seu rico acervo bibliográfico.

Por suas dimensões reduzidas, que não compro-
metem, contudo, sua representatividade e seu poten-
cial informativo, o arquivo da bibliotecária, pesqui-
sadora e poetisa Zila da Costa Mamede foi escolhido 
para ser o primeiro a ser descrito e disponibilizado 
para consulta, em experiência que teve por objetivo 
consolidar metodologia específica para tratamento 
de arquivos de natureza pessoal a ser aplicada aos 
demais conjuntos documentais.
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Com José Mindlin, Zila travou amizade alicerça-
da no interesse pela literatura brasileira. Nos quase 
dez anos em que se dedicou ao ambicioso projeto da 
bibliografia crítica da obra do poeta pernambucano 
João Cabral de Melo Neto, hospedou-se, em mais de 
uma ocasião, na residência do casal Mindlin, onde 
pôde consultar parte da biblioteca pessoal do cole-
cionador, em especial a sua “cabraliana”.

Se os documentos de seu arquivo parecem se 
relacionar, em sua quase totalidade, ao contexto da 
pesquisa que resultou no livro Civil Geometria: Bi-
bliografia Crítica, Analítica e Anotada de João Cabral de 
Melo Neto (1942-1982), publicado postumamente, por 
iniciativa de José Mindlin, as cartas e bilhetes que 
trocou com importantes representantes da litera-
tura nacional, entre os quais Carlos Drummond de 
Andrade e Manuel Bandeira, além de apontamen-
tos e outros itens, permitem vislumbrar diferentes 
facetas de Zila Mamede, oferecendo testemunhos 
indiretos a respeito de eventos de sua vida privada, 
do trabalho que empreendeu como bibliotecária 
responsável pela gestão da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de 
sua produção poética, representada nos sete livros 
que publicou.
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O conjunto documental custodiado pela bbm-
-usp, representativo de parcela expressiva do arqui-
vo pessoal de Zila Mamede, é inegavelmente perme-
ado por lacunas e silêncios. Em que pese à ressalva, 
convém reconhecer sua relevância para as pesquisas 
que dele poderão se originar a respeito de temas li-
gados à literatura brasileira e à própria trajetória de 
sua titular.





arquivos 
pessoais
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Assim como as instituições, as pessoas também 
produzem arquivos. Não se trata, como pensam al-
guns, de um capricho, mas de um processo natural 
e sedimentar, não raro necessário e obrigatório, 
que se desenrola de maneira progressiva no curso 
dos eventos vivenciados e das atividades rotineiras 
executadas pelos indivíduos. Nesse sentido, os ar-
quivos espelham seus titulares na medida em que 
os documentos, eivados da força testemunhal que 
lhes é congênita, são capazes de refletir seus con-
textos originários, intimamente ligados à trajetória 
de quem os acumulou.

Credenciados como fontes relevantes para a 
pesquisa em diversas áreas do conhecimento, antes 
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mesmo de gozarem de reconhecimento no campo 
da Arquivologia, os arquivos pessoais podem os-
tentar características incomuns: seus contornos 
fluidos, muitas vezes indefinidos, e a ampla gama 
de espécies e formatos documentais inusitados co-
locam em xeque, a todo o momento, os preceitos 
consagrados da teoria arquivística tradicional.

Se, por um lado, as dificuldades inerentes ao 
tratamento documental levaram à propagação de 
estratégias de arranjo baseadas na seriação dos do-
cumentos segundo temas ou assuntos; por outro, o 
caráter peculiar dos arquivos de pessoas tem dado 
margem a especulações curiosas a respeito da lógi-
ca que preside sua acumulação. É bem verdade que 
sua natureza nem sempre tem sido bem compreen-
dida, tanto por quem os utiliza como fontes de pes-
quisa quanto por parte dos profissionais da área. Há 
quem afirme que os arquivos pessoais sejam alber-
gues de uma memória dotada de singularidade1; ou-
tros preferem considerá-los construtos intencional-
mente arquitetados, visando à monumentalização 
de seus criadores ou à constituição de um “legado” 
para a posteridade2. Também não falta quem pre-
fira compreender o arquivo como narrativa, como 
“escrita de si”3. Trata-se, com efeito, de pontos de 

1. J. Escobedo, “Los Cami-
nos de la Memoria: Archi-
vos Personales, in: Semina-
rio de Archivos Personales, 
26 a 28 de mayo de 2004, 
Madrid: Biblioteca Nacio-
nal, 2006, pp. 55-79.

2. L. Q. Heymann, O Lugar 
do Arquivo: A Construção 
do Legado de Darcy Ribei-
ro, Rio de Janeiro, Contra 
Capa / Faperj, 2012.

3. S. McKemmish, “Evi-
dence of Me… Archives 
and Manuscripts”, in: 
Canberra, v. 28, n. 45, 1996.
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vista que não se pode sonegar aos pesquisadores, 
mas convém aos profissionais de arquivo discuti-los 
em perspectiva crítica, com base nos princípios que 
caracterizam a arquivística como campo disciplinar 
e dotam de especificidade o seu objeto.

Foi preciso que Ana Maria Camargo recorresse 
ao pleonasmo para exprimir a condição essencial 
dos conjuntos de documentos acumulados por in-
divíduos. Em suas palavras, “arquivos pessoais são 
arquivos”4. A afirmação, aparentemente óbvia, tem 
efeito poderoso: ao reforçar o estatuto dos arquivos 
pessoais, reafirma seu caráter orgânico e, com isso, 
reconhece que são passíveis de tratamento ancora-
do nos princípios que regem a teoria arquivística.

O principal deles, o Princípio da Proveniência, 
fixa a identidade do conjunto documental em rela-
ção ao seu produtor. A relação umbilical entre os 
documentos e as atividades desempenhadas por 
quem os acumula permite compreender o atribu-
to fundamental dos arquivos, que os distingue de 
outros tipos de material com os quais são, no senso 
comum, usualmente identificados (as coleções das 
bibliotecas e dos museus): a organicidade, defini-
da, nas palavras de Heloísa Bellotto, como “o pon-
to essencial da especificidade dos documentos de 

4. A. M. A. Camargo, “Ar-
quivos Pessoais São Arqui-
vos”, in: Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Belo Hori-
zonte, ano xlv, n. 2, 2009, 
pp. 26-39. 
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arquivo”5, força que atrela os documentos entre si 
e os vincula às funções e atividades exercidas pela 
entidade que os acumulou, oferecendo a chave para 
a identificação dos contextos originários dos docu-
mentos.

No que tange aos arquivos pessoais, concor-
rem, como elementos da contextualização, tanto 
as atividades rotineiras desempenhadas pelos in-
divíduos quanto os eventos esporádicos por eles 
vivenciados. Conhecer o contexto originário, ou 
seja, a razão primeira pela qual os documentos fo-
ram acumulados, é, portanto, fundamental para a 
manutenção de sua capacidade especular e para a 
delimitação das questões a serem formuladas pelos 
pesquisadores, algo que a arquivista alemã Angeli-
ka Menne-Haritz expressou com exemplar clareza 
ao afirmar que os arquivos não devem ser lidos, 
mas compreendidos6.

6. A. Menne-Haritz, “Ac-
cess: The Reformulation of 
an Archival Paradigm”, in: 
Archival Science, Dordre-
cht, v. 1, 2001, pp. 57-82. 

5. H. L. Bellotto, Arquivos 
Permanentes: Tratamento 
Documental, Rio de Janei-
ro, Editora FGV, 2006, p. 
253.
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a organização dos arquivos 
pessoais na bbm-usp

Como bem definiu Ana Maria Camargo, “os do-
cumentos de arquivo não se definem por si, nem 
têm existência autônoma”7. Operar no circuito fe-
chado que se estabelece entre o documento e seu 
contexto originário, deixando de lado as projeções 
e reservas de sentido que podem ser destiladas de 
seu conteúdo, e buscando responder às perguntas 
sobre como, quando e por que os documentos fo-
ram acumulados, constitui o ponto central da cha-
mada abordagem contextual dos arquivos pessoais8, 
método em que se fundamenta a estratégia adotada 
para o tratamento dos arquivos de natureza pessoal 
que compõem o acervo da bbm-usp.

Em linhas gerais, o processo de organização 
dos arquivos pessoais na bbm-usp compreende as 
seguintes etapas:  

• Pesquisa preliminar sobre a vida do titular, com 
consulta a biografias, currículo profissional, entre-
vistas e outras fontes, resultando na elaboração de 

7. A. M. A. Camargo, “Ar-
quivos não falam”, in: L. 
M. V. Oliveira & E. Vas-
concellos (orgs.), Arquivos 
Pessoais e Cultura, Rio de 
Janeiro, Casa de Rui Barbo-
sa, 2015, pp. 11-13.

8. A. M. A. Camargo & S. 
Goulart, Tempo e Circuns-
tância: A Abordagem Con-
textual dos Arquivos Pesso-
ais, São Paulo: iFHC, 2007. 
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uma cronologia em que se registra a ocorrência de 
eventos pontuais e o exercício de atividades roti-
neiras;

• Reconhecimento preliminar do conjunto docu-
mental, com o intuito de identificar os suportes, 
gêneros e espécies documentais, além de mensu-
rar a extensão do conjunto e verificar o estado ge-
ral de conservação dos documentos;

• Estabelecimento de código de localização para 
cada item documental;

• Remessa dos documentos para o “Laboratório de 
Conservação Preventiva Guita Mindlin”, responsá-
vel pela higienização mecânica, pequenos reparos 
em suportes danificados e produção de soluções de 
acondicionamento;

• Descrição das unidades documentais em planilha 
eletrônica padronizada, contemplando

• elementos formais: tipo documental, suporte, 
técnica de registro, idioma, número de folhas 
e itens, data e local de produção, e

• elementos contextuais: entidades envolvidas 
na produção ou tramitação do documento, 
atividade ou evento que deu origem ao docu-
mento, local e data do evento, além de descri-
tores (nomes de pessoas ou instituições que, 
apesar de não estarem diretamente relaciona-
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das à produção do documento, podem auxiliar 
a sua recuperação);

• acondicionamento definitivo dos documentos 
já descritos;

• alimentação da cronologia, com remissão dos 
documentos aos eventos nela consignados.

A identificação dos itens documentais se faz 
acompanhar de estudo tão minucioso quanto seja 
possível empreender da biografia do titular do ar-
quivo, de modo a identificar os eventos por ele vi-
venciados ao longo de sua trajetória, bem como as 
atividades rotineiras a que se dedicou. Tal esforço 
resulta na construção de uma cronologia, cuja fun-
ção é representar a relação entre os documentos e 
seus contextos originários ao sabor da passagem do 
tempo. A depender do grau de minúcia da pesquisa, 
a cronologia pode exceder o potencial informativo 
do próprio arquivo, registrando eventos dos quais 
não há resíduo documental.

O resultado final é um inventário que difere, 
em sua estrutura, dos modelos consagrados de ins-
trumentos descritivos. Ao estruturar a representa-
ção dos eventos ao longo da vida do titular e das 
séries documentais a eles relacionadas, a cronologia 
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chega a equivaler ao quadro de arranjo do arquivo, 
sobretudo quando articulada ao índice-glossário de 
tipos de atividades e eventos, que cumpre a função 
de reunir os eventos consignados na cronologia em 
função das categorias contextuais em que se enqua-
dram, além de defini-las. Índices e glossários adi-
cionais complementam o instrumento de pesquisa, 
tornando mais eficiente a recuperação de nomes 
de pessoas, instituições e títulos de publicações, e 
possibilitando a sondagem do potencial informati-
vo das séries documentais, estabelecidas segundo o 
critério tipológico.
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nota biográfica

Zila Mamede
Nova Palmeira (pb), 1928

Natal (rn), 1985
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Zila Mamede é uma dessas personagens que, a 
despeito de lograr reconhecimento em seu meio e 
em sua época, tiveram o nome e a obra ofuscados 
pelo tempo. Certamente mais conhecida no Nordes-
te do Brasil, onde viveu e trabalhou, a figura de Zila e 
sua poesia vêm inspirando, talvez ainda de maneira 
tímida, estudos destinados a explorar sua história de 
vida ou a analisar suas composições.

Nascida em Nova Palmeira, no Estado da Para-
íba, em 15 de setembro de 1928, mudou-se com a 
família ainda criança para o Rio Grande do Norte. 
Formada técnica em contabilidade, exerceu a pro-
fissão na juventude, momento em que aflorava a 
sua disposição para as letras. Na esteira do movi-
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mento intelectual denominado Geração pós-45, 
Zila iniciou sua produção poética publicando, em 
1952, seu primeiro poema, “Mar Morto”, no Diário 
de Natal. No ano seguinte, veio o primeiro livro, 
Rosa de Pedra.

Ainda na década de 1950, frequentou curso de 
especialização em biblioteconomia na Biblioteca 
Nacional, com bolsa de estudos conseguida por in-
termédio de Manuel Bandeira, com quem cultivou 
intensa amizade. No retorno a Natal, passou a tra-
balhar como bibliotecária, atuando em diversas 
instituições e, mais notadamente, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, concebendo o seu 
sistema de bibliotecas. Em 1958 publicou Salinas, 
seu segundo livro, e, no ano seguinte, O Arado.

Frequentou também curso de especialização 
em administração de bibliotecas nos Estados Uni-
dos e chegou a iniciar o mestrado na Universidade 
de Brasília. Em julho de 1964, passou a dedicar-se à 
pesquisa sobre a obra de Luís da Câmara Cascudo 
que culminou, em 1970, com a publicação de Luís 
da Câmara Cascudo: 50 Anos de Vida Intelectual (1918-
1968). Entre 1972 e 1974, atuou também como as-
sessora técnica do Instituto Nacional do Livro, em 
Brasília.
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Em paralelo ao trabalho como diretora da Biblio-
teca Central da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e à produção poética, desenvolveu, ao lon-
go de quase dez anos, aquele que, pode-se afirmar, 
constituiu seu maior projeto: o estudo da obra de 
João Cabral de Melo Neto. De 1976 a meados de 1985, 
dedicou-se a recolher e analisar toda a produção do 
poeta pernambucano, bem como aquilo que se es-
creveu sobre ele e sua obra. Para tanto, construiu 
uma vasta rede de colaboradores em todo o Brasil 
e também no exterior, que lhe enviavam cópias de 
material bibliográfico e referências de títulos de in-
teresse para a pesquisa, itens que compõem parcela 
expressiva de seu arquivo pessoal ao lado da extensa 
correspondência derivada do relacionamento esta-
belecido com intelectuais, professores e escritores, 
muitos dos quais passaram da posição de colabora-
dores ou entusiastas da pesquisa à condição de ami-
gos da pesquisadora, como bem se pode verificar 
pelo conteúdo das cartas, bilhetes e telegramas. 

Zila faleceu em 13 de dezembro de 1985, poucos 
meses depois de ter dado por encerrada a pesquisa 
sobre a obra de João Cabral de Melo Neto. Faltava-lhe 
apenas redigir a introdução de seu estudo, deixada 
em estágio de rascunho. Civil Geometria: Bibliografia 
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Crítica, Analítica e Anotada de João Cabral de Melo 
Neto (1942-1982) foi finalmente publicado como li-
vro em 1987, obra que, no dizer de José Mindlin, pre-
faciador e um dos colaboradores que, com o tempo, 
tornou-se amigo da poetisa, “por si só credenciaria 
Zila Mamede como pesquisadora”.

Além dos inúmeros poemas que publicou em jor-
nais, revistas e suplementos literários, a obra de Zila 
compreende sete livros de poesia – Rosa de Pedra 
(1953), Salinas (1958), O Arado (1959), Exercício da Pa-
lavra (1975), Corpo a Corpo (1978), Navegos (1978) e A 
Herança (1984) – além de dois livros resultantes de 
projetos de pesquisa: Luis da Câmara Cascudo: 50 Anos 
de Vida Intelectual (1918-1968) (1970) e Civil Geometria: 
Bibliografia Crítica, Analítica e Anotada de João Cabral 
de Melo Neto (1942-1982) (1987).
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produtor: Zila da Costa Mamede.

datas-limite: 1934 a 1985.

conteúdo: Os documentos se referem, em sua qua-
se totalidade, ao desenvolvimento da pesquisa reali-
zada pela titular sobre a obra de João Cabral de Melo 
Neto, com destaque para a extensa correspondência 
mantida com colaboradores no Brasil e no exterior, 
além notícias, resenhas e reportagens publicados na 
grande imprensa, apontamentos e artigos sobre o 
poeta pernambucano. Facetas da vida privada e da 
produção poética de Zila Mamede se refletem em 
cartas e bilhetes trocados com amigos e familiares. 
Entre os missivistas com os quais a titular manteve 
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correspondência destacam-se Carlos Drummond de 
Andrade, João Cabral de Melo Neto, Kátia Bento, Ma-
nuel Bandeira, Oswaldo Lamartine e Pedro Lyra.

extensão: 2.024 unidades de descrição,
                    2.305 itens documentais.

estado de organização: Organizado.

condições de acesso: Livre

histórico da custódia: Os documentos, repre-
sentativos de parcela do arquivo pessoal de Zila 
Mamede, foram entregues a José Mindlin, segundo 
desejo expresso da titular, por sua irmã, Ivonete Ma-
mede. Concluída meses antes do falecimento de Zila 
Mamede, a pesquisa sobre a obra de João Cabral de 
Melo Neto foi publicada em 1987 sob o título Civil Ge-
ometria: Bibliografia Crítica, Analítica e Anotada de João 
Cabral de Melo Neto (1942-1982), por iniciativa de José 
Mindlin.
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Por meio de uma cronologia, os documen-
tos que compõem o arquivo de Zila Mamede são 
apresentados em séries agrupadas sob o critério da 
tipologia documental,  em função dos eventos e ati-
vidades de que se originaram. A cada ano, os even-
tos com dia e mês desconhecidos são apresentados 
antes daqueles cuja data pôde ser estabelecida com 
maior precisão.

Cada verbete é individualizado por um número 
que antecede seu enunciado, servindo como referên-
cia para a utilização dos índices [os números das en-
tradas foram circulados na figura a seguir].
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De modo a facilitar a recuperação da informação, 
este instrumento conta com um índice onomás-
tico e biblionímico, que remete aos verbetes da 
cronologia em função de nomes de pessoas, institui-
ções, lugares e publicações [ver exemplo nas figuras 
ao lado], e com um índice-glossário de tipos de 
atividades e eventos, cuja função é agrupar sob 
categorias amplas os eventos apresentados de forma 
mais detalhada na cronologia. Além da definição das 
atividades e eventos, indica-se também o ano e o nú-
mero do verbete da cronologia a ser consultado.
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Como as séries são aqui formadas a partir do 
critério tipológico, convém destacar um terceiro ins-
trumento auxiliar: o glossário de documentos, 
que apresenta a definição das espécies documentais 
representadas neste inventário, com suas respecti-
vas remissivas (quando existentes), permitindo ao 
consulente não apenas compreender o controle de 
vocabulário estabelecido ao longo do processo de 
organização do fundo, mas também sondar o poten-
cial informativo dos itens que compõem o arquivo.
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1. 15 de setembro: Nasce, em Nova Palmeira (pb).

1. Publica, no Diário de Natal, o poema “Mar Morto”.

1. Publica Rosa de Pedra, seu livro de estreia como poetisa.
carta de agradecimento: 1.364.1

carta de crítica: 1.313.1

 
2. Relaciona-se com amigos e familiares.

cartas de elogio: 1.358.2, 1.359.1

carta de encaminhamento: 1.358.1

3. 13 de dezembro: Publica, no Diario Carioca, o poema “So-
nêto Noturno para o Rio Capibaribe”.

carta de encaminhamento: 1.358.1

1928

1952

1953



Capa de Rosa de Pedra (1953).
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1. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de sugestão: 1.359.2

1. Frequenta curso de Biblioteconomia, no Rio de Janeiro (rj).
carta de esclarecimento: 1.360.1

1. Continua a frequentar curso de Biblioteconomia, no Rio de 
Janeiro (rj).

carta de esclarecimento: 1.360.1

2. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de esclarecimento: 1.361.5

carta de notícias: 1.361.4

cartão de cumprimentos: 1.367.9

1. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de notícias: 1.361.6

2. Retorna a Natal (rn), após realizar cursos no Rio de Janeiro, 
onde assume a direção da Biblioteca do Instituto de Educação 
e, posteriormente, da Biblioteca da Sociedade Cultural Brasil-
-Estados Unidos.

1. Publica Salinas, seu segundo livro de poesia, pelo qual recebe 
o Prêmio Vânia Souto Carvalho.

carta de crítica: 1.311.3

carta de notícias: 1.364.3

1954

1955

1957

1956

1958
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2. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de notícias: 1.360.2, 1.361.2, 1.361.7, 1.364.3, 1.364.4

cartão de boas festas: 1.364.2

cartão de cumprimentos: 1.361.3

3. setembro: Publica, na Revista Brasileira, os poemas “Moen-
da” e “Trigal”.

cartas de notícias: 1.360.3, 1.361.1

carta de pedido de informação: 1.360.4

4. 15 de setembro: Completa 30 anos de idade.
cartão de cumprimentos: 1.361.3

1. Assume a direção da Biblioteca Central da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), cargo que ocupa 
até 1980.

 
2. Publica O Arado, seu terceiro livro de poesia, prefaciado por 

Luís da Câmara Cascudo.
carta de crítica: 1.364.5

cartas de notícias: 1.364.6, 1.364.7

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de crítica: 1.364.5

cartas de notícias: 1.361.8, 1.364.6, 1.364.7

1959



Capa de O Arado (1959).
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1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Planeja realizar viagem de estudos à Espanha.
carta de justificava: 1.364.9

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de encaminhamento: 1.362.2

carta de justificativa: 1.364.9

cartas de notícias: 1.312.1, 1.364.8

telegrama de cumprimentos: 1.362.3

4. 15 de setembro: Completa 32 anos de idade. 
telegrama de cumprimentos: 1.362.3

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de boas festas: 1.312.2, 1.364.10

carta de cumprimentos: 1.362.5

cartas de notícias: 1.311.4, 1.311.5, 1.311.6, 1.311.7, 1.311.8, 1.362.4

3. 15 de setembro: Completa 33 anos de idade. 
carta de cumprimentos: 1.362.5

1960

1961
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1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de notícias: 1.312.3, 1.312.4

3. 3 a 13 de maio: Exposição de pinturas de Lucy Calenda, pro-
movida pela Embaixada do Brasil, em Madri (Espanha).

apresentação de obra: 1.233.1

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Doa exemplares de seus livros Rosa de Pedra, Salinas e O Ara-
do à Biblioteca Internacional de Poesia (Bibliothèque Interna-
tionale de Poésie), em Bruxelas (Bélgica).

carta de agradecimento: 1.26.4

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de notícias: 1.312.5, 1.312.6, 1.312.7, 1.362.8

carta de pedido de desculpas: 1.365.1

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

1962

1963

1964
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2. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de condolências: 1.365.2

cartas de notícias: 1.312.8, 1.363.2, 1.363.6

poema: 1.337.8

3. julho: Inicia pesquisa sobre a obra de Luís da Câmara Cascu-
do, projeto que desenvolve até 1970.

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de Luís da Câ-
mara Cascudo.

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Lançamento de A Morte, de Manuel Bandeira.
carta de notícias: 1.363.4

4. Publica “Santa Teresa”, em Rio de Janeiro em Prosa e Verso, 
antologia organizada por Manuel Bandeira e Carlos Drum-
mond de Andrade.

poema: 1.357.2

5. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de notícias: 1.363.4, 1.365.3

cartão de agradecimento: 1.363.3

1965
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1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de Luís da Câ-
mara Cascudo.

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Publica os poemas “Canção para a Rua que não Existe” e “Par-
tida”, em Antologia Poética da Geração de 45, organizada por 
Milton de Godoy Campos, em São Paulo (sp).

4. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de notícias: 1.363.5, 1.363.7, 1.365.4

5. julho: Publica, na Revista do Instituto de Antropologia, “Pe-
quena Bibliografia sobre Xico Santeiro”, em colaboração com 
Veríssimo de Melo.

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de Luís da Câ-
mara Cascudo.

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de notícias: 1.365.5

1966

1967
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1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de Luís da Câ-
mara Cascudo.

cartas de esclarecimento: 1.337.6, 1.337.7

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de notícias: 1.354.3

4. 31 de março: Publica, no Jornal do Commercio, os poemas 
“A Mesa”, “Manicure”, “Môça na Janela” e “Queda de Pássaro 
no Asfalto”, em Recife (pe).

antologia: 2.26.1

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de Luís da Câ-
mara Cascudo.

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. 6 de maio: Posse de João Cabral de Melo Neto na Academia 
Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro (rj).

notícias: 1.57.1, 1.88.3, 1.297.8

1968

1969
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1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Integra o conselho diretor da Fundação José Augusto, em Na-
tal (rn).

relatório de atividades: 1.338.1

3. Publica Luís da Câmara Cascudo: 50 Anos de Vida Intelectual 
(1918-1968), fruto da pesquisa iniciada em 1964.

carta de agradecimento: 1.337.4

carta de esclarecimento: 1.337.7

carta de notícias: 1.172.12

carta de pedido de colaboração: 1.176.2

carta de pedido de encomenda: 1.337.2

cartão de agradecimento: 1.337.1

nota: 2.28.3

notícia: 1.337.5

relatório de atividades: 1.338.1

telegrama de agradecimento: 1.337.9

4. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartão de agradecimento: 1.337.1

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

1970

1971
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1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Presta assessoria técnica ao Instituto Nacional do Livro.

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
poema: 1.365.6

1. Continua a prestar assessoria técnica ao Instituto Nacional do 
Livro.

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de agradecimento: 1.365.7

participação de falecimento: 1.214.6

4. 4 de outubro: Falecimento de Antonio Raymundo Bento, 
pai da poetisa Kátia Bento.

participação de falecimento: 1.214.6

1. Continua a prestar assessoria técnica ao Instituto Nacional do 
Livro.

1972

1973

1974
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2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de boas festas: 1.11.6

cartas de notícias: 1.9.1, 1.235.4

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Canção para o Totem (inscrito sob o título Os Leões da Lui-
zânia), de Regina Célia Colônia, é premiado no i Concurso 
Nacional de Literatura de Goiás, em Goiânia (go).

notícia: 1.297.2

3. Publica Exercício da Palavra, seu quarto livro de poesia.
cartas de agradecimento: 1.6.1, 1.9.3, 1.132.5, 1.155.6, 1.168.4, 1.367.8

cartas de cumprimentos: 1.125.4, 1.262.6

cartas de elogio: 1.10.4, 1.407.5

cartas de notícias: 1.235.5, 1.365.8, 1.365.9

cartões de boas festas: 1.6.7, 1.6.8, 1.90.3

4. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de agradecimento: 1.6.1

1975



Capa de Exercício da Palavra (1975).
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cartas de notícias: 1.235.5, 1.365.8, 1.365.9

cartões de boas festas: 1.6.7, 1.6.8, 1.90.3

5. Relaciona-se com o Sindicato dos Escritores no Estado da 
Guanabara, sediado no Rio de Janeiro (rj).

carta de pedido de providências: 1.182.2

circular: 1.182.4

6. 24 de maio: Palestra sobre Luís da Câmara Cascudo, proferi-
da por Bernard Alléguède na Sociedade dos Amigos de Mon-
taigne (Société des Amis de Montaigne), em Paris (França).

discurso: 1.29.4

1. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

2. Lançamento de Milagre na Salina, de Mario Pontes.
carta de esclarecimento: 1.258.6

3. Negocia a edição de antologia reunindo os poemas original-
mente publicados em Rosa de Pedra (1953), Salinas (1958), O 
Arado (1959) e Exercício da Palavra (1975), além de poemas 
inéditos, com a Editora Civilização Brasileira.

carta de esclarecimento: 1.235.7

1976
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4. Relaciona-se com amigos e familiares.
bilhetes de notícias: 1.355.1, 1.355.2, 1.355.3

cartas de agradecimento: 1.235.6, 1.367.8

carta de boas festas: 1.396.1

carta de encaminhamento: 1.371.4

carta de esclarecimento: 1.366.1

cartas de notícias: 1.14.3, 1.125.1, 1.169.2, 1.156.2, 1.156.3, 1.365.10, 

1.371.1, 1.371.3, 1.403.2, 1.404.4, 1.404.6, 1.404.7, 1.404.10

carta de pedido de favor: 1.157.5

carta de pedido de intercessão: 1.12.1

cartão de encaminhamento: 1.153.2

5. setembro: Inicia pesquisa sobre a obra de João Cabral de 
Melo Neto, em Natal (rn).

antologias: 1.230.1, 1.315.1, 1.316.1, 1.318.1, 1.319.1, 1.319.3, 1.320.1, 

1.322.1, 1.325.1, 1.328.1, 1.329.1, 1.329.2, 1.331.1, 1.333.1, 1.336.1, 

1.336.2, 1.387.2

apontamentos: 1.37.3, 1.80.8, 1.354.1, 1.368.6, 1.373.1, 1.374.1, 1.375.1, 

1.375.2, 1.413.1

apresentações de obra: 1.112.2, 1.149.2, 1.226.1, 1.227.3, 1.228.1, 

1.229.1, 1.231.3, 1.233.2, 1.234.1, 1.324.1, 1.324.3, 1.330.2, 1.375.3, 

1.387.1, 1.417.4

artigos: 1.43.2, 1.46.1, 1.46.2, 1.47.4, 1.51.1, 1.54.1, 1.57.3, 1.59.4, 1.60.1, 

1.64.1, 1.65.3, 1.67.2, 1.85.1, 1.86.1, 1.89.3, 1.90.4, 1.93.1, 1.94.1, 

1.95.1, 1.103.3, 1.105.2, 1.110.1, 1.111.5, 1.286.1, 1.287.3, 1.288.1, 

1.293.2, 1.293.3, 1.298.7, 1.298.8, 1.299.1, 1.305.5, 1.308.3, 2.31.2

aulas: 1.281.1, 1.282.3
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bibliografia: 1.38-1.40, 1.183.1, 1.183.3, 1.183.5, 1.191.1, 1.194.2, 

1.194.3, 1.261.2, 1.264.4, 1.274.7, 1.411.2

bilhetes: 1.37.4, 1.314.1

bilhetes de encaminhamento: 1.154.3, 1.297.3, 1.368.3

bilhetes de esclarecimento: 1.152.1, 1.153.3, 1.160.10

biografias: 1.41.1, 1.54.2

capítulos de livro: 1.100.1, 1.101.1, 1.101.2, 1.104.1, 1.104.2, 1.105.1, 

1.107.3, 1.109.1, 1.109.2, 1.291.5, 1.292.1, 1.298.6, 1.308.1, 1.309.2, 

1.321.1, 1.381.1, 1.381.2, 1.382.1, 1.383.1, 1.383.2, 1.385.1, 1.386.1, 

1.386.2, 1.388.1, 1.388.2, 1.389.1, 1.390.1, 1.390.2, 1.390.3, 1.390.4

carta de elogio: 1.89.2

cartas de esclarecimento: 1.129.4, 1.131.4, 1.131.6, 1.155.4, 1.170.3, 

1.366.1, 1.372.1, 1.372.3

cartas de notícias: 1.9.9, 1.12.2, 1.14.3, 1.163.7, 1.365.10

cartas de agradecimento: 1.20.7, 1.114.6

cartas de pedido de colaboração: 1.127.1, 1.127.2

cartas de pedido de informação: 1.131.5, 1.135.4

cartões de encaminhamento: 1.119.1, 1.403.1

convite: 1.368.4

dedicatória: 1.292.2

depoimento: 1.239.1

discurso: 1.89.1

entrevistas: 1.54.3, 1.63.1, 1.104.3, 1.140.1, 1.144.3, 1.240.2, 1.247.1, 

1.294.1

fichas catalográficas: 1.80.9, 1.368.7, 1.417.5

fichas de controle de coleção de periódico: 1.252.5, 1.414.1

índice: 1.330.1
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lista para pedido de orçamento: 1.275.5

listas de controle de correspondência: 1.330.1, 1.223.3, 1.223.4, 

1.223.5, 1.223.5, 1.223.7

listas de encomenda de material bibliográfico: 1.194.1, 1.217.8, 

1.314.3, 1.314.4, 1.314.6

listas de endereços: 1.174.6, 1.371.2

listas para conferência de referências bibliográficas: 1.137.1, 

1.138.1, 1.185.4, 1.192.1, 1.194.4, 1.195.1, 1.196.1, 1.196.2, 1.196.3, 

1.196.4, 1.196.5, 1.196.6, 1.196.7, 1.196.8, 1.197.1, 1.198.2, 1.198.5, 

1.199.1, 1.250.2, 1.275.2, 1.275.3, 1.275.4, 1.276.1, 1.276.2, 1.277.1, 

1.278.2, 1.279.2, 1.279.3, 1.279.4, 1.280.1, 1.416.1

monografia: 1.113.1

nota: 1.297.5

notícias: 1.232.3, 1.237.6, 1.297.7, 1.297.8, 1.298.1, 1.298.5, 2.32.1

orçamento: 1.218.7

partitura: 1.145.4

poemas: 1.20.3, 1.108.1, 1.145.1, 1.146.1, 1.146.2, 1.147.1, 1.148.1, 1.149.1, 

1.150.1, 1.151.1, 1.151.4, 1.151.5, 1.185.1, 1.231.1, 1.322.2, 1.330.3, 

1.332.1, 1.332.3, 1.332.4, 1.334.1, 1.335.1, 1.353.1, 1.368.1, 1.368.2, 

2.20.3, 2.28.1

prospecto: 1.148.5

questionários: 1.4.7, 1.5.1, 1.22.2, 1.10.1, 1.10.3, 1.28.9, 1.128.8, 1.135.3, 

1.169.7, 1.174.3, 1.225.2, 1.262.7, 1.403.3, 1.410.7

recibo: 1.217.6

relatórios de consulta em banco de dados: 1.124.10, 1.201.1

resenhas: 1.44.3, 1.44.4, 1.59.2, 1.227.1, 1.295.2, 2.9.1, 2.31.5

resumos: 1.249.3, 1.249.4, 1.249.5, 1.250.4, 1.252.2, 1.252.3, 1.252.4, 
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1.297.6, 1.417.3

retratos: 1.300.3, 1.370.1

revistas: 1.48.1, 3.2

teses: 1.379.2, 1.397.1 a 1.402.1

verbetes: 1.107.2, 1.266.1, 1.266.2, 1.289.1, 1.289.3, 1.289.6, 1.289.7, 

1.290.2, 1.290.3, 1.291.2, 1.291.3, 1.376.1, 1.376.2, 1.376.3, 1.377.1, 

1.377.2, 1.377.3, 1.377.4, 1.377.5, 1.378.1, 1.384.1

6. 26 de outubro: Canção para o Totem, de Regina Célia Co-
lônia, é contemplado com o Prêmio Jabuti, na categoria de 
melhor livro de contos.

notícia: 2.20.4

resenha: 1.227.1

7. 13 de dezembro: Lançamento de Canção para o Totem, de 
Regina Célia Colônia, no Rio de Janeiro (rj).

biografia: 1.297.3

notícias: 1.232.2, 1.232.3, 1.297.4, 1.297.7

nota: 1.297.5

resenha: 1.297.6

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

artigos: 1.42.1, 1.99.1, 1.55.1, 1.103.5, 2.1.4, 2.3.2, 2.30.2

bibliografias: 1.181.1, 1.181.4, 1.183.2

carta aberta: 1.55.3

cartas de agradecimento: 1.408.6, 1.409.1

1977



66 cronologia arquivo zila mamede

carta de elogio: 1.10.4

cartas de encaminhamento: 1.9.8, 1.29.1, 1.128.7, 1.131.3, 1.170.4, 

1.175.4, 1.176.1, 1.177.10, 1.407.6, 1.408.5

cartas de esclarecimento: 1.29.2, 1.119.2, 1.120.2, 1.123.5, 1.168.6, 

1.168.7, 1.168.9, 1.177.1, 1.178.4, 1.262.2

cartas de notícias: 1.120.1, 1.120.4, 1.120.5, 1.121.1, 1.121.5, 1.355.4

cartão de encaminhamento: 1.172.6

entrevistas: 1.139.2, 2.29.2

exercício escolar: 1.282.2

notícia: 2.35.3

poema: 1.380.3

questionários: 1.29.3, 1.33.4, 1.157.7, 1.173.3, 1.261.1, 1.412.5

reportagens: 1.305.6, 2.33.2

resenha: 1.103.6

resumo: 1.227.4

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. Lançamento do livro Milagre na Salina, de Mario Pontes. 
carta de notícias: 1.259.3

4. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de agradecimento: 1.168.3, 1.408.6

carta de encaminhamento: 1.32.8

carta de esclarecimento: 1.120.2
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cartas de notícias: 1.120.3, 1.120.4, 1.120.5, 1.121.1, 1.168.8, 1.312.9, 

1.355.4, 1.355.5, 1.366.3, 1.404.8

carta de pedido de colaboração: 1.27.10

conferência: 1.394.1

telegrama de cumprimentos: 1.14.6

telegrama de notícias: 1.367.7

5. 13 de outubro: Palestra “Vida e Obra de Di Cavalcanti”, 
proferida por José Ephim Mindlin na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, em Natal (rn). 

conferência: 1.394.1

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

artigos: 1.96.1, 1.105.3, 2.35.1

capítulos de livro: 1.382.2, 1.392.1

carta de encaminhamento: 1.403.8

cartas de notícias: 1.119.6, 1.121.4

conferência: 1.296.5

entrevistas: 2.29.1, 2.40.2

poema: 1.380.2

resenhas: 1.301.4, 2.28.5, 2.29.5, 2.30.4

verbete: 1.378.5

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

1978
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3. Edição do 4.º volume de Brazilian Literature, de Claude Hu-
let, em Los Angeles (Estados Unidos).

carta de pedido de colaboração: 1.132.4

4. Edição do Dicionário Literário Brasileiro, de Raimundo de 
Menezes, no Rio de Janeiro (rj). 

carta de pedido de providências: 1.410.4

5. Publica Corpo a Corpo, seu quinto livro de poesia.

6. Relaciona-se com amigos e familiares. 
carta de agradecimento: 1.7.2

cartas de elogio: 1.6.4, 1.7.1, 1.355.8

cartas de notícias: 1.5.3, 1.30.3, 1.355.7, 1.406.6

cartões de boas festas: 1.6.9, 1.7.3

convite: 1.259.1

telegrama de notícias: 1.355.6

7. 26 de julho: Posse de Dióscoro Gonçalves Vale na categoria 
de sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte, em Natal (rn). 

convite: 1.31.1

discursos: 1.31.2, 1.31.3

8. outubro: Publica Navegos, seu sexto livro de poesia. 
artigo: 2.1.2

bilhete de agradecimento: 1.366.4



arquivo zila mamede
Capa de Navegos (1978).
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cartas de agradecimento: 1.7.2, 1.21.3, 1.126.1, 1.169.3, 1.172.7, 

1.235.8

cartas de elogio: 1.6.4, 1.7.1

carta de esclarecimento: 1.168.2

cartas de notícias: 1.119.6, 1.172.3

cartas de pedido de favor: 1.14.5, 1.130.6

cartão de agradecimento: 1.128.3

cartões de boas festas: 1.6.9, 1.7.3

cartões de cumprimentos: 1.262.5, 1.263.2

9. outubro: Lançamento do livro Navegos, no Clube América, 
em Natal (rn). 

bilhete de justificativa: 1.155.1

10. 27 de outubro: Lançamento do livro Navegos, na Livraria 
Livro 7, em Recife (pe).

11. novembro: Festa em comemoração de seu 50.º aniversário e 
dos 25 anos de atividade como poetisa.

carta de notícias: 1.155.2

12. dezembro: É convidada por Mario Pontes, editor do suple-
mento “Livro”, a colaborar como resenhista do Jornal do Bra-
sil.

convite: 1.259.1
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1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

apresentação de obra: 1.265.2

artigo: 2.2.8

bibliografia: 1.200.1

capítulo de livro: 1.112.1

carta de encaminhamento: 1.355.9

entrevistas: 1.245.2, 1.248.1

poema: 2.20.5

resenhas: 2.30.5, 2.31.4

tese: 1.379.1

verbete: 1.265.2

2. Continua a trabalhar como diretora da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo que ocupa até 1980.

3. ii Semana de Cultura Nordestina, organizada pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn). 

bilhete de encaminhamento: 1.259.4

cartas de sugestão: 1.9.2, 1.259.5

4. Ilma Ribeiro Silva organiza a edição de antologia sobre o 
amor. 

carta de pedido de colaboração: 1.4.6

1979
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5. Lançamento de Doce como o Diabo: Demônio, Utopia e Liber-
dade na Poesia de Cordel Nordestina, de Mario Pontes.

carta de notícias: 1.259.8

6. Publica os poemas “Bois Dormindo”, “Ode às Secas do Nor-
deste” e “Retrato de Minha Mãe Costurando”, em Palavra de 
Mulher: Poesia Feminina Brasileira Contemporânea, antologia 
organizada por Maria de Lourdes Hortas.

carta de pedido de concordância: 1.157.6

7. Relaciona-se com amigos e familiares.
bilhete de encaminhamento: 1.259.4

cartas de agradecimento: 1.153.7, 1.366.5

carta de elogio: 1.170.6

cartas de encaminhamento: 1.152.9, 1.258.4, 1.260.1, 1.355.9

carta de esclarecimento: 1.258.5

cartas de notícias: 1.8.8, 1.14.7, 1.14.8, 1.170.1, 1.170.5, 1.171.4, 

1.258.6, 1.259.3, 1.259.8

carta de sugestão: 1.259.5

cartão de agradecimento: 1.168.1

poema: 1.211.3

retrato: 1.260.2

8. 26 de maio: Publica, no Jornal do Brasil, “Poesia Vivente”.
carta de elogio: 1.170.6
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1. Aposenta-se do Serviço Público Federal, passando a dedicar-
-se exclusivamente à pesquisa sobre a obra de João Cabral de 
Melo Neto.

cartas de cumprimentos: 1.153.8, 1.154.1

2. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

apresentação de obra: 1.111.1, 1.296.4

artigos: 1.56.1, 1.58.2, 1.59.1, 1.66.1, 1.304.1, 1.304.2, 1.304.3, 2.2.10, 

2.4.1, 2.4.6, 2.19.4, 2.30.1, 2.36.1, 2.37.4

bilhete de encaminhamento: 1.122.5

carta aberta: 1.293.1

cartas de agradecimento: 1.7.8, 1.180.4

carta de cumprimentos: 1.28.6

cartas de encaminhamento: 1.3.4, 1.4.9, 1.15.3, 1.22.5, 1.27.8, 1.34.1, 

1.119.5, 1.152.7, 1.152.8, 1.169.5, 1.171.6, 1.175.5, 1.177.5, 1.180.7, 

1.261.4, 1.409.3, 1.409.6

cartas de esclarecimento: 1.1.6, 1.2.4, 1.3.6, 1.6.10, 1.7.5, 1.7.6, 

1.11.3, 1.21.1, 1.26.7, 1.26.8, 1.27.2, 1.27.5, 1.28.3, 1.34.2, 1.128.4, 

1.129.1, 1.130.7, 1.131.1, 1.133.2, 1.152.3, 1.173.4, 1.173.5, 1.177.4, 

1.177.6, 1.177.7, 1.178.1, 1.178.5, 1.220.8, 1.235.3, 1.314.8, 1.407.8, 

1.409.5, 1.409.7

cartas de notícias: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.6.6, 1.7.4, 1.9.6, 1.27.6, 1.78.1, 

1.119.4, 1.119.7, 1.121.6, 1.122.3, 1.155.9, 1.158.3, 1.259.7, 1.300.4, 

1.356.1, 1.404.5, 1.409.2

cartas de pedido de colaboração: 1.133.1, 1.291.4, 1.12.5, 1.129.2, 

1.177.8

1980
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carta de pedido de informação: 1.220.10

cartas de pedido de providências: 1.133.3, 1.133.4

cartões de encaminhamento: 1.128.1, 1.128.2, 1.237.1

catálogo de publicações: 1.236.2

crônica: 2.38.3

dissertação: 1.341.1 a 1.352.1

entrevistas: 1.141.2, 1.142.2, 2.24.2, 2.25.2, 2.25.3, 2.40.3

fatura: 1.133.5

listas de encomenda de material bibliográfico: 1.197.2, 1.198.3, 

1.198.4

lista para conferência de referências bibliográficas: 1.190.3

nota bibliográfica: 1.103.4

notícias: 1.3.2, 1.237.3, 1.297.10, 1.298.2, 1.299.2, 2.4.2, 2.16.1, 2.16.4

poemas: 1.124.2, 1.145.5, 1.151.2

questionários: 1.9.7, 1.13.6, 1.30.1, 1.180.6, 1.225.3

reportagens: 1.149.2, 2.1.5

resenha: 1.66.2

verbetes: 1.289.4, 1.289.4

3. Edição de antologia bilíngue organizada por Mercedes La Valle.
carta de sugestão: 1.13.7

4. Edição de Dimensão – Revista de Poesia, dirigida por Guido 
Bilharinho, em Uberaba (mg).

carta de encaminhamento: 1.261.4

carta de pedido de colaboração: 1.261.3
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5. Edição de fortuna crítica de João Cabral de Melo Neto, organi-
zada por Sonia Brayner.

carta de pedido de colaboração: 1.22.4

6. Lançamento de Bibliografia Comentada de Carlos Drummond 
de Andrade (1918-1930), de Fernando Py.

carta de notícias: 1.11.1

resenha: 1.11.2

7. Lançamento de Ninguém Ama os Náufragos, de Mario Pontes.
cartas de notícias: 1.259.2, 1.259.6

romance: 1.253.1 a 1.257.1

8.  Relaciona-se com amigos e familiares.
bilhete: 1.153.5

cartas de agradecimento: 1.2.1, 1.6.5, 1.7.9, 1.26.9, 1.28.7, 1.124.5, 

1.124.7, 1.168.10, 1.235.9, 1.366.6, 1.366.7

carta de boas festas: 1.28.2

cartas de cumprimentos: 1.4.4, 1.28.6

cartas de encaminhamento: 1.152.7, 1.152.8, 1.160.5

cartas de esclarecimento: 1.3.6, 1.160.6

cartas de notícias: 1.1.3, 1.1.7, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 

1.6.2, 1.6.6, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.9, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, 1.10.6, 1.11.4, 

1.13.2, 1.32.6, 1.32.7, 1.121.6, 1.122.3, 1.125.2, 1.125.3, 1.125.5, 

1.125.8, 1.155.3, 1.155.9, 1.168.5, 1.169.4, 1.258.1, 1.259.6, 1.259.7, 

1.356.1, 1.404.5, 1.404.9, 1.407.1, 1.407.2, 1.407.7, 1.411.4

carta de pedido de favor: 1.152.6
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carta de pedido de intercessão: 1.6.3

carta de sugestão: 1.13.7

cartão de agradecimento: 1.153.4

cartões de boas festas: 1.14.2, 1.124.8, 1.169.1, 1.170.2, 1.237.4, 1.366.8

cartão postal: 1.171.2

poema: 1.15.5

9. Relaciona-se com o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro. 
carta de esclarecimento: 1.182.6

carta de pedido de providências: 1.182.5

circular: 1.182.3

10. 19 de abril: Abertura de exposição comemorativa dos 60 
anos de João Cabral de Melo Neto, no Palácio do Campo das 
Princesas, em Recife (pe).

convite: 1.80.6

11. junho: vi Congresso de Crítica Internacional, em Helsinque 
(Finlândia).

cartão postal: 1.171.2

12. 21 a 28 de setembro: 5.º Congresso Brasileiro de Teoria e 
Crítica Literárias, em Campina Grande (pb).

convite: 1.173.1

13. 21 a 28 de setembro: 1.º Seminário Internacional de Litera-
tura, em Campina Grande (pb).



77arquivo zila mamede

convite: 1.173.1

14. outubro: Doa material bibliográfico à Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (rn). 

ofício de agradecimento: 1.173.2

15. dezembro: Lançamento de Dimensão – Revista de Poesia, 
dirigida por Guido Bilharinho.

carta de encaminhamento: 1.261.4

carta de pedido de colaboração: 1.261.3

16. 20 de dezembro: Recebe homenagem prestada pela turma 
de formandos de 1.º grau do Educandário Municipal Antônio 
Coelho Dantas, em Nova Palmeira (pb).

convite: 1.161.1

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

antologias: 1.317.1, 1.327.1

apresentação de obra: 1.231.2

artigos: 1.65.2, 1.291.1, 1.299.4, 1.302.4, 2.2.9, 2.3.5, 2.4.7, 2.18.5, 2.26.6, 

2.31.3, 2.34.1, 2.36.2, 2.36.3, 2.37.1, 2.37.2, 2.37.5, 2.37.6, 2.39.1

bilhete de encaminhamento: 1.121.7

bilhete de pedido de informação: 1.33.7

capítulo de livro: 1.391.1

cartas de agradecimento: 1.131.7, 1.172.1, 1.261.6

carta de autorização: 1.356.3

1981
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carta de comunicação de decisão: 1.180.8

carta de confirmação: 1.314.9

carta de crítica: 1.180.2

cartas de encaminhamento: 1.2.8, 1.2.9, 1.3.5, 1.12.4, 1.30.5, 1.123.6, 1.123.7, 

1.124.1, 1.124.9, 1.134.5, 1.152.2, 1.158.1, 1.172.2, 1.261.5

cartas de esclarecimento: 1.26.5, 1.27.4, 1.33.5, 1.33.8, 1.129.3, 1.130.3, 1.130.4, 

1.134.3, 1.153.9, 1.158.2, 1.159.1, 1.171.5, 1.172.4, 1.174.4, 1.176.4, 1.180.1, 

1.180.3, 1.220.7, 1.366.9, 1.408.1, 1.417.2

cartas de notícias: 1.2.7, 1.3.7, 1.4.1, 1.8.5, 1.13.4, 1.13.5, 1.16.9, 1.27.3, 1.27.7, 

1.28.1, 1.34.5, 1.122.1, 1.122.2, 1.122.4, 1.126.4, 1.154.4, 1.154.5, 1.261.7, 

1.261.8, 1.261.9, 1.356.2, 1.407.3

cartas de pedido de colaboração: 1.132.2, 1.132.3, 1.134.2

carta de pedido de encomenda: 1.220.9

carta de pedido de esclarecimento: 1.175.3

cartas de pedido de providências: 1.2.3, 1.220.2

carta de solicitação de documento: 1.8.6

cartões de encaminhamento: 1.125.6, 1.237.2, 1.410.2

catálogo de publicações: 3.1

entrevistas: 1.243.3, 1.298.4, 2.23.2, 2.25.1, 2.26.5, 2.42.1

lista para conferência de referências bibliográficas: 1.198.1

notas: 1.298.3, 2.4.3, 2.38.1

notícia: 1.306.3

poemas: 1.148.3, 1.148.6, 2.22.5, 2.38.5

questionário: 1.33.3

reportagem: 2.41.6

resenhas: 1.55.2, 1.151.6, 1.296.3, 1.299.3, 1.300.1, 1.301.2, 1.302.5, 1.303.2, 2.2.5, 

2.3.4, 2.29.3, 2.31.1, 2.34.2
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resumo: 1.250.5

verbetes: 1.378.2, 1.378.3, 1.378.4

2. Edição de número especial da Revista Brasileira de Biblioteco-
nomia sobre “Controle Bibliográfico e Resumos Informativos 
Brasileiros”, em Brasília (df).

convite: 1.179.5

3. Eleições para a diretoria do Sindicato de Escritores do Muni-
cípio do Rio de Janeiro.

cartas de notícias: 1.1.5, 1.2.5

carta de pedido de providências: 1.1.4

4. Lançamento de Bichuim, de Kátia Bento.
carta de notícias: 1.215.3

5. Lançamento de Tarefa, de Geir Campos.
entrevista: 1.76.8

6. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de agradecimento: 1.28.5, 1.79.7, 1.130.2, 1.261.6

carta de apresentação: 1.166.1

carta de boas festas: 1.123.3

cartas de encaminhamento: 1.12.4, 1.123.4

cartas de esclarecimento: 1.130.3, 1.130.4, 1.159.1, 1.171.5, 1.366.9, 

1.411.8

cartas de notícias: 1.1.1, 1.1.2, 1.3.7, 1.4.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.11.1, 1.13.4, 
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1.13.8, 1.15.4, 1.26.2, 1.26.3, 1.30.4, 1.33.1, 1.34.5, 1.79.4, 1.79.5, 

1.79.6, 1.122.1, 1.122.2, 1.122.4, 1.123.1, 1.131.2, 1.134.4, 1.152.4, 

1.152.5, 1.172.3, 1.172.5, 1.172.10, 1.258.2, 1.259.2, 1.263.4, 1.356.2, 

1.406.3, 1.406.4, 1.406.5, 1.407.4, 1.408.2, 1.408.3

carta de pedido de favor: 1.130.6

carta de pedido de providências: 1.13.3

cartões de agradecimento: 1.159.2, 1.165.2

cartões de boas festas: 1.130.1, 1.132.1, 1.367.1, 1.403.10

notícia: 1.130.5

poemas: 1.78.7, 1.154.2, 1.213.2, 1.213.3

retrato: 1.153.1

santinho de luto: 1.214.4

7. Relaciona-se com a Associação Nacional de Escritores, sedia-
da em Brasília (df).

informativo: 1.11.5

8. Relaciona-se com o Sindicato de Escritores do Município do 
Rio de Janeiro.

cartas de notícias: 1.1.5, 1.2.5

carta de pedido de providências: 1.1.4

9. Relaciona-se com o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro.
carta de pedido de colaboração: 1.13.1

circular: 1.180.9
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10. 12 de fevereiro: Missa da ressurreição de Argentina Maria 
Paresqui Bento, mãe da poetisa Kátia Bento, no Rio de Janeiro 
(rj).

santinho de luto: 1.214.4

11. 2 de março: Falecimento de seu sobrinho Jorácio Mamede 
Pires Galvão, vítima de acidente automobilístico, em Natal 
(rn).

cartas de notícias: 1.154.4, 1.261.7

12. 1.º de abril: Rompimento da barragem do açude Mãe 
D’Água, no município de Campo Redondo (rn), comprome-
tendo o fornecimento de água e luz no estado do Rio Grande 
do Norte por uma semana.

carta de cumprimentos: 1.153.10

cartas de notícias: 1.131.2, 1.406.5

13. maio: Publica poema em Dimensão – Revista Internacional 
de Poesia.

carta de encaminhamento: 1.261.5

cartas de notícias: 1.261.8, 1.261.9

14. julho: É indicada para o cargo de diretora da Biblioteca Na-
cional, no Rio de Janeiro (rj). 

carta de notícias: 1.2.6
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15. 6 de setembro: Falecimento de Gabino-Alejandro Carriedo, 
em Madri (Espanha).

carta de notícias: 1.33.6

16. 15 de setembro: Completa 53 anos de idade.
cartão de cumprimentos: 1.159.4

17. 29 de setembro: Lançamento de Cantar de Amigo ao Outro 
Homem da Mulher Amada, de Geir Campos.

convite: 1.75.1

18. novembro: i Concurso Fontana de Poesia, promovido pela 
Editora Fontana, no Rio de Janeiro (rj).

circular: 1.23.1

19. 23 a 27 de novembro: Participa do i Encontro da Poesia 
Brasileira, promovido durante a i Semana Joaquim Cardozo, 
em Recife (pe).

carta de agradecimento: 1.157.1

cartas de encaminhamento: 1.152.2, 1.157.4, 1.158.5

telegrama de confirmação: 1.157.3

telegrama de pedido de confirmação: 1.157.2

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

acordo de trabalho: 1.276.3

apontamentos: 1.36.3, 1.415.1

1982
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artigos: 1.50.1, 1.111.6, 1.301.7, 2.1.1, 2.3.1, 2.18.3, 2.18.4, 2.20.2, 2.22.2, 

2.32.3, 2.41.4

bibliografias: 1.32.5, 1.36.2, 1.158.9, 1.162.2, 1.179.4

bilhete de encaminhamento: 1.263.3

bilhete de esclarecimento 1.160.1

carta aberta: 2.9.2

cartas de agradecimento: 1.17.5, 1.21.3, 1.114.1, 1.115.3, 1.117.2, 

1.118.6, 1.118.7, 1.118.8, 1.118.9, 1.118.10, 1.178.7

carta de confirmação de encomenda: 1.217.7

cartas de cumprimentos: 1.124.4, 1.175.1

cartas de encaminhamento: 1.15.1, 1.15.2, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 

1.16.8, 1.19.2, 1.19.3, 1.37.2, 1.115.4, 1.115.5, 1.115.6, 1.116.3, 1.117.3, 

1.117.8, 1.118.11, 1.124.3, 1.126.3, 1.172.8, 1.174.5, 1.217.9, 1.218.10, 

1.236.3, 1.251.5, 1.277.5, 1.278.1, 1.314.2, 1.412.3

cartas de esclarecimento: 1.15.7, 1.16.6, 1.16.7, 1.17.3, 1.17.4, 1.18.1, 1.18.4, 

1.19.7, 1.20.4, 1.26.6, 1.27.1, 1.27.9, 1.31.4, 1.32.2, 1.32.4, 1.34.7, 1.118.4, 

1.118.5, 1.118.12, 1.126.8, 1.126.10, 1.134.1, 1.135.1, 1.135.2, 1.158.8, 

1.159.5, 1.159.8, 1.160.2, 1.160.7, 1.162.3, 1.162.4, 1.162.5, 1.169.6, 

1.172.11, 1.179.1, 1.179.3, 1.218.8, 1.218.9, 1.219.5, 1.236.1, 1.236.4, 

1.236.5, 1.250.3, 1.250.6, 1.251.3, 1.276.4, 1.314.10, 1.395.3, 1.411.9

cartas de notícias: 1.2.10, 1.14.1, 1.14.9, 1.16.10, 1.17.2, 1.17.6, 1.17.7, 

1.19.1, 1.32.1, 1.32.3, 1.35.4, 1.35.6, 1.36.1, 1.117.5, 1.126.7, 1.158.7, 

1.250.7, 1.250.8, 1.251.4, 1.263.5, 1.274.5, 1.274.6, 1.276.7, 1.277.3, 

1.403.4, 1.405.5, 1.410.8, 1.410.9, 1.410.10, 1.411.5

cartas de pedido de colaboração: 1.31.5, 1.31.7, 1.114.5, 1.115.2, 

1.115.8, 1.116.1, 1.116.2, 1.116.7, 1.127.3, 1.127.4, 1.251.1

cartas de pedido de encomenda: 1.217.5, 1.218.2, 1.219.1, 1.219.3
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cartas de pedido de esclarecimento: 1.15.9, 1.58.1, 1.179.2, 1.250.9, 

1.250.10, 1.251.2, 1.417.1

cartas de pedido de informação: 1.31.6, 1.35.5, 1.114.4, 1.115.7, 

1.116.4, 1.116.5, 1.117.4, 1.117.7, 1.118.1, 1.123.2, 1.160.4, 1.172.9, 

1.187.1, 1.187.2, 1.406.1

cartas de pedido de orçamento: 1.220.4, 1.220.5, 1.220.6

cartas de pedido de providências: 1.35.7, 1.35.8, 1.35.9, 1.35.10, 

1.114.2, 1.114.3, 1.115.1, 1.117.6, 1.118.2, 1.118.3, 1.159.6, 1.185.3, 

1.217.1, 1.217.2, 1.217.3, 1.217.4, 1.219.2, 1.219.4, 1.220.1, 1.220.3, 

1.276.5, 1.276.6, 1.314.7

carta de pedido de sugestão: 1.116.6

carta de solicitação de documento: 1.117.1

cartas de sugestão: 1.22.3, 1.158.6, 1.411.1

cartão de agradecimento: 1.126.6

cartão de boas festas: 1.251.6

conferência: 1.369.2

convite: 1.178.6

declarações: 1.274.4, 1.277.2

declarações de idoneidade: 1.218.5, 1.218.6

entrevistas: 1.246.1, 2.37.3, 2.41.3, 2.41.5, 2.42.4

índice: 2.1.6

listas de encomenda de material bibliográfico: 1.192.2, 1.218.1, 

1.219.8, 1.314.5

listas para pedido de orçamento: 1.193.1, 1.193.2, 1.193.3, 1.193.4, 

1.275.1

nota: 1.303.9

notícia: 2.28.4
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orçamentos: 1.217.10, 1.218.3, 1.218.4, 1.219.6, 1.219.7

poemas: 1.148.2, 1.148.7, 1.324.2, 1.333.1, 2.22.1

reportagens: 1.291.7, 2.38.4, 2.39.3, 2.40.5

resenhas: 1.49.1, 1.52.1, 1.291.6, 1.300.2, 1.302.7, 1.303.8, 2.2.6, 2.8.5, 

2.19.1, 2.32.2, 2.35.4

resumos: 1.267.1 a 1.273.8

roteiros de programa de rádio: 1.284.1, 1.285.1

2. Concurso “O Artesão Tradicional e Seu Lugar na Sociedade”, 
promovido pela Organização dos Estados Americanos e pelo 
Instituto Nacional do Folclore.

bilhete de encaminhamento: 1.16.1

circular: 1.15.10

3. Festival Nacional das Mulheres na Arte, em São Paulo (sp).
prospecto: 1.19.5

4. Lançamento de Ressurgências, de Regine Limaverde.
reportagem: 2.42.2

5. Lançamento de Sete Degraus do Absurdo, de Edna Duarte.
carta de elogio: 1.164.4

6. Prêmios “Mário de Andrade”, “Cecília Meireles”, “José Lins 
do Rego” e “Sérgio Milliet”, promovidos pela Academia Brasi-
liense de Letras, em Brasília (df). 

regulamento: 1.126.12
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7. Profere aula inaugural para os alunos de mestrado em Biblio-
teconomia da Universidade Federal da Paraíba, em João Pes-
soa (pb). 

carta de aceitação de convite: 1.159.7

convite: 1.159.9

8. Relaciona-se com amigos e familiares.
cartas de agradecimento: 1.19.6, 1.367.3

carta de confirmação: 1.367.2

carta de crítica: 1.395.2

carta de elogio: 1.164.4

cartas de encaminhamento: 1.79.2, 1.311.1

carta de esclarecimento: 1.15.8

cartas de notícias: 1.2.10, 1.14.4, 1.14.9, 1.17.2, 1.17.7, 1.18.7, 1.18.8, 

1.33.2, 1.68.6, 1.72.6, 1.72.7, 1.72.8, 1.73.1, 1.73.2, 1.73.3, 1.73.4, 

1.73.5, 1.73.6, 1.73.7, 1.73.8, 1.73.9, 1.73.10, 1.74.1, 1.74.2, 1.74.3, 

1.74.4, 1.74.5, 1.74.6, 1.74.7, 1.74.8, 1.74.9, 1.74.10, 1.75.2, 1.75.3, 

1.75.4, 1.75.5, 1.75.6, 1.75.7, 1.75.8, 1.75.9, 1.75.10, 1.76.1, 1.76.2, 

1.76.3, 1.76.4, 1.76.5, 1.76.6, 1.76.7, 1.77.1, 1.77.2, 1.77.3, 1.77.4, 

1.77.5, 1.77.7, 1.77.8, 1.77.9, 1.77.10, 1.78.3, 1.78.9, 1.78.10, 1.79.1, 

1.79.3, 1.135.5, 1.160.8, 1.160.9, 1.162.7, 1.163.1, 1.165.4, 1.213.5, 

1.262.4, 1.263.5, 1.362.6, 1.403.4, 1.406.2, 1.410.5, 1.410.9, 1.411.3

carta de pedido de informação: 1.78.8, 1.406.1

carta de recomendação: 1.163.3

cartões de boas festas: 1.21.4, 1.26.1, 1.125.10, 1.163.2, 1.165.1, 

1.403.7, 1.405.1, 1.405.3

cartões de encaminhamento: 1.79.8, 1.162.1, 1.403.6
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cartão postal: 1.78.4

convite: 1.77.6

entrevista: 2.5.4

notícia: 2.42.3

poemas: 1.19.9, 1.78.5, 1.78.6

santinho de luto: 1.214.5

9. Relaciona-se com a União Brasileira de Escritores, sediada em 
São Paulo (sp).

carta de esclarecimento: 1.411.7

informativo: 2.28.2

10. Relaciona-se com o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro.
circulares: 1.14.10, 1.20.1

11. janeiro: Nomeação de Pedro Moacir Maia para o cargo de 
diretor do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da 
Bahia, em Salvador (ba).

participação de posse: 1.158.4

12. janeiro: Recebe auxílio do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (cnpq) para desenvolvi-
mento de pesquisa sobre a obra de João Cabral de Melo Neto.

13. 17 a 22 de janeiro: xi Congresso Brasileiro de Biblioteco-
nomia e Documentação, em João Pessoa (pb).

carta de encaminhamento: 1.155.5
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14. fevereiro: Eleições para reitor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, em Natal (rn).

carta de pedido de intercessão: 1.126.9

15. 6 de fevereiro: Missa de um ano de falecimento de Argen-
tina Maria Paresqui Bento, no Rio de Janeiro.

santinho de luto: 1.214.5

16. 21 de fevereiro: Falecimento da poetisa Myriam Coeli, em 
Natal (rn).

carta de notícias: 1.15.6

poema: 1.19.9

17. junho: Doa exemplares de seus livros Luís da Câmara Cas-
cudo: 50 Anos de Vida Intelectual (1918-1968) e Navegos à 
Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo (sp).

carta de agradecimento: 1.411.6

18. 22 de julho: Lançamento de Tradução e Ruído na Comuni-
cação Teatral, de Geir Campos.

convite: 1.77.6

19. 23 de agosto: Palestra sobre o Programa de Comutação Bi-
bliográfica, proferida por Alta Barreto na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte, em Natal (rn).

convite: 1.126.5
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20. 15 de setembro: Completa 54 anos de idade.
carta de notícias: 1.262.4

21. 19 a 25 de setembro: 6.º Congresso Brasileiro de Teoria e 
Crítica Literárias, em Campina Grande (pb).

carta de pedido de providências: 1.160.3

22. 19 a 25 de setembro: 2.º Seminário Internacional de Litera-
tura, em Campina Grande (pb).

carta de pedido de providências: 1.160.3

23. 15 de outubro: Recebe o Prêmio Fernando Chinaglia, con-
ferido pela União Brasileira de Escritores, no Rio de Janeiro 
(rj).

carta de comunicação de decisão: 1.18.5

carta de notícias: 1.18.6

24. 8 a 26 de novembro: Exposição “Bichos e Insetos”, de Marí-
lia Rodrigues, na Galeria Gravura Brasileira, no Rio de Janeiro 
(rj).

convite: 1.5.2

25. dezembro: Lançamento de Tempos Meus, de Inácio A. de Al-
meida, em Natal (rn).

carta de esclarecimento: 1.164.3

carta de recomendação: 1.163.3
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1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

artigo: 2.2.2

cartas de encaminhamento: 1.136.2, 1.183.4

cartas de esclarecimento: 1.90.1, 1.164.3, 1.186.4, 1.278.3, 1.395.4, 

1.412.1

cartas de notícias: 1.16.5, 1.185.2, 1.214.2, 1.249.1, 1.249.2, 1.250.1, 

1.264.1, 1.277.4, 1.356.4, 1.356.5, 1.356.6, 1.356.7

cartas de pedido de esclarecimento: 1.183.7, 1.252.1, 1.277.6, 1.279.1

carta de pedido de providências: 1.21.5

cartão de boas festas: 1.237.5

entrevistas: 2.7.2, 2.8.1, 2.11.5

lista de encomenda de material bibliográfico: 1.193.5

notícia: 1.297.1

recibo: 1.183.6

roteiro de programa de rádio: 1.283.1

2. Edição de Poesia Contemporânea Brasileira, antologia organi-
zada por Henrique L. Alves, em São Paulo (sp).

carta de pedido de colaboração: 1.412.2

3. iii Prêmio Emílio Moura de Poesia, promovido pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte (mg).

carta de notícias: 1.212.6

carta de sugestão: 1.212.3

1983
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4. Lançamento de Auto de Auta, de Kátia Bento.
cartas de notícias: 1.163.5, 1.215.1

5. Lançamento de E a Carne se Fez Verbo, antologia organizada 
por Ilma Ribeiro.

carta de notícias: 1.214.1

6. Movimento de reivindicação por eleições diretas para a presi-
dência da República.

panfleto: 1.68.2

7. Nomeação de Celia Ribeiro Zaher para o cargo de diretora da 
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro (rj).

carta de agradecimento: 1.17.5

8. Relaciona-se com amigos e familiares.
antologia: 2.5.5

carta de agradecimento: 1.19.4

carta de encaminhamento: 1.395.1

cartas de notícias: 1.16.5, 1.20.2, 1.20.3, 1.21.6, 1.68.5, 1.68.7, 1.69.1, 

1.69.2, 1.69.3, 1.69.4, 1.69.6, 1.69.7, 1.69.8, 1.69.9, 1.70.1, 1.70.3, 

1.70.4, 1.70.5, 1.70.6, 1.70.7, 1.70.8, 1.70.9, 1.70.10, 1.71.1, 1.71.2, 

1.71.4, 1.71.5, 1.71.6, 1.71.7, 1.71.8, 1.71.9, 1.71.10, 1.72.1, 1.72.3, 1.72.4, 

1.72.5, 1.162.6, 1.163.4, 1.163.5, 1.163.6, 1.163.8, 1.172.12, 1.202.2, 

1.203.1, 1.203.2, 1.203.4, 1.205.5, 1.209.2, 1.209.3, 1.211.2, 1.211.6, 

1.212.6, 1.213.1, 1.214.2, 1.214.3, 1.215.1, 1.215.2, 1.215.3, 1.215.4, 

1.216.1, 1.356.4, 1.356.5, 1.356.6, 1.356.7, 1.395.6, 1.395.8, 1.395.9
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carta de pedido de favor: 1.21.7

carta de pedido de intercessão: 1.71.3

cartões de boas festas: 1.34.6, 1.167.2, 1.172.13, 1.237.5

cartões de cumprimentos: 1.126.11, 1.410.1

charge: 2.13.4

convite: 1.68.8

crônica: 2.13.1

declaração: 1.404.1

exercício escolar: 1.164.2

participação de batizado: 1.202.1

poemas: 1.72.2, 1.213.4

prospectos: 2.13.5, 2.14.1

reportagem: 2.13.2

retratos: 1.207.1, 1.212.1, 2.13.3

santinho de luto: 1.207.2

telegrama de agradecimento: 1.403.9

9. 27 de fevereiro a 4 de março: 3.º Seminário Nacional de 
Bibliotecas Universitárias, em Natal (rn).

carta de agradecimento: 1.395.7

circular: 1.175.2

discurso: 1.396.3

10. 31 de março a 2 de abril: Congresso Internacional de Es-
tudos Pessoanos, em Nashville (Estados Unidos).

convite: 1.136.1
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11. 1.º de maio: Assume a coordenação da Biblioteca Pública 
“Luís da Câmara Cascudo”, em Natal (rn).

 
12. 15 de setembro: Completa 55 anos de idade.

carta de cumprimentos: 1.249.6

cartão de cumprimentos: 1.410.1

13. 8 a 15 de novembro: Exposição “Vatenor, Pinturas”, de Va-
tenor de Oliveira, no Circo Voador, no Rio de Janeiro (RJ).

prospecto: 2.13.5

1. Continua a desenvolver pesquisa sobre a obra de João Cabral 
de Melo Neto, em Natal (rn).

artigos: 2.8.3, 2.9.3, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.5, 2.11.1, 2.11.2, 2.12.1, 2.12.2, 

2.12.3

biografia: 2.8.4

cartas de agradecimento: 1.136.3, 1.274.1, 1.274.3

cartas de encaminhamento: 1.136.4, 1.184.5, 1.356.9

carta de esclarecimento: 1.405.2

cartas de notícias: 1.20.5, 1.264.2, 1.263.3

cartas de pedido de colaboração: 1.37.5, 1.184.2, 1.184.3, 1.184.4, 

1.189.1, 1.190.2

carta de solicitação de documento: 1.274.2

carta de sugestão: 1.356.8

entrevistas: 1.80.7, 2.6.5, 2.7.1, 2.10.1, 2.15.1

listas para conferência de referências bibliográficas: 1.186.1, 

1.188.1, 1.190.1

1984
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notícias: 1.82.1, 2.8.2

ofício de solicitação de documentos: 1.80.3

orçamento: 1.188.2

resenhas: 1.83.1, 1.84.1, 2.5.2, 2.9.4, 2.10.3, 2.11.3, 2.11.4

2. Concede entrevista à revista Dois Pontos.
carta de cumprimentos: 1.164.1

3. Nomeação de Maria Alice Barroso para o cargo de diretora da 
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro (rj).

carta de agradecimento: 1.21.2

4. Publica A Herança, seu sétimo livro de poesia.
bilhete de encaminhamento: 1.204.3

carta de crítica: 1.68.4

carta de elogio: 1.367.5

carta de esclarecimento: 1.210.1

cartas de notícias: 1.203.1, 1.214.3, 1.215.5

carta de sugestão: 1.211.1

5. Publicação de Avante Xavante, de Kátia Bento.
antologia: 1.207.3

carta de notícias: 1.204.1

6. Relaciona-se com amigos e familiares.
artigo: 1.208.1

bilhetes de encaminhamento: 1.204.3, 1.208.3



arquivo zila mamede

Capa de A Herança (1984).
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cartas de agradecimento: 1.1.8, 1.367.4

carta de cumprimentos: 1. 164.1

carta de encaminhamento: 1.165.3

cartas de notícias: 1.20.5, 1.20.6, 1.35.2, 1.70.2, 1.203.5, 1.204.1, 

1.204.2, 1.204.4, 1.204.5, 1.205.1, 1.205.3, 1.205.4, 1.206.2, 1.206.4, 

1.264.2, 1.263.3, 1.405.4

carta de pedido de colaboração: 1.37.5

carta de pedido de intercessão: 1.68.3

carta de sugestão: 1.356.8

cartão de encaminhamento: 1.410.3

programa: 1.22.1

reportagem: 2.14.2

7. 1.º de junho a 15 de outubro: Exposição “Censorship: 
500 Years of Conflict”, na Biblioteca Pública de Nova York 
(The New York Public Library).

programa: 1.80.5

8. 12 de novembro: Lançamento de Carne Viva, antologia or-
ganizada por Olga Savary, no Espaço Petite Galerie, no Rio de 
Janeiro (rj). 

carta de notícias: 1.205.1

convite: 1.205.2

9. dezembro: Indicação de João Cabral de Melo Neto ao Prê-
mio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral.

ofício de solicitação de documentos: 1.80.3
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10. dezembro: Integra o comitê editorial da Fundação José Au-
gusto, em Natal (rn).

1. Avalia os originais de A Arte Poética de Myriam Coeli, de José 
Jacome Barreto, em Natal (rn).

parecer: 1.396.4

2. Conclui a pesquisa sobre a obra de João Cabral de Melo Neto 
iniciada em 1976, em Natal (rn).

artigos: 2.6.2, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4

carta de agradecimento: 1.167.3

carta de esclarecimento: 1.165.5

carta de pedido de colaboração: 1.184.1

poema: 2.6.3

resenhas: 1.80.2, 1.81.1, 2.15.5

3. Relaciona-se com amigos e familiares.
carta de agradecimento: 1.167.3

carta de elogio: 1.367.5

carta de esclarecimento: 1.396.6

cartas de notícias: 1.37.1, 1.206.1

carta de pedido de colaboração: 1.167.1

carta de pedido de informação: 1.396.5

cartão de encaminhamento: 1.393.3

conferência: 1.393.2

discurso: 1.393.1

1985
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4. abril: iii Mostra Visual Brasileira.
prospecto: 1.207.4

 
5. junho: É indicada para representar a Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (fnlij) junto à Comissão Interinsti-
tucional de Cultura do Rio Grande do Norte, em Natal (rn), 
cargo do qual declina.

carta de esclarecimento: 1.396.7

6. 26 de junho: Viaja em férias ao Porto (Portugal), ocasião em 
que se encontra com João Cabral de Melo Neto.

7. 13 de dezembro: Falece, em Natal (rn).

1. Relaciona-se com amigos e familiares.
anúncio: 1.120.6

artigo: 2.6.1

bilhete de agradecimento: 1.367.6

bilhetes de encaminhamento: 1.8.2, 1.258.3

carta aberta: 1.69.5

carta de crítica: 1.203.3

carta de cumprimentos: 1.177.9

carta de elogio: 1.80.4

carta de encaminhamento: 1.362.1

cartas de notícias: 1.12.2, 1.22.6, 1.78.2, 1.78.11, 1.163.7, 1.206.3, 

1.210.2, 1.212.4, 1.212.5, 1.215.5, 1.363.1, 1.408.4

sem data
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carta de pedido de intercessão: 1.153.6

carta de sugestão: 1.19.8

cartão de agradecimento: 1.28.4

cartões de boas festas: 1.18.3, 1.124.6, 1.125.9, 1.159.3, 1.311.2

cartão de visita: 1.12.3

convites: 1.75.1, 1.412.4

entrevista: 1.76.8

informativo: 2.14.3

peça teatral: 1.340.1

poemas: 1.211.4, 1.211.5, 1.339.2

prospecto: 1.204.6

reportagens: 1.208.2, 2.42.2

retratos: 1.212.2, 1.367.10

romance: 1.253.1 a 1.257.1

telegrama de condolências: 1.362.7

telegrama de notícias: 1.354.2

 
2. Relaciona-se com o Conselho Federal de Biblioteconomia.

circular: 1.181.2









Rascunho de Zila Mamede (pouco antes de 
seu falecimento) para a introdução de Civil 
Geometria: Bibliografia Crítica, Analítica e 
Anotada de João Cabral de Melo Neto (1942-
1982), pesquisa iniciada em 1976 e finalizada 
em 1985, restando apenas a introdução para 
o livro ser concluído.





Capa de Civil Geometria: Bibliografia Crítica, 
Analítica e Anotada de João Cabral de Melo Neto 
(1942-1982), publicado postumamente, em 
1987, por iniciativa de José Mindlin.





índice
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“Bichos e Insetos” (exposição)  1982 (24)

Bichuim  1981 (4)

Bilharinho, Guido  1980 (4, 15)

“Bois Dormindo” (poema)  1979 (6)

Brayner, Sonia  1980 (5)

Brazilian Literature  1978 (3)

Calenda, Lucy  1962 (3)

Campos, Geir  1981 (5, 17), 1982 (18)

Campos, Milton de Godoy  1966 (3)

“Canção para a Rua que não Existe” (poe-
ma)  1966 (3)

Canção para o Totem  1975 (2), 1976 (6, 7)

Cantar de Amigo ao Outro Homem da 
Mulher Amada  1981 (17)

Carne Viva  1984 (8)

Carriedo, Gabino-Alejandro  1981 (15)

Cascudo, Luís da Câmara  1959 (2), 1964 
(3), 1965 (1), 1966 (1), 1967 (1), 1968 
(1), 1969 (1), 1970 (3), 1975 (6)

“Censorship: 500 Years of Conflict” (expo-
sição)  1984 (7)

Circo Voador  1983 (13)

Clube América  1978 (9)

Coeli, Myriam  1982 (16), 1985 (1)

Colônia, Regina Célia  1975 (2), 1976 (6, 7)

Comissão Interinstitucional de Cultura do 
Rio Grande do Norte  1985 (5)

Concurso “O Artesão Tradicional e Seu 
Lugar na Sociedade”  1982 (2)

Concurso Fontana de Poesia, 1  1981 (18)

Concurso Nacional de Literatura de Goiás, 
1  1975 (2)

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação, 11  1982 (13)

Congresso Brasileiro de Teoria e Crítica 
Literárias, 5  1980 (12)

Congresso Brasileiro de Teoria e Crítica 
Literárias, 6  1982 (21)

Congresso de Crítica Internacional, 6  
1980 (11)

Congresso Internacional de Estudos Pesso-
anos  1983 (10)

Conselho Federal de Biblioteconomia  s.d. 
(2)

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico  1982 (12)

Corpo a Corpo  1978 (5)
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Diario Carioca (periódico)  1953 (3)

Diário de Natal (periódico)  1952 (1)

Dicionário Literário Brasileiro  1978 (4)

Dimensão – Revista de Poesia (periódico) 
1980 (4, 15), 1981 (13)

Doce como o Diabo: Demônio, Utopia e 
Liberdade na Poesia de Cordel Nordes-
tina  1979 (5)

Dois Pontos (periódico)  1984 (2)

Duarte, Edna  1982 (5)

E a Carne se Fez Verbo  1983 (5)

Editora Civilização Brasileira  1976 (3)

Editora Fontana  1981 (18)

Educandário Municipal Antônio Coelho 
Dantas  1980 (16)

Embaixada do Brasil (Madri)  1962 (3)

Encontro da Poesia Brasileira, 1  1981 (19)

Espaço Petite Galerie  1984 (8)

Exercício da Palavra  1975 (3), 1976 (3)

Festival Nacional das Mulheres na Arte  
1982 (3)

Fundação José Augusto  1970 (2), 1984 (10)

Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil  1985 (5)

Galeria Gravura Brasileira  1982 (24)

Galvão, Jorácio Mamede Pires  1981 (11)

Governo do Estado de Minas Gerais  1983 
(3)

A Herança  1984 (4)

Hortas, Maria de Lourdes  1979 (6)

Hulet, Claude  1978 (3)

Instituto de Educação  1957 (2)

Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte  1978 (7)

Instituto Nacional do Folclore  1982 (2)

Instituto Nacional do Livro  1972 (2), 1973 
(1), 1974 (1)

Jornal do Brasil (periódico)  1978 (12), 1979 
(8)

Jornal do Commercio (periódico)  1968 (4)

La Valle, Mercedes  1980 (3)

Os Leões da Luizânia (ver Canção para o 
Totem)

Limaverde, Regine  1982 (4)

Livraria Livro 7  1978 (10)

Luís da Câmara Cascudo: 50 Anos de Vida 
Intelectual (1918-1968)  1970 (3), 1982 
(17)

Maia, Pedro Moacir  1982 (11)

“Manicure” (poema)  1968 (4)

“Mar Morto” (poema)  1952 (1)

Melo Neto, João Cabral de  1969 (3), 1976 
(5), 1977 (1), 1978 (1), 1979 (1), 1980 (1, 
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2, 5, 10), 1981 (1), 1982 (1, 12), 1983 (1), 
1984 (1, 9), 1985 (2, 6)

Melo, Veríssimo de  1966 (5)

Menezes, Raimundo de  1978 (4)

“A Mesa” (poema)  1968 (4)

Milagre na Salina  1976 (2), 1977 (3)

Mindlin, José Ephim  1977 (5)

“Môça na Janela” (poema)  1968 (4)

“Moenda” (poema)  1958 (3)

A Morte  1965 (3)

Mostra Visual Brasileira, 3  1985 (4)

Museu de Arte Sacra da Universidade 
Federal da Bahia  1982 (11)

Navegos  1978 (8, 9, 10), 1982 (17)

Ninguém Ama os Náufragos  1980 (7)

“Ode às Secas do Nordeste” (poema)  1979 
(6)

Oliveira, Vatenor de  1983 (13)

Organização dos Estados Americanos  
1982 (2)

Palácio do Campo das Princesas  1980 (10)

Palavra de Mulher: Poesia Feminina Brasi-
leira Contemporânea  1979 (6)

“Partida” (poema)  1966 (3)

“Pequena Bibliografia sobre Xico Santeiro”  
1966 (5)

Poesia Contemporânea Brasileira  1983 (2)

“Poesia Vivente”  1979 (8)

Pontes, Mario  1976 (2), 1977 (3), 1978 (3), 
1979 (5), 1980 (7)

Prêmio Cecília Meireles  1982 (6)

Prêmio Emílio Moura de Poesia, 3  1983 (3)

Prêmio Fernando Chinaglia  1982 (23)

Prêmio Interamericano de Cultura Gabrie-
la Mistral  1984 (9)

Prêmio Jabuti  1976 (6)

Prêmio José Lins do Rego  1982 (6)

Prêmio Mário de Andrade  1982 (6)

Prêmio Sérgio Milliet  1982 (6)

Prêmio Vânia Souto Carvalho  1958 (1)

Py, Fernando  1980 (6)

“Queda de Pássaro no Asfalto” (poema)  
1968 (4)

Ressurgências  1982 (4)

“Retrato de Minha Mãe Costurando” (poe-
ma)  1979 (6)

Revista Brasileira (periódico)  1958 (3)

Revista Brasileira de Biblioteconomia (peri-
ódico)  1981 (2)

Revista do Instituto de Antropologia (perió-
dico)  1966 (5)

Ribeiro, Ilma (ver Silva, Ilma Ribeiro)
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Rio de Janeiro em Prosa e Verso  1965 (4)

Rodrigues, Marília  1982 (24) 

Rosa de Pedra  1953 (1), 1963 (2), 1976 (3)

Salinas  1958 (1), 1963 (2), 1976 (3)

“Santa Teresa” (poema)  1965 (4)

Savary, Olga  1984 (8)

Semana de Cultura Nordestina, 2  1979 (3)

Semana Joaquim Cardozo, 1  1981 (19)

Seminário Internacional de Literatura, 1  
1980 (13)

Seminário Internacional de Literatura, 2  
1982 (22)

Seminário Nacional de Bibliotecas Univer-
sitárias, 3  1983 (9)

Sete Degraus do Absurdo  1982 (5) 

Silva, Ilma Ribeiro  1979 (4), 1983 (5)

Sindicato de Escritores do Município do 
Rio de Janeiro  1981 (3, 8)

Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro  
1980 (9), 1981 (9), 1982 (10)

Sindicato dos Escritores no Estado da 
Guanabara  1975 (5)

Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos  
1957 (2)

Sociedade dos Amigos de Montaigne  1975 
(6)

Société des Amis de Montaigne (ver Socie-

dade dos Amigos de Montaigne)

“Sonêto Noturno para o Rio Capibaribe” 
(poema)  1953 (3)

Tarefa  1981 (5)

Tempos Meus  1982 (25)

The New York Public Library (ver Bibliote-
ca Pública de Nova York)

Tradução e Ruído na Comunicação Teatral  
1982 (18)

“Trigal” (poema)  1958 (3)

União Brasileira de Escritores  1982 (9, 23)

Universidade Federal da Bahia  1982 (11)

Universidade Federal da Paraíba  1982 (7)

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte  1959 (1), 1960 (1), 1961 (1), 1962 
(1), 1963 (1), 1964 (1), 1965 (2), 1966 
(2), 1967 (2), 1968 (2), 1969 (2), 1970 
(1), 1971 (1), 1972 (1), 1973 (2), 1974 (2), 
1975 (1), 1976 (1), 1977 (2, 5), 1978 (2), 
1979 (2, 3), 1980 (14), 1982 (14, 19)

Vale, Dióscoro Gonçalves  1978 (7)

“Vatenor, Pinturas” (exposição)  1983 (13)

“Vida e Obra de Di Cavalcanti” (palestra)  
1977 (5)

Zaher, Celia Ribeiro  1983 (7)
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acidente: acontecimento que envolve 
dano, perda, lesão, sofrimento ou morte.

1981 (12)

aniversário: celebração dos anos de-
corridos de determinada data. Aplica-se 
a pessoas e instituições.

1958 (4), 1960 (4), 1961 (3), 1978 (11), 
1981 (16), 1982 (20), 1983 (12)

aposentadoria: dispensa remunerada 
do serviço ativo, regulamentada por lei, 
e concedida por idade, tempo de serviço 
ou invalidez.

1980 (1)

assessoria técnica: prestação even-
tual de serviço feita por especialista ou 
técnico, para fins de aconselhamento, 

diagnóstico e formulação de soluções em 
relação a determinado problema.

1972 (2), 1973 (1), 1974 (1)

aula magna: preleção dirigida aos alu-
nos de um curso, por ocasião da abertura 
do período letivo.

1982 (7)

campanha: conjunto de iniciativas, 
continuadas ou coordenadas, para atin-
gir um objetivo.

1983 (6)

concurso: exame de seleção entre vá-
rios candidatos para obtenção, por gra-
duação qualitativa, de cargo, título aca-
dêmico ou prêmio.

1981 (18), 1982 (2)
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congresso: reunião de pessoas com-
petentes para trocar ideias, comunicar 
resultados de pesquisa e deliberar sobre 
questões de natureza acadêmica ou cien-
tífica.

1979 (3), 1980 (11, 12, 13), 1981 (19), 
1982 (13, 21, 22), 1983 (9, 10)

culto religioso: cerimônia ritual, 
preconizada por determinada crença ou 
devoção.

1981 (10), 1982 (15)

discência: ação de aprender, desempe-
nhada em instituição de ensino básico 
ou superior.

1955 (1), 1956 (1), 1960 (2)

doação: ato pelo qual uma pessoa dis-
põe de bens ou vantagens em favor de 
outrem.

1963 (2), 1980 (14), 1982 (17)

edição: processo de reprodução, publi-
cação ou difusão de uma obra.

edição de artigo:
1966 (5), 1979 (8)

edição de livro:
1953 (1), 1958 (1), 1959 (2), 1970 (3), 
1975 (3), 1976 (3), 1978 (3, 4, 5, 8), 
1979 (4), 1980 (3, 5), 1983 (2), 1984 
(4), 1985 (1)

edição de periódico:

1980 (4), 1981 (2)

edição de poesia:
1952 (1), 1953 (3), 1958 (3), 1965 (4), 
1966 (3), 1968 (4), 1979 (6), 1981 (13)

eleição: processo de escolha, por vota-
ção, de pessoa para ocupar cargo ou de-
sempenhar função de caráter público ou 
político. 

1981 (3), 1982 (14)

espetáculo artístico: apresentação 
pública de teatro, música, dança, cinema 
ou outra manifestação da arte.

1962 (3), 1980 (10), 1982 (3, 24), 1983 
(13), 1984 (7), 1985 (4)

falecimento: ato de morrer.
1973 (4), 1981 (11, 15), 1982 (16), 1985 
(7)

férias: dispensa remunerada do traba-
lho, por determinado número de dias 
consecutivos, após um período de ativi-
dade regular.

1985 (6)

filiação a entidades associativas e 
de representação de classe: adesão a 
determinada entidade de caráter associa-
tivo, na condição de membro.

1975 (5), 1980 (9), 1981 (3, 7, 8, 9), 
1982 (9, 10), s.d. (2)
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homenagem: ação de reverenciar al-
guém, em vida ou postumamente, como 
reconhecimento de mérito.

1980 (16)

lançamento de obra: Divulgação pú-
blica ou promoção.

1965 (3), 1976 (2), 1976 (7), 1977 (3), 
1978 (9, 10), 1979 (5), 1980 (6, 7, 15), 
1981 (4, 5, 17), 1982 (4, 5, 18, 25), 
1983 (4, 5), 1984 (5, 8)

nascimento: ato de nascer.
1928 (1)

nomeação: ato de designar ou recomen-
dar uma ou mais pessoas para cargo, tra-
balho ou tarefa.

1981 (14), 1982 (11), 1983 (7), 1984 (3), 
1985 (5)

palestra: apresentação isolada de traba-
lho de natureza científica, acadêmica ou 
política.

1975 (6), 1977 (5), 1982 (19)

participação em comissões e cole-
giados: exercício temporário de cargo 
em grupo formado pelos membros de 
uma entidade encarregado de funções 
especiais ou do estudo de determinado 
assunto.

1970 (2), 1984 (10)

pesquisa: conjunto de atividades que 
têm por fim a produção de novos conhe-
cimentos no campo de determinada prá-
tica científica, artística, cultural etc.

1964 (3), 1965 (1), 1966 (1), 1967 (1), 
1968 (1), 1969 (1), 1976 (5), 1977 (1), 
1978 (1), 1979 (1), 1980 (2), 1981 (1), 
1982 (1, 12), 1983 (1), 1984 (1), 1985 
(2)

posse: ato pelo qual se assume cargo ou 
função.

1969 (3), 1978 (7)

premiação: ação de recompensar o mé-
rito de pessoa ou instituição submetida a 
concorrência.

1958 (1), 1975 (2), 1976 (6), 1982 (6, 
23), 1983 (3), 1984 (9)

relacionamento social e familiar: 
conjunto de relações pautadas por laço 
de amizade ou parentesco.

1953 (2), 1954 (1), 1956 (2), 1957 (1), 
1958 (2), 1959 (3), 1960 (3), 1961 (2), 
1962 (2), 1963 (3), 1964 (2), 1965 (5), 
1966 (4), 1967 (3), 1968 (3), 1972 (3), 
1973 (3), 1974 (3), 1975 (4), 1976 (4), 
1977 (4), 1978 (6), 1979 (7), 1980 (8), 
1981 (6), 1982 (8), 1983 (8), 1984 (6), 
1985 (3), s.d. (1)

trabalho como bibliotecária:
1957 (2), 1959 (1), 1960 (1), 1961 (1), 
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1962 (1), 1963 (1), 1964 (1), 1965 (2), 
1966 (2), 1967 (2), 1968 (2), 1969 (2), 
1970 (1), 1971 (1), 1972 (1), 1973 (2), 
1974 (2), 1975 (1), 1976 (1), 1977 (2), 
1978 (2), 1979 (2), 1983 (11)
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abstract (ver resumo).

acordo (de trabalho etc.): disposição ou 
conjunto de medidas resultantes do en-
tendimento de duas ou mais partes.

antologia: reunião de textos escolhi-
dos de um ou vários autores. Substitui 
seleta literária.

anúncio: mensagem de propaganda, 
veiculada com finalidades comerciais ou 
ideológicas.

apontamentos: registro informal da-
quilo que foi lido, ouvido, observado, 
pensado ou discutido, para eventual uso 
posterior.

apresentação de obra: comentário 
destinado a justificar uma publicação, 

com explicação sobre seu conteúdo, ob-
jetivo e importância. Aplica-se a traba-
lhos científicos, técnicos, literários ou 
artísticos (manuais, monografias, catálo-
gos de exposição etc.). Substitui introdu-
ção, posfácio, prefácio.

artigo: composição não-literária sobre 
assunto específico, destinada a publica-
ção em periódico ou coletânea. Substitui 
paper.

aula: composição não-literária sobre as-
sunto específico, destinada a publicação 
em periódico ou coletânea.

bibliografia: relação de obras citadas 
ou consultadas na elaboração de deter-
minado trabalho ou indicadas a título 
de leitura obrigatória ou sugerida para 
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o acompanhamento de determinado 
curso.

bilhete (de agradecimento, de encami-
nhamento, de esclarecimento, de justi-
ficativa, de notícias, de pedido de infor-
mação etc.): mensagem breve e informal, 
usualmente registrada em suporte de di-
mensões reduzidas.

biografia: história de vida de uma pes-
soa. Substitui perfil biográfico.

boletim informativo (ver informa-
tivo).

carta (de aceitação de convite, de agra-
decimento, de apresentação, de autoriza-
ção, de boas festas, de comunicação de 
decisão, de condolências, de confirma-
ção, de confirmação de encomenda, de 
crítica, de cumprimentos, de elogio, de 
encaminhamento, de esclarecimento, de 
inscrição de candidatura, de justificativa, 
de notícias, de pedido de colaboração, de 
pedido de concordância, de pedido de 
desculpas, de pedido de encomenda, de 
pedido de esclarecimento, de pedido de 
favor, de pedido de informação, de pedi-
do de intercessão, de pedido de orçamen-
to, de pedido de providências, de pedido 
de sugestão, de recomendação, de solici-
tação de documento, de sugestão etc.): 
meio de comunicação utilizado por pes-
soas físicas e entidades privadas.

carta aberta: carta publicamente di-
rigida a alguém, veiculada em órgão de 
imprensa. (Ver também circular).

cartão (de agradecimento, de boas fes-
tas, de cumprimentos, de encaminha-
mento, de visita etc.): meio de comuni-
cação que utiliza papel encorpado de 
pequeno ou médio formato para mensa-
gens breves.

cartão postal: cartão ilustrado, cujo 
verso é reservado para comunicação in-
formal e breve.

catálogo (de publicações etc.): relação 
ordenada de objetos, atividades ou no-
mes, seguidos de breve descrição.

charge: representação gráfica, de 
cunho geralmente jocoso, destinado à 
crítica de fatos específicos ou personali-
dades públicas.

circular: comunicação endereçada si-
multaneamente a vários destinatários, 
com idêntico teor e redação semelhante 
à da carta.

conferência: exposição alongada so-
bre assunto da especialidade do autor.

convite: meio de comunicação pelo 
qual se solicita a participação de alguém 
em ato ou evento.

crítica (ver resenha).
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crônica: narração sistemática de acon-
tecimentos, geralmente cotidianos e atu-
ais, podendo ocorrer na imprensa escri-
ta, falada ou televisionada.

declaração (de idoneidade etc.): mani-
festação de opinião, conceito, resolução 
ou observação, por pessoa física ou cole-
giado.

dedicatória: mensagem pela qual 
alguém dedica ou oferece algo a outra 
pessoa.

depoimento: declaração sobre determi-
nado fato, na qualidade de testemunha 
ou parte interessada.

discurso: mensagem solene sobre de-
terminado assunto, proferida em público.

dissertação: trabalho acadêmico para 
obtenção do título de mestre. Quando 
modificada para efeitos de publicação, 
usar monografia.

entrevista: conjunto de declarações 
coligidas geralmente por jornalista sobre 
assunto de especialidade do entrevistado.

exercício escolar: pequeno trabalho, 
geralmente escrito, dado aos alunos de 
um curso, com o objetivo de treiná-los 
na aplicação de regras e métodos que de-
vem conhecer ou de reforçar a compre-
ensão dos assuntos abordados em aula.

fatura: relação de mercadorias vendi-
das ou serviços prestados a uma pessoa 
física ou jurídica, com os respectivos pre-
ços, emitida a partir da nota fiscal.

ficha catalográfica: cartão em que 
se registram as informações bibliográ-
ficas necessárias para identificar e loca-
lizar um livro ou outro documento no 
acervo de uma biblioteca.

ficha de controle de coleção de 
periódico: formulário em que se indi-
cam as informações necessárias para a 
identificação de uma publicação periódi-
ca e os números, volumes ou fascículos 
editados. Substitui ficha kardex.

ficha de inscrição: formulário em 
que se registram os dados de uma pes-
soa, para fins de matrícula em cursos, 
eventos e concursos.

ficha kardex (ver ficha de contro-
le de coleção de periódico).

folder (ver prospecto).

índice: lista organizada de nomes, as-
suntos, objetos ou outros elementos, com 
indicações remissivas à sua localização 
no corpo de uma obra ou no espaço em 
que se encontram fisicamente alocados.

informativo: publicação periódica 
destinada a divulgar atos de interesse de 
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órgãos públicos ou privados. Substitui 
boletim informativo.

introdução (ver apresentação de 
obra).

jornal: publicação periódica destinada 
à veiculação de notícias, artigos, infor-
mações de utilidade pública.

lista (de controle de correspondência, 
de encomenda de material bibliográfi-
co, de endereços, para conferência de 
referências bibliográficas, para pedido 
de orçamento etc.): relação detalhada de 
nomes de pessoas, coisas, quantias ou 
circunstâncias para finalidades diversas.

manual de instruções: descrição de-
talhada dos procedimentos necessários 
para a consecução de determinada tarefa 
ou operação de um equipamento.

monografia: trabalho pormenorizado, 
que pretende dar tratamento profundo a 
algum tema. Aplica-se a dissertação e 
a tese, quando modificadas para efeitos 
de publicação.

nota: relato breve e conciso de fato ou 
acontecimento que se supõe de interes-
se público, destinado à informação rá-
pida.

nota bibliográfica: comentário de ca-
ráter explicativo, relativo a determinada 

passagem de artigo, dissertação, ensaio, 
monografia ou tese, geralmente acompa-
nhado de indicação de obras utilizadas 
pelo autor como fonte de consulta.

nota de fim de texto (ver nota bi-
bliográfica).

nota de rodapé (ver nota bibliográ-
fica).

notícia: relato de fatos ou aconteci-
mentos atuais cuja divulgação se supõe 
de interesse público.

ofício (de agradecimento, de encami-
nhamento, de solicitação de documentos 
etc.): meio de comunicação próprio do 
serviço público, de caráter oficial, entre 
autoridades da mesma categoria, entre 
autoridades e particulares ou entre in-
feriores e superiores hierárquicos. Apli-
cam-se ao ofício, em princípio, os mes-
mos tipos da carta.

orçamento: estimativa do custo de 
produto ou serviço.

panfleto: texto curto, de estilo vee-
mente, em geral sobre tema político, im-
presso em folha avulsa.

paper (ver artigo).

parecer: opinião fundamentada sobre 
matéria submetida à apreciação de de-
terminada autoridade, emitida em seu 
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nome pessoal ou no do organismo a que 
está ligada.

participação (de batizado, de faleci-
mento, de posse etc.): mensagem breve 
e concisa, cujo objetivo é informar, sem 
maiores detalhes, a ocorrência de um 
fato.

partitura: representação gráfica de 
uma obra musical, com notação em pen-
tagrama.

peça teatral: obra literária cuja trama, 
desenvolvida a partir de diálogos, desti-
na-se à encenação.

perfil biográfico (ver biografia).

plano de atividades: relação das eta-
pas a serem cumpridas ao longo de de-
terminada ação.

planta: representação gráfica da pro-
jeção horizontal de determinado objeto 
(cidade, edifício, instalação).

poema: composição literária em versos 
livres ou rimados.

posfácio (ver apresentação de obra).

prefácio (ver apresentação de obra).

programa: relação das partes ou etapas 
de um evento, um espetáculo ou uma 
cerimônia, eventualmente seguida de 
comentários.

prospecto: instrumento de propaganda 
ou divulgação de ideia, evento, produto, 
serviço ou instituição. Substitui folder.

questionário: conjunto de perguntas 
que serve de guia e orientação para pes-
quisa, investigação, entrevista, sondagem 
de opinião, verificação de requisitos etc.

recibo: instrumento pelo qual se com-
prova o recebimento de valores, merca-
dorias e materiais diversos.

regulamento: conjunto de regras ou 
normas pelas quais se regem um concur-
so, competição ou o funcionamento de 
uma instituição.

relatório (de atividades, de consulta 
em banco de dados etc.): exposição cir-
cunstanciada ou sucinta de ocorrências, 
fatos, transações, atividades ou despesas.

reportagem: conjunto de informações 
produzidas na cobertura de um evento. 
Difere da notícia por seu caráter inter-
pretativo, resultante do trabalho de pes-
quisa, apuração e contextualização em-
pregado em sua composição.

resenha: análise crítica ou informativa 
de uma obra. Substitui crítica.

resumo: Exposição sintetizada de fato, 
situação ou objeto (incluindo todo tipo 
de documento), para dar uma ideia geral 
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sobre seu sentido. Substitui abstract, si-
nopse, síntese, sumário.

retrato: imagem de uma ou várias pes-
soas, geralmente produzida a partir de 
fotografia.

revista: publicação periódica, de cará-
ter noticioso ou científico, com artigos 
sobre assuntos que se supõem de interes-
se coletivo ou sobre tema especializado.

romance: narrativa ficcional em prosa, 
geralmente composta de várias ações 
apresentadas de forma paralela ou con-
catenada, com ocorrência de vários per-
sonagens.

roteiro: descrição organizada das ce-
nas, diálogos, efeitos sonoros e opera-
ções técnicas que compõem a narrativa 
de uma produção radiofônica ou audiovi-
sual (de programa de rádio etc.).

santinho de luto: pequeno prospec-
to com retrato de pessoa falecida, geral-
mente acompanhada das datas de nasci-
mento e falecimento, podendo também 
comportar transcrição de excerto de 
passagem bíblica ou texto de caráter re-
flexivo.

seleta literária (ver antologia).

sinopse (ver resumo).

síntese (ver resumo).

sumário (ver resumo).

telegrama (de agradecimento, de con-
dolências, de confirmação, de cumpri-
mentos, de notícias, de pedido de confir-
mação etc.): mensagem em estilo conciso, 
transmitida por meio de telegrafia, para 
ser entregue, em caráter de urgência, ao 
destinatário. Aplicam-se ao telegrama, 
em princípio, os mesmos tipos da carta.

tese: trabalho acadêmico para obtenção 
do título de doutor, de livre-docente e de 
catedrático. Quando modificada para 
efeitos de publicação, usar monogra-
fia.

verbete: conjunto de acepções, exem-
plos e outras informações pertinentes 
contido numa entrada de dicionário, en-
ciclopédia ou glossário.
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Com a publicação do inventário do arquivo de Zila 
Mamede (1928-1985), a Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin da Universidade de São Paulo dá início à 
difusão dos fundos e coleções que custodia, para além 
de seu rico acervo bibliográfico.

Por suas dimensões reduzidas, que não compro-
metem, contudo, sua representatividade e seu poten-
cial informativo, o arquivo da bibliotecária, pesqui-
sadora e poetisa Zila da Costa Mamede foi escolhido 
para ser o primeiro a ser descrito e disponibilizado 
para a consulta, em experiência-piloto que teve por 
objetivo consolidar metodologia específica para o tra-
tamento de arquivos de natureza pessoal a ser aplica-
da aos demais conjuntos documentais.

organização: José Francisco Guelfi Campos

9 788562 587238


