
bibliografias publicadas 1959-1988 

foto 1  - Zila aos 21 anos (10  jan. 1949) )

Zila Mamede 

Gildete Moura de Figueirêdo 

15 set.

dia consagrado a 

Nossa Senhora das 

Dores  

13 dez. 

dia  do 

Marinheiro

(1928  -1985)   

Ensaio cronológico



Foto 2 - Zila em Recife  cobrindo o 1º Congresso  Brasileiro de Biblioteconomia, para o Diário de Pernambuco,

e representando a biblioteca do Instituto de Educação do Rio Grande do Norte (Atheneu).

1954

jul. 

Bibliografias Publicadas fatos que antecedem 



Foto 3 - Na Biblioteca do Teatro Sta. Izabel, em Recife, como reporte do Diário de Pernambuco,

no 1.º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. Representando, como Auxiliar de Biblioteca, a Biblioteca

do Instituto de Educação do Rio Grande do Norte ( Atheneu ).

1954
18 Jul. 

Bibliografias Publicadas fatos que antecedem 



Foto 4 – 1954 Zila com Juarez Pires Galvão(cunhado) no Recife-PE

Bibliografias Publicadas fatos que antecedem 

1955
Aprovada no vestibular para o Curso Superior de

Biblioteconomia da Biblioteca Nacional do Rio de

Janeiro.

Matricula-se com uma bolsa de estudo, conseguida

pelo poeta Manuel Bandeira.



1956
15/dez.

Recebe o Diploma de Bacharel em Biblioteconomia, pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Bibliografias Publicadas fatos que antecedem 

Fig. 1- Diploma de Bacharel em Biblioteconomia.



1957

jul. nov.

Foto 5 - Zila em Paris 

Com o patrocínio do jornal O Globo, A

Notícia e a Manchete viaja à Europa;

faz a cobertura do I Congresso

Mundial dos Dirigentes da Juventude

Operária Católica (JOC); visita a

Espanha, Portugal, França, Itália,

Bélgica e Holanda (cinco meses). De

volta ao Brasil publica a série de

reportagens O Globo na peregrinação

da JOC.

Bibliografias Publicadas fatos que antecedem 



Foto 6 - Prédio onde funcionavam  a Reitoria da UFRN e o SCB - hoje funciona 

Comando do 3º Distrito Naval – Av. Hermes da Fonseca, nº 780, Tirol. Natal-

RN   Brasil      CEP: 59.020-095.

1959

02/maio

É nomeada Chefe do 

Serviço Central de 

Bibliotecas (SCB) da 

UFRN.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes



1959 Bibliografia [sobre 
Euclides da Cunha]

1970 Luís da 
Câmara 

Cascudo: 50 
anos de vida 
intelectual, 
1918-1968: 
bibliografia 

anotada

1988 Civil geometria, 
bibliografia crítica, analítica 
e anotada de João Cabral 
de Melo Neto1942-1982

1966 
Pequena 

Bibliografia 
de Xico 
Santeiro

Zila Mamede Bibliografias Publicadas 1959-1988



1959 

dez. 

Publica Bibliografia [sobre Euclides da Cunha] na revista Bando, Natal/RN, v.10. n.

9/10, p.149-53, dez.1959. Edição Euclidiana, comemorativa dos 50 anos da

morte Euclides da cunha e 10 anos da revista.

1.ª Bibliografia Publicada                                  

“Tudo é importante e indispensável 
na edição euclidiana de Bando [...] a 
bibliografia euclidiana organizada por 

Zila Mamede[...]

Vicente Serejo (2002)¹

¹ BANDO [apresentação da ] Edição fac- similar  da revista O BANDO publicada pelo Sebo Vermelho em out. 
de 2002 ,em comemoração aos cem  anos  d’ Os Sertões . Natal , out. 2002. 

___________



1959 

Discursa na Semana Euclidiana

comemorativa dos 50 anos da morte

de Euclides da Cunha (patrono da

revista) e 10 anos de BANDO.

Fig. 3- Capa da revista BANDO

Foto 7 - Zila lendo seu discurso na Semana EC. A direita Edgar Barbosa,

a esquerda Grimaldi Ribeiro, Djalma Maranhão, Américo de O. Costa,

Manuel Rodrigues de Melo e Walfran Queiroz



1961

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Organiza uma exposição Bibliográfico-Documentária sobre Luís da Câmara Cascudo,

marco inicial de sua bibliografia sobre o autor. 



1964

16/jul.

Inicia a pesquisa bibliográfica sobre Luís da Câmara Cascudo, trabalho

acadêmico no Curso de Mestrado em Biblioteconomia da UnB.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes



1966

mar.

Publica Pequena Bibliografia de Xico

Santeiro (pseudônimo de Joaquim Manuel de

Oliveira ,1898-1966); elaboração e notas de

Zila Mamede. Editada nos Arquivos do

Instituto de Antropologia da UFRN. Natal,

v.2, n. 1-2, p. 265-74, mar./66.

2.ª  Bibliografia Publicada

Fig. 4  Capa do Arq. Inst. Antrop.



“As primeiras referências foram vindas da 

própria coleção de recortes e 

correspondência,

pertencentes a Xico Santeiro: 

coisas que ele, dentro de sua 

particularíssima concepção de carinho e 

cuidado, guardava de mistura com o que, 

para ele, era o essencial: 

canivete, pedaço de umburana, 

breu, cola, prego, arame 

— bagagem artesanal do inusitado arquivo 

a que ele chamava a sua "malinha".” 
Zila Mamede , p. 266

2.ª  Bibliografia Publicada

Fig. 5   1ª página da bibliografia, p. 265-74



1966

jul.  

Publica Pequena Bibliografia de Xico 

Santeiro (pseud. de Joaquim Manuel de 

Oliveira ,1898-1966); elaboração e notas 

de Zila Mamede. Separata do Arquivo de 

Antropologia “Câmara Cascudo”, v.II, 

n.1-2,1966.

2.ª Bibliografia publicada - reedição

Fig. 6- Capa da separata 



Primeira página da 

Pequena 

Bibliografia de Xico 

Santeiro

(pseudônimo de 

Joaquim Manuel de 

Oliveira ,1898-1966) 

elaboração e notas 

de Zila Mamede.  

Separata do 

Arquivo de 

Antropologia 

“Câmara Cascudo”, 

v.II, n.1-2,1966.

___________

1966

jul.  

2.ª Bibliografia publicada - reedição

Fig. 7- Primeira página



1968

Publica o artigo Luís da Câmara Cascudo: o pesquisador pesquisado, no n.2 da revista

Província , p.75-83, Natal-RN. Edição especial organizada pelo editor da revista o

jornalista Sanderson Negreiros, em homenagem aos 70 anos de vida de Luís da

Câmara Cascudo(1898-1986). Neste artigo, descreve a importância e os

procedimentos de sua bibliografia sobre este autor.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

“ A idéia de fazer-lhe uma biografia vem de 1961[...]

o levantamento de uma parte da ACTAS DIURNAS [...] em originais 
datilografados[...] esse levantamento  integrou a exposição 

Bibliográfico-Documentária [...] 

tive em minhas mãos tantas coisas curiosas, sérias,  
ignoradas da maioria das gentes do Rio Grande do Norte e do Brasil, 

que não parei mais de pensar no assunto: 
no levantamento geral de sua obra ”

Zila Mamede, p. 75



Reimpressão fac-similar (1998) 

comemorativa do centenário de nascimento 

de Luís da Câmara Cascudo(1898-1986), com 

tiragem de 200 exemplares  numerados

“Luís da Câmara Cascudo: o pesquisador 

pesquisado” . Neste artigo, descreve a 

importância e os procedimentos de sua bibliografia 

sobre este autor. (1968)        

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Fig. 8- Capa da revista  

Notas 



Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Foto 8- 1970 Cascudo e Zila no lançamento da Bibliografia

sobre Cascudo.

1968

ago.

Oferece através de uma

Exposição de Motivos à

Fundação José Augusto os

direitos autorais da primeira

edição da bibliografia: Luís da

Câmara Cascudo: 50 anos de

vida intelectual, 1918-1968:

bibliografia anotada.



1970
Publica Luís da Câmara Cascudo: 50 anos de 

vida intelectual, 1918-1968: bibliografia anotada, 

2 volumes em 3 Tomos (v.1, partes 1 e 2, e v.2), 

editada pela Fundação José Augusto (FJA), 

Natal-RN.                   

jul. 
È colocada à venda nas Livrarias de Natal-RN.

3.ª  Bibliografia Publicada

“Sua bibliografia de Luis da C. Cascudo é um 

desses livros que “atraem o adjetivo monumental ” 

como diria Gilberto Freire [...] são 1.648 verbetes [...]

completa os verbetes um índice onomástico e biblionímico

ocupando 59 páginas “
Edson Nery da Fonseca (1988)

Fig. 9- Capa da bibliografia  



1972

Ago./set .

Publica o artigo “Que sabe Cascudo dele Mesmo?” na revista Crítica:

política e letras. Recife, v. 27, n.6, ago.-set., p. 7; 34-5. 1972.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Foto 9- Zila na biblioteca de Cascudo



1972
ago./set.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Fig. 10  Primeira página do artigo 

Neste artigo relata curiosidades

sobre a fase do levantamento

bibliográfico, conversas, visitas à

Cascudo e a sua biblioteca .



1972

ago.-set

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

“Que sabe Cascudo dele Mesmo?” 

Artigo publicado na 

revista Crítica: 

política e letras. 
Recife, v. 27, n.6, ago.-

set. ,p. 7; 34; 35, 1972.

Fig. 11 Capa da revista Crítica: política e letras. Recife, v. 27, n.6, ago.-

set. 1972.



“ Um dia , chego eu lá, em casa de Cascudo, como de costume, para perguntar coisas, 

nomes, datas, montanha de fichas na mão. 
Quando Cascudo estava escrevendo, costumava me mandar  

“ baixar noutro terreiro” [...]

Habituei-me a ir lá uma vez por semana [...] 

não há bibliotecas em Natal [...] 
tinha que ser mesmo a biblioteca de Cascudo  

e a biblioteca viva que é sua prodigiosa memória”

Zila Mamede , p. 7

Que sabe Cascudo dele Mesmo? Artigo publicado na revista Crítica: política e letras. 

Recife, v. 27, n.6, ago.-set. ,p. 7; 34; 35, 1972.

Sobre a 3.ª  Bibliografia Publicada



07/jul. Envia carta a JCMN propondo um plano de trabalho para a Bibliografia

sobre a obra do poeta, e submete-o à sua aprovação.

17/jul. Inicia um caderno de anotações sobre a bibliografia de JCMN.

ago./set. Inicia a fase de pesquisa para a bibliografia de JCMN.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Foto 10 - Zila, JCMN e Newton Navarro na sala da Presidência da FJA

( Sanderson Negreiros ,presidente )

1976

Fev. Encontra-se com João Cabral de Melo Neto (JCMN) em Natal-RN.



1980

31/maio

Reinicia correspondência para

subsidiar sua pesquisa sobre Civil

geometria: bibliografia crítica, analítica

e anotada de João Cabral de Melo

Neto, 1924 - 1982, conforme abertura

de sua agenda (Address Book): “todos os

endereços deste caderno são de pessoas

com quem, a partir de maio de 1980,

retomei a correspondência sobre a

bibliografia crítica, analítica e anotada de

João Cabral de Melo Neto, 31/maio/1980” -

e encerra com sua assinatura

clássica.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

Pesquisadora do CNPq, desenvolvendo: Civil geometria : bibliografia crítica, analítica

e anotada de João Cabral de Melo Neto, 1924 -1982 – obra publicada postumamente

(São Paulo: Nobel/ EDUSP/ Instituto Nacional do Livro/ Vitae, 1987).



1981

19/jul.

Publica Drummond, uma bibliografia necessária no Caderno de Domingo da

Tribuna do Norte, Natal/RN.

1982

jan.

Faz circular carta impressa, onde informa ter obtido bolsa do CNPq e solicita

informações sobre o tema, como adquiri-las para subsidiar a fase de pesquisa

de Civil geometria - bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo

Neto, 1924 – 1982.

Conclui a fase de pesquisa da bibliografia de João Cabral de Melo Neto.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes



1983

Inicia a fase de redação da bibliografia de JCMN que se estende até 1984.

1984

Solicita à Direção da Biblioteca Central da UFRN [Sônia Campos Ferreira],

liberação das bibliotecárias Gildete Moura de Figueirêdo e Rejane Lordão

Monteiro, para sob sua coordenação, executarem a revisão do Índice e da

normalização da bibliografia de João Cabral de Melo Neto (JCMN).

15/jul. Escreve Pequeno Roteiro, documento de cinco páginas, dirigido à

bibliotecária Gildete Moura de Figueirêdo, detalhando os passos a seguir na

etapa final da revisão da normalização da bibliografia de JCMN.

Coordena a revisão do Índice da sua bibliografia sobre JCMN, trabalho realizado

em seu apartamento, com as bibliotecárias convidadas.

Bibliografias Publicadas fatos relevantes



1985

Continua a coordenar a revisão do Índice e normalização da sua

bibliografia sobre JCMN, trabalho realizado em seu apartamento.

nov. Suspende a revisão do Índice e normalização da

bibliografia de JCMN para viajar à Europa (com passagem marcada

para 19 dez. Este trabalho seria reiniciado logo chegasse de

viagem).

Bibliografias Publicadas fatos relevantes

13 dez. Morre Zila da Costa Mamede. Recebe grandes

homenagens públicas. Seu corpo é velado na Capela do Hospital

São Lucas.



1985

19/dez.

A Universidade Federal

do Rio Grande do Norte,

através da RESOLUÇÃO

nº 120/85-CONSUNI

“aprova a mudança do

nome da Biblioteca Central

para Biblioteca Central

‘Zila Mamede’, usando da

atribuição que lhe

confere o artigo 14,

incisos I e XXVII do

Estatuto”,considerando

proposta verbal do Reitor

Genibaldo Barros.

Homenagens Pós - morte
___________

Foto11- Fachada da BCZM 



1985 22/dez. [Trecho do] artigo de Dorian Jorge Freire, publicado na Tribuna do

Norte:

Homenagens  Pós - morte

“ O Rio Grande do Norte perde, de uma só vez ,  
o seu maior poeta, sua  grande bibliotecária, 

sua grande diretora  de biblioteca...sua grande 

bibliógrafa, sua grande ensaísta.  Todos nós 
perdemos uma grande amiga, áspera amiga, 

mas leal, sempre pronta, sempre 
solícita,sempre solidária,sempre mobilizada, 
sempre sincera.  Não conheci na vida quem 

amasse mais os livros e trabalhasse com eles 
com mais competência. Não conheci na vida 

quem melhor dirigisse uma biblioteca publica.”

___________



1985

22/dez.

O Jornal O Poti publica notícia da Exposição em homenagem a Zila

realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro-RJ.

Homenagens   Pós - morte
___________



1987
O Governo do Estado publica,

postumamente, Civil Geometria -

Bibliografia Crítica, Analítica e Anotada

de João Cabral de Melo Neto, 1924 -

1982, obra de minuciosa pesquisa, em

co - edição com a Livraria Nobel,

EDUSP, Instituto Nacional do Livro –

INL.

Homenagens   Pós - morte

___________

Fig. 13- Capa 



1988

22/abr.
Convite do lançamento nacional de Civil geometria, bibliografia crítica, analítica e anotada de João 

Cabral de Melo Neto1942-1982.  Salão Nobre do Palácio Potengi [21h ], Natal-RN.

Homenagens   Pós - morte___________

Fig. 12   



1988

30/abr.

Maria Alice Barroso publica no Jornal

do Brasil, na coluna Bibliografia, o

artigo Obra de amor: tudo que o
pesquisador quiser saber sobre João
Cabral em um livro póstumo de

Zila Mamede. A autora é

bibliotecária, romancista e diretora da

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

“ Obra  de  Amor ” 
___________



1988

23-29 out.

Zila Bibliógrafa 1966-1987: exposição

bibliográfica e iconografia. Promoção

conjunta da ESAM. Biblioteca Prof.

“Orlando Teixeira”, UFRN. Biblioteca

Central “Zila Mamede”, FJA. Biblioteca

Pública “Câmara Cascudo” e APBERN

Associação Profissional de

Bibliotecários do RN, realizada na

Biblioteca “Orlando Teixeira”/ESAM.

Mossoró-RN, 23-29 out., 1988.

Homenagens   Pós - morte
___________

Fig. 14- Capa do convite/programação SNLB 1988



1988

23-29 out.

Zila Mamede: perfil da civil geometria bibliografia

crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo Neto

1942-1982. Coletânea de trabalhos organizada por

Gildete Moura e J. Medeiros. Mossoró-RN, ESAM. 38p.

(Coleção Mossoroense, Série C, V. 449). Capa de

Dorian Gray. Inclui os três discursos pronunciados em

22.04.88: “Zila: a Dimensão do povo” (do Exmo.

Governador Geral Melo); “Lembrando Zila” (José Midlin); “ O

Instante sonhado por Zila( Maria José Mamede em nome da

família); e os artigos : ”Vida e morte de ZM” ( Edson Nery

da Fonseca, Diário de Pernanbuco,1985 , e “Poesia e

Bibliografia” ,inédito, out. 1988 ) ; “A Civil Geometria”

(Vicente Serejo, DN, 05 jul. 1986); “Obra de Amor, (Maria Alice

Barroso JB, 30 abr.1988); “Tributo a ZM” (Francisco Ivan

inédito, set. 1988).

Homenagens   Pós - morte
___________

: 

Fig. 15- Capa da coletânea


