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• Papel como fonte de 

informação - linguagem e 

suporte acessíveis a todo 

tipo de público, transmitindo

conteúdos diversos 

(CURRAN, 2003; GALVÃO, 

2001). 

• Patrimônio histórico e 

Cultura (ALBUQUERQUE,

2013; SILVA e SOUZA, 

2006). 

23 e 24 de Novembro de 2017

Literatura de cordel
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Formação da coleção
Manoel Cavalcanti Proença

Década de 1960

Cerca de oito mil folhetos

• Manuel Diegues 

Júnior;

• Orígenes Lessa;

• Sebastião Nunes 

Batista.

Setor de filologia (CP)

FCRB como ponto de 

encontro dos cordelistas
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Transferência para o Serviço de Biblioteca 

– Biblioteca São Clemente (SC)

•Falecimento de Sebastião Nunes Batista, em 1982;

•Dedicação ao atendimento de pesquisadores externos e

pouco interesse do cordel como fonte de pesquisa;

•Mário Machado (presidente da FCRB entre 1995 e 2002)

e o Museu do Folclore (atual CNFCP).
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SERVIÇO DE BIBLIOTECA / FCRB

•Biblioteca Rui Barbosa;

•Biblioteca São Clemente;

•BIMM;

•Mestrado.

Coleção 

Literatura de 

cordel (SC LC)
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Cordel na FCRB
• Cerca de 10 mil folhetos, 137 

tacos de xilogravuras e 22 

publicações listadas oficialmente 

sobre o tema

• Base de dados referencial 

(descrição física e temática) e 

base de dados digital (2.340 

folhetos digitalizados)

• 2016 = 35.313 acessos 

http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/acervo.html

Fonte: A autora
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http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel

/acervo.html

2001 – 2004: 

• Coordenação de Ivone Maya

• Coleção de Sebastião Nunes Batista de 

folhetos de Leandro Gomes de Barros 

(pesquisa e digitalização) – apoio FAPERJ 

(NEMER, 2013)

• Resultado: disponibilização das obras no site

• Ampliado: de Leandro para outros 20 cordelistas

• Confronto da classificação utilizada na FCRB 

com a da UFPB e do IEB/USP
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Catalogação dos folhetos: retomada
• 2014: Ingresso de novos servidores na FCRB;

• 2016: Ingresso no Mestrado em Memória e acervos

(PPGMA / FCRB)

Caderno técnico nº1 – Catalogação de 

Folhetos de Cordel, 2002, editado pelo 

CNFCP

Final de 2017: Transferência 

de setor

A literatura de cordel na 

Fundação Casa de Rui Barbosa: 

uma memória dispersa

Orientação: Ana Lígia Medeiros
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“RESOLUÇÕES SOBRE O USO DO SOPHIA”

• Base de dados referencial, com contrato vigente até 

meados de 2018

• Manual com alguns procedimentos para catalogação nessa 

base de dados, inclusive para cordel, considerando 

questões específicas do tema

“é importante [...] que as pessoas possam conhecer como o 

conhecimento está organizado, como buscar a informação, 

como utilizá-la [...]” (BELLUZZO, 2006, p. 83). 
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• Serviço de Biblioteca: Machine Readable Cataloging (formato Marc)

• “Número de chamada”: Preenchimento dos campos classificação e 

notação (Cutter)
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• Inclusão nos registros: acróstico, primeiro verso do 

folheto, tipo de estrofe, número de páginas, código, dados 

de impressão etc. Imagem digitalizada da capa e a 

classificação do tipo de material “folheto de cordel”. 

• Também se colocaram questões sobre a determinação de 

seus “números de chamada”.
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SC - São 

Clemente

LC – Literatura 

de cordel

PD – Plínio Doyle



15

Considerações finais
• Importância da preservação dessa coleção;

• Organização, preservação de seus suportes, 

garantia de acesso aos conteúdos, digitalização etc.

• Atendimento à demanda dos pesquisadores e 

FCRB como ponto de encontro.
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