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Resumo
O cordel é uma arte popular que teve sua origem longe dos centros
urbanos, tendo a razão de ser de seus atributos balizada pela cultura que
o circunda. No momento em que essa forma de expressão sai desse eixo e
migra para o cenário citadino, algumas de suas características se perdem
no caminho e a linguagem passa a operar como arte fragmentada. Esta
pesquisa teve por finalidade avaliar os critérios de “suporte” e “conteúdo”
na seleção de acervo para cordeltecas no cenário urbano da cidade de São
Paulo, reservando tempo para especificar ambos os critérios, e determinar
a relevância destes na aquisição de coleções por parte das instituições,
além de esclarecer outras perguntas sobre as coleções de cordel, tais
como “Quais são os tipos de suporte mais presentes na coleção?”, “Como
é feito o processo de desbastamento?” e outras mais veiculadas por
questionário enviado para seis instituições, das quais quatro responderam,
cujas respostas demonstraram uma predominância do conteúdo como
critério de aquisição principal, sendo pouco ou nada relevante o critério de
suporte utilizado. Os resultados alcançados apontam para uma adaptação
dessa arte quando deslocada de seu lugar de origem, entretanto, não
dispusemos de dados populacionais para determinar a relevância dos
acervos em relação a comunidades específicas da cidade de São Paulo.

Palavras chave: Literatura de Cordel; Cordelteca; Desenvolvimento de
Coleções; São Paulo.
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Abstract
Cordel is a popular art that had its origins far from urban centers, and the
reason for its attributes is based on the culture that surrounds it. The
moment this form of expression leaves this axis and migrates to the city
scenery, some of its characteristics are lost along the way and this
expression starts to operate as a fragmented art. This research aimed to
evaluate the criteria of "support" and "content" in the selection of
collections for cordel libraries in the urban scenario of the city of São
Paulo, taking the time to specify both criteria, and to determine their
relevance in the acquisition of collections by institutions, in addition to
clarifying other questions about cordel collections, such as “What types of
support are most present in them?”, “How is the thinning process done?”
and other more that were compiled in a questionnaire - sent to six
institutions, of which four responded -, whose responses demonstrated a
predominance of content as the main acquisition criterion, with little or no
relevance attributed to the support criterion. The results achieved point to
an adaptation of this art when moved from its place of origin, however, we
did not have population data to determine the relevance of the collections
in relation to specific communities in the city of São Paulo.

Keywords: Cordel Literature; Cordelteca; Collection Development; São
Paulo.

Introdução

O trabalho se baseia no ambiente de cordeltecas para analisar o
desenvolvimento de seus acervos e a preservação dos seus suportes e
conteúdo em São Paulo. Ainda que a literatura de cordel tenha
conquistado o título de patrimônio histórico e artístico nacional pelo
IPHAN, observa-se a oportunidade de perguntar “patrimônio para qual
Brasil?”.

Tendo em vista que a relevância do cordel tem sua vez em um
contexto regional específico, muita das vezes atrelado ao meio rural, e a
aparente negligência do público citadino não lhe permite uma difusão tão
relevante em solo urbano como no interior, é de se considerar a busca por
meios ligados a biblioteconomia para alterar essa defasagem.

Ele também pretende descomplexificar o desenvolvimento de
coleções de cordéis e, consequentemente, tornar menos rígida a relação
da instituição com a comunidade e seus usuários, viabilizando e
justificando esse tipo de cultura, inerentemente provincial, em ambiente
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urbano, bem como prover o arcabouço teórico do desenvolvimento de
coleções, em geral, com novos critérios pensados ao relacionar o material
e o conteúdo nesse processo.

Para isso foi levantada para o desenvolvimento destas coleções no
contexto da cidade de São Paulo a problemática da relevância a se
considerar sobre os critérios relacionados ao suporte e conteúdo dos
materiais. Assim, talvez, melhorando a divulgação de cordeltecas no
ambiente paulistano através da composição de suas coleções.

Sendo que este é o objetivo geral, e os objetivos específicos
entrarão para responder questões particulares que irão surgir do problema
central. Considerando isto, antes de qualquer avanço na pesquisa, teve-se
que analisar os componentes que constituem o cordel isoladamente e
como anteriormente exposto, passar a uma avaliação da relevância que os
critérios “suporte” e “conteúdo” possam ter para atingir nosso objetivo.

Como dito, o segmento cultural nordestino conhecido como Cordel
fora agraciado, ainda que tardiamente com o título de Patrimônio Cultural
Brasileiro pelo IPHAN em 2018 e notou-se sua pequena difusão no meio
urbano. Portanto, a atual pesquisa concentrou-se em definir a importância
de dois critérios para o desenvolvimento de coleções, sempre visando uma
maior difusão do tema.

A metodologia aplicada resumiu-se a orientar-se por 4 perguntas
sobre o tema:

● O como?
Amparados pelos conhecimentos em biblioteconomia sobre

desenvolvimento de coleções na literatura de cordel em geral e o que se
observa na prática em arquivos, bibliotecas e cordeltecas, acreditamos
que por meio da documentação, entrevista não diretiva e observação os
resultados almejados serão obtidos.

● Quando?
Para pesquisar e responder as questões que surgiram sobre o tema,

foi considerado o período total do segundo semestre do curso técnico de
biblioteconomia da ETEC Parque da Juventude em 2019.

● Onde?
Os dados da pesquisa de documentação necessários foram auferidos

nos laboratórios da ETEC; as pesquisas de observação foram feitas em
arquivos, bibliotecas e cordeltecas e entrevistas in loco.

● E o porquê?

3
INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-21, jul. 2021



Existe a necessidade de difundir a cultura popular representada pelo
cordel no meio urbano e buscar meios dentro do desenvolvimento de
coleções para criação e gerenciamento do acervo. A abordagem deste
trabalho segue um caráter qualitativo, por optar-se á uma abordagem não
numérica e não estatística, apoiando-se na interpretação dos
pesquisadores em relação aos textos estudados e as entrevistas
relacionadas.

Por isso a pesquisa também é considerada exploratória, pois irá
explorar o tema a ser discorrido, não propondo uma intervenção a ser
realizada, mas esperando que os resultados das reflexões aqui auferidos
possam futuramente auxiliar numa pesquisa aplicada.Para organizar as
informações a serem demonstradas, o artigo terá o seu desenvolvimento
dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro destinado a dispor uma
visão geral sobre a temática literatura de cordel, o segundo ao
desenvolvimento de coleções, o terceiro para os critérios de seleção e por
último a análise e discussão dos dados, concluindo o trabalho em uma
seção específica.

Literatura de cordel

É observada em inúmeros momentos no passado, e em todos os
lugares, a tendência humana de contar histórias. Seja por texto, música,
película ou teatro, todo meio comunicativo de recreação é ferramenta
para esse propósito. Porém, esse lazer que é o ato de contar e ouvir é
anterior a esses próprios meios e ferramentas e na ausência destes a
oralidade se fez presente e a tradição era continuada
consuetudinariamente.

Sejam os Aedos na Grécia, os Menestréis na França, os Bardos na
Inglaterra e os Trovadores em Portugal, personagens históricos que
representavam os meios humanos de se conduzir histórias, todos tinham
em comum a dupla função de entreter, uma vez que a presença deles se
justificava pela precária educação da época e a falta de veículos de
disseminação (jornais, TVs, entre outros) estes divulgavam a informação.
Assim também os Repentistas e Cordelistas no Brasil desempenhavam o
mesmo papel de divulgadores e recreadores num passado recente nos
interiores do país.

Os termos que designam a literatura de cordel são variados e
atribuídos de maneira diferente dependendo da região. O termo “cordel”,
mais conhecido no Sul e Sudeste, foi cunhado em Portugal, origem dos
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primeiros folhetos que vieram ao Brasil e surge do fato de que no local de
venda eram deixados as amostras em cordas ou barbantes.

Além deste, outro nome lusitano é o de “literatura de cego”, pois em
1789 D. João V promulgou uma lei que autorizou a venda de folhetos em
prosa e verso pela Irmandade do Menino Jesus dos Homens Cegos de
Lisboa. Entretanto, conforme este tipo de obra foi sendo moldada dentro
da cultura brasileira, ela agregou novos nomes que hoje são mais
populares e conhecidos na região Nordeste do que no Sul, sendo eles:
romance, livrinhos de feira, ABC, estória do meu padrim ou simplesmente
folheto. De acordo com Carlos Nogueira, cordel pode se definir com os
seguintes atributos:

A forma de comercialização ou exposição; a fragilidade da edição;
os destinatários privilegiados [...]; a brevidade dos textos; a
linguagem objectiva, concreta, clara; a economia dos recursos que
concorrem, em muita da literatura dita culta, para a densidade ou
opacidade semântica e técnico-estilística do texto literário,
recorrendo a códigos que facilitam a adesão aos produtos desta
cultura impressa; a simplicidade das estruturas e dos enredos; a
precipitação da intriga, que dispensa desvios significativos; os
protagonistas heróicos; os finais fechados com soluções tipificadas,
tendentes para o “final feliz” ou moralizador; as concepções
dualistas do bem e do mal; as emoções inequívocas,
contrastantes; as ideias preconcebidas; o gosto pelo idealismo; a
superficialidade crítica, cômica e irônica; a propensão para o
sentimentalismo; o tom coloquial e o comprometimento com a
oralidade, etc (NOGUEIRA, 2012, p. 100).

Em Portugal esse segmento está ligado aos meios tecnológicos de
difundi-lo. Com a aparição da prensa de tipos móveis no século XV, foi
possibilitada uma economia que permitiu que o preço do produto final
fosse viável a renda de uma pessoa que não fosse de uma classe
abastada.

A precariedade da edição diz-nos que se procurava sobretudo a
economia: impressão pouco cuidada, distribuição assimétrica da
tinta, numerosas gralhas tipográficas, papel granuloso de
qualidade deficiente, paginação errada ou inexistente, brochura
incipiente (NOGUEIRA, 2012, p. 153). 

Já no século seguinte, de acordo com o mesmo autor, o Cordel
começa a tomar as formas que o fariam conhecido nos séculos seguintes,
incorporando a versificação à sua estrutura e fazendo das xilogravuras seu
emblema desde cedo. Já os primeiros temas, nessa fase embrionária do
Cordel, versavam sobre "eventos insólitos" ou "propaganda religiosa".
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Por volta do século XVII, ainda que, pela humanização dos temas da
arte em geral, houvesse o destronamento da religião no monopólio
temático artístico, a anexação de Portugal pela Espanha recrudesceu as
entidades censórias do reino lusitano: "pelo papel repressor da Inquisição,
que se robustece neste período, desencorajando vários autores, travando
a publicação de originais e destruindo os folhetos menos ortodoxos".

Nos séculos em diante, ainda que com resistência do meio literário
erudito, o cordel assume caráter literário mais difuso, abarcando não
somente o religioso, mas também o profano, o cotidiano, o trivial. Muitos
fatores ajudaram a alavancar tal segmento artístico, tais quais:

A proliferação de tipografias, numa altura em que mesmo as
tipografias reais produziam obras “de cordel”; o fortalecimento e a
diversificação do conjunto de leitores, que deixa de se resumir a
clérigos e a letrados; as várias alterações nos hábitos de trabalho
e de convivialidade; e os novos interesses culturais, bem
reflectidos no surgimento, em Novembro de 1641, do primeiro
jornal português, a Gazeta em que se Relatam as Novas Todas que
Houve na Corte e que Vieram de Várias Partes. (NOGUEIRA, 2012,
p. 292)

Já o cordel especificamente brasileiro teve seu início no ano de
1893, data em que o paraibano Leandro Gomes de Barros (1865 - 1918)
começou a imprimir e distribuir seus poemas. Havia folhetos anteriores,
porém, a má preservação dos papéis não contribui para deixar obras
intactas para o estudo, sem contar que algumas não possuíam marcação
de datas, por isso há incerteza se tiveram autores brasileiros ou
portugueses (escritores dos cordéis anteriores a 1893).

Os poemas do cordel, antes de passarem para o papel, eram
cantados pelas figuras dos repentistas, um evento que fazia parte dessa
cultura eram as disputas ou pelejas, carregadas de improviso e com cada
um bolando versos para atirar um ao outro. Estes cantadores estavam
presentes em festas, praças, feiras onde usavam o canto para ganhar
dinheiro.

Os primeiros cordelistas, intimamente ligados a estas práticas,
passavam estas disputas para o papel, ou, baseando-se nelas, escreviam
seus poemas. Sendo assim os cordelistas começaram a ser chamados de
poetas de gabinete, entretanto, o que haviam escrito não
necessariamente era para ser lido contidamente, a prática de lê-los era
para ser feita em voz alta em praças, festivais e feiras. Isto foi essencial
para a difusão de informação, considerando que na época a população era
majoritariamente analfabeta. 
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Os cordelistas tiveram diferentes gerações, onde a primeira teve
início com as viagens de Leandro, que pode comprar uma prensa e assim
escrever, imprimir por conta própria e vender suas obras em diferentes
cidades do Nordeste, fazendo florescer esta prática de escrita e
distribuição de informação por todo este território. 

Literatura de Cordel em São Paulo

Tendo em vista que a dupla função dos poetas populares, a de
recrear e a de informar, não pode se alijar de um rústico contexto
tecnológico, o interesse por esse segmento artístico está ligado a uma
proporcionalidade inversa de meios de conduzi-lo que não o humano.

Nesse cenário, o urbano, o cordel perde o atrativo de uma de suas
funções, a de informar, já que a multiplicidade de veículos de informação
se avulta à exaustão na contemporaneidade. Além disso, a multiplicidade
de recreação no mundo pós-moderno atinge as raias do absurdo,
assumindo mais esse entrave à função primeva do cordel, constituindo
todo esse contexto citadino uma suposta derrocada da arte popular. 

A luta por espaço na cultura urbana travada pelo cordel pode ser
ilustrada pelo conflito enfrentado pela Confraria da Paixão, fundada em
2001, é um coletivo teatral que busca inspiração para suas obras e
pesquisas nas fontes populares, notoriamente, cruzando caminhos com a
arte cordelista. No posfácio de “A grande paixão de Carlos Magno pela
princesa do anel encantado”, de Severino José (1932-2012), edição
publicada em 2013 pela Confraria, o cordelista e membro do coletivo Luiz
de Assis Monteiro relata a dificuldade de tornar público o acervo do autor.

[...] ele me propôs, dada a sua impossibilidade de visão e
locomoção, doar todo seu acervo à Confraria da Paixão, que incluía
folhetos de cordel, livros, bonecos de barro, gravuras, quadros,
prensa, tacos de xilogravuras e outros materiais, com o pedido de
que, um dia, eu colocasse todo este material à disposição do
público de São Paulo, cidade que o acolheu e por quem tinha
imenso carinho, respeito e admiração. (MONTEIRO, 2013,
posfácio)

Infelizmente, os anos foram se passando e a Confraria nunca teve
condições financeiras para realizar o seu desejo. Quando da sua
morte, em 11 de setembro de 2012, a Confraria se empenhou para
criar a Casa Zacarias José e atender ao desejo, de disponibilizar ao
público paulistano, todo o acervo que reuniu, pacientemente e com
muito carinho (e com recursos próprios), durante mais de
cinquenta anos. (MONTEIRO, 2013, posfácio)
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No entanto, apesar dos esforços e de muitas vezes ter participado
de editais públicos para conseguir o subsídio necessário para a
criação da Casa de Zacarias José, para a exposição de todo o seu
material, a Confraria da Paixão ainda não conseguiu os recursos
necessários para tal empreendimento. (MONTEIRO, 2013,
posfácio)

A Confraria da Paixão tem sede em São Paulo, na Rua Lopes de
Oliveira, 659, Barra Funda, e usa seu espaço para dar aulas de teatro,
disponibiliza para o ensaio de outros grupos e o utiliza também para
apresentações diversas.
Na sede, que é bem situada em termos de localidade (próxima ao Metrô
Marechal Deodoro), o acervo de Severino José (o Zacarias José) está fixo
à maneira de exposição e sempre que há público para as eventuais peças
que ali se faz, os panos que cobrem os itens da coleção são retirados para
que o público que espera o espetáculo começar possa apreciar a obra do
autor. Assim, por intermédio de outra arte, o cordel faz-se notar.

Na grande São Paulo, há poucas coleções públicas de cordéis, uma
das quais é a constituída de 800 títulos da Cordelteca Gonçalo Ferreira da
Silva (CEDAP/UNESP), mas a utilização do acervo é direcionada ao público
acadêmico, perdendo, por assim dizer, seus laços com o popular.

Já a Biblioteca Belmonte possui uma coleção de cerca de 1850
cordéis. Em seu site (2019), a biblioteca explica que se tornou voltada ao
tema da cultura popular à partir de 2007 e é atuante “[...] como pólo
disseminador das produções culturais tradicionais focadas nos fazeres e
saberes do nosso povo, além de dar suporte bibliográfico para
desenvolvimento do conhecimento nessa área.” Ela se localiza no centro
cultural e comercial do bairro de Santo Amaro.

Não é somente preservado em seus formatos originais ou dentro de
instituições que os cordéis se encontram manifestados no espaço urbano.
Um exemplo disto é a criação da seção “Chapéu de Couro” pelo jornal 1ª
Hora de Guarujá, que, apesar de não ser um meio urbano de grandes
proporções, pode ser considerado um caso de modificação do pólo
tradicional do cordel, pois operou uma mudança de cenário que deu início
ao Movimento de Cordel que assina a autoria das primeiras edições desta
seção.

Para o autor do livro Cordel em Movimento, Luiz de Assis Monteiro
(1998) , o fato da criação desta seção foi de grande importância ao meio
cultural da cidade por disseminar uma cultura típica para a população
nordestina (mais familiarizada) e para uma outra não-nordestina (que
poderiam conhecer a partir dali este hábito cultural), importante, mesmo
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que, nas palavras do autor: “[...] as poesias de cordel, produzidas pelo
Movimento, foram veiculadas nas páginas de um jornal e [...]
descaracterizadas em sua forma original.” (MONTEIRO, 1998, p. 23)

O autor, em outro capítulo, dá uma fala sobre a falta de valorização
dos aspectos culturais do país na sociedade como um todo, mas podemos
também utilizar esta frase para descrever o problema em um ambiente
mais específico, o urbano:

E, no contexto da sociedade, a dificuldade maior reside na falta de
uma política cultural capaz de diagnosticar, organizar e promover
produção cultural, segundo as necessidades da população. [...] A
falta dela, por sua vez, acaba por desencadear o surgimento de
manifestações isoladas, que apesar de voluntariosas e edificantes,
não alcançam a devida repercussão, uma vez que se efetivam
desconectadas do universo cultural. (MONTEIRO, 1998, p. 18)

Assim o cordel sobrevive deslocado de seu ambiente ideal, onde sua
disseminação ocorre de forma espontânea, em outro que procede nessa
difusão de forma gradual, fazendo necessário medidas interventivas que
tornem sua relevância sentida no meio urbano. 

Desenvolvimento de coleções

Para Vergueiro (1989), o modus operandi utilizado nos acervos dos
centros de informação se resumia na acumulação irrestrita de material.
Porém, graças ao aumento dos materiais informacionais, uma tendência
começou a ser observada, um processo de seleção começou a dar
andamento à segmentação do conteúdo.

Ficou mais claro para os bibliotecários que, se pretendiam manter
as bibliotecas pelas quais eram responsáveis como organismos
vivos e atuantes, deveriam necessariamente mudar a ênfase de
seu trabalho da acumulação pura e simples do material para o
acesso ao mesmo (VERGUEIRO, 1989, p. 13).

Esse processo orientou-se por dois fatores: o financeiro e o da
comunidade. Vergueiro argumenta que a biblioteca, tendo por realidade a
escassez financeira, não poderia se orientar por outro caminho senão o da
seleção. Como primeiro passo para suprir essa restrição, há-se de
atentar-se para qual comunidade uma biblioteca deve focar seu acervo.

Para a biblioteca pública, comunidade são todas as pessoas que
residem na jurisdição política servida por ela; para a biblioteca
escolar, são todos os alunos matriculados na instituição e,
também, os professores a atende-los; para a biblioteca
universitária, são os corpos docente e discente e, eventualmente,
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também os funcionários; para a biblioteca especializada, é a
companhia, a instituição comercial, a fundação ou a empresa que a
criou. (VERGUEIRO, 1989, p. 29).

Após a identificação, passa-se ao estudo dessa comunidade, seus
atributos, suas necessidades informacionais, sua cultura cotidiana. Logo
em seguida, passa-se a formulação de uma política de desenvolvimento
de coleção, a PDC, um documento com todas as normas deliberadamente
reunidas por onde as futuras aquisições possam se guiar, cabendo ao staff
da instituição, pela execução de um estudo constante das necessidades da
comunidade, o desbastamento dos títulos que já não têm mais lugar para
a comunidade. Assim, uma biblioteca atuante, um acervo relevante, não
pode prescindir de uma política de coleção. E isso significa seleção. 

Desenvolvimento de coleções para cordeltecas

Conhecendo as bases para o desenvolvimento de coleções, pode-se
dizer que não há grandes diferenças entre os critérios de livros e outros
suportes em comparação com a literatura de cordel. Suas origens são as
mesmas, de atender ao público e também às necessidades financeiras da
instituição. Porém, há alguns pontos que valem a pena serem destacados.

Um destes é o acesso e a comunicação de um acervo de cordéis
com outras bases de dados, bibliografias, outros acervos, internet e
principalmente organizações locais e outras sociedades que forem
consideradas importantes para os folhetos. Para os bancos digitais é
válido mencionar os trabalhos de digitalização exercidos por órgãos
ligados à cultura popular e cordéis como a Fundação Casa Rui Barbosa, o
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) e a Fundação
Joaquim Nabuco apontados por artigo do jornal Nexo (2017) como
instituições de renome nesta área.

A comunicação com organizações locais, outros grupos e projetos
culturais é destacado como significativo, pois pode ser um passo para
que, mediado pelas cordeltecas e bibliotecas, sejam desenvolvidas
conexões entre manifestações e talvez, também, influenciar na criação
“de uma política cultural capaz de diagnosticar, organizar e promover a
produção cultural, segundo as necessidades da população”, que Monteiro
(1998) referência como sendo sua inexistência a causa de que muitos atos
espontâneos não tenham força para alcançarem seus objetivos.

São ressaltadas também as características de boa parte dos papéis
dos folhetos. Se utiliza um material mais barato produzido a partir da
pasta de alto rendimento (pastas mecânicas, termomecânicas e
10
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quimotermomecânicas) - de menor qualidade, e maior sujeito a fatores
intrínsecos de deterioração (folha de pH ácido e frágil) - e na maior parte
dos casos juntos por um ou dois grampos.

Apesar de que atualmente outros cordéis são produzidos em papel
offset e com outros tipos diferentes, em formatos de livros, suportes
digitais, e publicados em jornal, entre outros, os folhetos feitos de papel
jornal são mais tradicionais e demandam que a cordelteca possua
definições de normas para sua conservação e preservação. Sua política de
desenvolvimento deve possibilitar que o acervo cresça de forma
quantitativa e qualitativa. Deve, assim, haver um controle baseado nas
necessidades informacionais da comunidade e financeira da instituição
como descreve Vergueiro (1989).

Um exemplo de conteúdo que pode ser pensado nos critérios
qualitativos é o caso de falsificações e plágios ocorridos no meio cultural
dos autores de cordel, que, apesar de ser um tópico interessante de
discutir dentro da coleção, cabe à instituição definir se elas são
prejudiciais ou não, desenvolvendo critérios de seleção com base no seu
objetivo institucional.

Atentando-se à missão institucional própria e ao público que a
cordelteca atende ou busca atender, ela pode identificar quais os
materiais de informação que são melhor indicados a fazer parte da
coleção. Por exemplo, um lugar com o objetivo de preservar todas as
características dessa literatura ou apresentá-las para pesquisa acadêmica
pode considerar em adquirir folhetos tradicionais. Enquanto cordeltecas
sem grandes especificidades podem apresentar a literatura de cordel (na
sua forma textual) manifestada em outros suportes.

Outro ponto importante, conectado com as questões de aquisição do
material, é o de que o desenvolvimento da coleção da cordelteca não pode
ser alienada das necessidades e interesses do público frequentador e da
população do entorno, que seja de interesse da instituição atingir.

O cordel é uma plataforma da cultura popular bem conectada com
eventos corriqueiros, como mostra na sua história, um meio de tratar
determinadas informações e disseminá-las, podendo ser de interesse de
qualquer público, mesmo o urbano. Identificando os temas conectados à
estas pessoas, podem conduzir ao melhor aproveitamento do acervo, isso
exige que a cordelteca esteja sempre inteirada no meio em que ela está
inserida. 

Considerando tudo por fim haverá períodos para a avaliação desta
coleção, que pode geralmente ser feita durante o inventário. A divisão
para a avaliação da cordelteca acontece da mesma maneira que outras
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coleções, dividindo-se por quantitativa e qualitativa, e serve para que
sejam tomadas decisões sobre o destino do acervo no desbastamento:
descarte, remanejamento, conservação, restauro, entre outros.

Dentro disso a cordelteca deve elaborar critérios agora para seu
remanejamento, uma das importâncias da comunicação institucional
podendo indicar um local necessitado de determinado material que não
cabe mais à coleção atual, evitando assim descartar estes que estão em
bom estado. Por outro lado, devem ser estabelecidos critérios para a
eliminação correta nos casos que assim forem necessários. 

Critérios de seleção

Normalmente, nos casos de seleção de um acervo, as tarefas são
divididas em duas etapas:

Na primeira parte “[...] uma lista de itens de interesse da coleção é
confeccionada [...]” que Vergueiro (1989, p. 153) afirma ser construída a
partir das demandas da comunidade e de ferramentas que podem auxiliar
o bibliotecário a selecionar o material como catálogos, outras listas,
bibliografias, resenhas entre outros.

E a segunda e última parte que é onde o bibliotecário ou uma
comissão irá julgar os itens da lista comparando as prioridades e os
recursos disponíveis da instituição para que sejam claros os passos para a
aquisição.

No presente trabalho foram analisados dois conjuntos de
características específicas da literatura de cordel para entender melhor
como o processo de seleção funciona.

Suporte

Analisar essa característica para o acervo a ser adquirido é essencial
para poupar não somente os gastos com os folhetos (não comprando
aleatoriamente sem dedicar tempo em decidir o que se deseja do
material) como para poupar gastos futuros que as escolhas sobre o
suporte podem acarretar, como a forma de acondicionamento, perdas
devido às características do papel, gastos para restauro, entre outros. 

Os folhetos são feitos normalmente com um papel A4, dobrando-os
2 vezes criando 8 páginas, em dobras cruzadas, ou seja, a folha é
dobrada uma vez e então uma segunda cruzando uma dobra com a outra.
O material de que são feitos pode variar, diferentes tipos de papéis e
12
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qualidades, os mais tradicionais comumente podem ser feitos de papel
jornal (papel com maior quantidade de lignina, mais frágil e ácido, feito
para durar pouco), mas os mais recentes têm tido uma frequência maior
de papel offset (de melhor qualidade, alcalino).

Outro problema que aparece em todos os cordéis, independente de
sua idade, é o uso de grampos para fixar as páginas. As características
ácidas que o papel do folheto pode apresentar exigem que a instituição
despenda trabalho na sua preservação. O uso de caixas de
acondicionamento de material alcalino é importante, assim como sua
higienização. Para os grampos, podem ser usadas ferramentas para
retirá-los e em outro momento usar linha de algodão para ligar as
páginas. 

Tendo em conta o que foi dito nos últimos parágrafos, fica claro que
para levar em conta o fator suporte serão usados majoritariamente
critérios para a conservação e preservação. Entretanto há uma
interferência das características da comunidade em alguns casos como os
seguintes exemplos:

Uma cordelteca acadêmica poderá escolher manter edições mais
históricas e tradicionais dependendo do conteúdo (melhor abordado na
seção 3.2) que ela quer manter para pesquisa, dessa forma as escolhas
são direcionadas pelo critério de “[...] valor do item para as atividades de
ensino e pesquisa [...]” nas palavras de Vergueiro (1989).
Consequentemente será um acervo com exemplares mais impactados pelo
tempo e com tintas e papéis frágeis. 

Uma cordelteca escolar terá mais liberdade na seleção de cordéis,
podendo ser um espaço de experimentação dos alunos. Como exemplo de
diversas escolas que usam o cordel para o ensino, o folheto, de formato
diferente do livro (várias páginas com textos volumosos), pode ser algo
bom para iniciar na leitura. Sendo assim seria de considerar o uso de
folhetos com papéis mais resistentes e mais fáceis de preservar, como o
offset. 

Além destes exemplos específicos devem ser levados em conta
outros gerais como a legibilidade do texto, o custo de uma edição, a
possibilidade de ter em outros tipos de suporte além de folhetos como em
livros, jornais (lembrando-se da seção Chapéu de Couro do jornal da Meia
Hora), e digitalizados (encontrados em bibliotecas digitais de instituições
ligadas à cultura popular que, além de proverem as obras, possuem
informações adicionais de contatos, autores, entre outras). 

O espaço que eles irão ocupar, não só em acondicionamento, mas
também nas estantes de uma cordelteca. Pendurar folhetos, apesar de ser
13
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uma forma interessante de remeter ao nome cordel, não é uma disposição
eficiente. Entretanto, o folheto basicamente não possui lombada, então a
exposição do material deve ser de maneira que sua capa fique amostrada.
Então se pensa nestas características, também, para identificar o suporte
ideal para a cordelteca.

Conteúdo

Num estilo tão vasto quanto o cordel, onde os conteúdos se
multiplicam na mesma proporção que há autores, não é estranho notar a
falta de consenso dos pesquisadores em matéria de classificação. Zacarias
José Santos, só em seu livro “Cordel: Tradição por um fio” menciona dez
classificações, entre as quais está uma de Ariano Suassuna, Orígenes
Lessa e Raymond Cantel.

Para esta subseção, fora considerado o livro “100 Cordéis históricos
segundo a Academia de Literatura de Cordel”, com organização e
curadoria de Gonçalo Ferreira da Silva, publicado com apoio da Petrobrás
pela Editora Queima-Bucha no ano de 2008, onde figura os temas
religioso (“Os sofrimentos de Jesus Cristo”, de José Pacheco: “E assim
continuou / de quando em vez a negar / antes do galo cantar / 3 vezes
pedro negou” - 231), social (“História da Escrava Guiomar”, de João
Martins de Athayde: “Como é triste viver / no jugo da escravidão / fui no
lodo arremessada / oh! Vida de maldição! / O meu sofrimento / tira-me
até a razão. ” - p. 145), cavalaria (“Roldão no Leão de Ouro”, de João
Melchíades Ferreira: “Depois qu’o rei Carlos Magno / venceu a grande
campanha / fez a igreja de Santiago / padroeiro da Espanha” - 122) e
outros mais como banditismo, temas da literatura, história universal e por
autor.

A temática do cordel não se resume aos títulos dessa coletânea e vai
além dos assuntos abordados nela à medida que abre espaço para
assuntos infantis, didáticos, adultos e até mesmo pornográficos. Exemplo
deste último é o caso de "Os Viadinhos Amigados" de K. Gay Nawara,
pseudônimo de autor desconhecido que publicava folhetos com temas
obscenos. 

Análise de dados e discussão

Para a coleta de dados foi feito um questionário para diversas
instituições especializadas com coleções de cordel ou dentro desta cultura.
As instituições foram escolhidas de uma lista do site Portal de Literatura
14
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de Cordel, desenvolvido pelo Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da
Universidade de São Paulo (USP), uma das instituições que também
recebeu nosso questionário.

Os lugares que foram alvos do questionário são instituições do
estado de São Paulo e majoritariamente da capital: a Biblioteca Mário de
Andrade (biblioteca municipal), Biblioteca Belmonte (biblioteca municipal
especializada em cultura popular), Biblioteca Nadir Gouvea Kfouri
(biblioteca universitária da PUC), Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva
(cordelteca do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista), Instituto de Estudos Brasileiros (que
possui em seu arquivo diversas coleções de folhetos de cordel), Museu
Casa da Xilogravura (que apesar de ser museu temático de xilogravura
possui um acervo de folhetos).

As perguntas foram feitas de caráter aberto a fim de que as
instituições tivessem mais liberdade e pudessem colocar quanta
profundidade achassem necessárias nas respostas, podendo dar, também,
informações adicionais que poderiam ampliar o entendimento do tema
cordeltecas. Outro motivo para tal é de que as perguntas foram feitas em
uma ótica de biblioteca/cordelteca e deixando-as livres, pretendia-se que
os outros tipos de institutos (arquivo e museu) dessem respostas
melhores à sua maneira.

O questionário foi dividido em cinco tópicos temáticos de questões
que foram consideradas interessantes para o trabalho e, quem sabe, para
próximas pesquisas. No total foram 18 perguntas divididas em Seleção,
Conservação e Preservação, Comunicação, Aquisição e Desbastamento,
Público e Comunidade. A divisão por temas também foi considerada para
auxiliar na organização das perguntas e assim deixar estas mais
compreensíveis.

As respostas recebidas foram de quatro lugares: começando com
Dr. Francisco Cláudio Alves Marques, supervisor do CEDAP (Centro de
Documentação e Apoio à Pesquisa) que responde que a coleção da
Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva é composta unicamente de folhetos
vindos de doações feitas por Gonçalo Ferreira da Silva e Francisco Cláudio
Alves Marques e possui uma classificação temática própria descrita no
catálogo do acervo. 

Na parte de conservação eles descrevem que há um processo de
higienização mecânica e de desmetalização. Os folhetos são
acondicionados cada um em uma pasta guardada em caixa-arquivo que
ficam dispostas em estantes deslizantes.
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A comunicação é feita principalmente com a Academia Brasileira de
Literatura de Cordel (ABLC) e seus poetas membros. Em seu acervo,
havendo duplicatas, ocorre o desbastamento através da doação destas e a
cordelteca considera que seu acervo atende às demandas internas e
externas devido sua extensão temática.

O diretor do Museu Casa de Xilogravura, Antonio F. Costella, por sua
vez, respondeu que sua coleção é selecionada principalmente com a
afinidade que o material possui com a xilogravura. Predomina folhetos de
papel offset e na sua conservação há higienização e restauros pontuais, o
acondicionamento, então, é feito em caixas de polionda e os materiais
registrados em Excel para disponibilização.

A comunicação com outras entidades não é frequente, pois a
coleção não é o foco do museu que, no entanto, considera estas
comunicações úteis. Não há uma metodologia para a aquisição e ainda
não foi necessário fazer o desbastamento. O público não parece
influenciar nas questões ligadas à coleção, apesar do acervo de folhetos
ter sido usado para o estudo acadêmico de uma aluna da USP em um caso
específico. O coordenador Jomar J. Santos da Biblioteca Belmonte
respondeu que a coleção inicialmente começou com doações de folhetos
de diversas pessoas, material que predomina no acervo.

Entretanto, em algumas ocasiões, são comprados livros de literatura
de cordel, exemplificados nas respostas pela série de releituras Clássicos
em cordel da Editora Nova Alexandria, pela coletânea Biblioteca de cordel
da Editora Hedra e por diversos volumes da Antologia brasileira de
literatura de cordel da ABLC. A classificação é feita com duas listas de
Excel divididas em título e autor e a organização espacial sendo feita em
ordem alfabética de autor e disposta em varal expositivo e em mostruário,
enquanto o acondicionamento é organizado pelo sobrenome do autor e em
gaveteiros. 

A comunicação é focada na disponibilização de informações ao
público. O processo de desbastamento ocorre após a evidência de
desgaste geral de um exemplar e para a avaliação da coleção a biblioteca
conta com a parceria de especialistas em cordel. O relacionamento da
comunidade com o acervo ocorreu de forma natural, a especialização da
biblioteca no tema da cultura popular é um atrativo para o público que se
identifica com a coleção.

Por fim a instituição responde que os empréstimos para cordéis são
baixos, pois a maioria dos folhetos não está disponível para tal (havendo
exceções para casos de pesquisadores interessados) por não estarem

16
INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-21, jul. 2021



cadastrados no sistema Alexandria, ao contrário dos livros dessa literatura
que estão cadastrados, podendo, assim, serem emprestados. 

A especialista em laboratório Elisabete Ribas responde pelo Instituto
de Estudos Brasileiros que a seleção do acervo é descrita em sua Política
de Acervos delimitando a responsabilidade de análise e discussão, não só
de decisões de aquisição como de descarte, à Comissão de Serviços e
Apoio (CSA) e deliberados pelo Conselho Deliberativo (CD).

Para os critérios não são levados em conta o estado físico, mas sim
o conteúdo da coleção e a relevância do colecionador. Em geral o acervo é
predominante em folhetos e não possui classificação própria, havendo
prioridade nos descritores e no trabalho de transcrição que serve de
conferência dos textos digitalizados e OCERizados. 

A conservação se dá pela desmetalização do material, higienização e
após estes passos ocorre o processo descritivo e inserção nos bancos de
dados, no Laboratório de Conservação e Restauro, então, o exemplar é
reparado e acondicionado em material neutro. A comunicação é
fundamental para o Instituto, que criou o site do Portal de Literatura do
Cordel, ponte para diversas comunidades, instituições, artistas,
associações, entre outros meios dessa literatura.

Não há uma análise profunda do público frequentador, o que
influencia realmente o acervo é a atenção com a evolução da literatura de
cordel e o dever com as políticas de preservação e valorização dessa
cultura a exemplo do reconhecimento do cordel como Patrimônio Imaterial
Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). O que já se nota de início é a diversidade de abordagens entre
as instituições, duas são de caráter acadêmico (um arquivo e uma
cordelteca), outra é uma biblioteca pública com uma coleção popular e
além destes, um museu particular com um acervo de folhetos auxiliar à
coleção principal do espaço. O que se tira disso é que estes locais terão
métodos e critérios de desenvolvimento de coleção diferentes.

A cordelteca do CEDAP veio por via de duas doações centrais, por
Gonçalo Ferreira da Silva e Francisco Cláudio Alves Marques, que, sendo
as fundacionais, moldaram a classificação e a seleção de conteúdo, que é
o foco da coleção. 

Para o Museu Casa de Xilogravura o cordel é considerado apenas
material auxiliar da coleção principal, focando mais na arte xilográfica da
capa, que pode ser considerada um critério de aquisição, apesar de o
diretor ter afirmado não haver critérios para tal processo de escolha dos
exemplares. Já a biblioteca Belmonte possui formas de aquisição por vias
de compra e doação, mencionando um setor próprio para isso, não
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especificando quais critérios utilizados, ainda que citem a avaliação de
especialistas em cordéis que podem sugerir aquisições.

O IEB, apesar de ter uma função parecida com a cordelteca do
CEDAP - de temática acadêmica -, vai além, focando na preservação e
difusão não somente da literatura de cordel, mas de outras culturas
populares. Sendo assim, os critérios focam na relevância temática das
coleções. 

Ainda que as instituições pesquisadas não tenham mostrado muito
foco pelo todo do cordel, optando por selecionar baseado no conteúdo, a
maior presença de folhetos em acervos acadêmicos, mostra uma direção a
um suporte tradicional de cordel, enquanto na biblioteca pública pode-se
notar um menor preconceito nos critérios de suporte. Enquanto no museu,
há um exemplo de especialização do acervo, mostrando que uma coleção
de cordel pode tratar um assunto específico.

Considerações Finais

De acordo com os resultados obtidos com as entrevistas, não
podemos deixar de notar o papel secundário a que deixaram o material
por onde o cordel se veicula, pois, aparentemente, a própria comunidade
de cordelistas não está apegada ao papel.

Em entrevista com Luiz de Assis Monteiro, membro da Confraria da
Paixão, este é de opinião de que a publicação de cordel em São Paulo
seria dificultada se os antigos métodos de impressão fossem utilizados,
pois isso aumentaria o custo das edições, preferindo pela criação de
imagens digitais para as capas e não mais xilogravura e usando papel
offset para as publicações.

Isso demonstra que há uma necessidade de se adaptar o cordel, ou
o que compõe ele, mantendo apenas os versos e temas tradicionais da
arte cordelista, não se apegando muito ao suporte. Os resultados apontam
para uma adaptação dessa arte quando deslocada de seu local de origem.

Ainda assim, caso haja a necessidade de tratar o cordel não apenas
como literatura, mas antes como uma arte multifacetada para qual a
xilogravura, formato e canto contribuem cabalmente para sua definição,
usar métodos de expor o acervo que potencialize o interesse do leitor
ajudaria na sua disseminação. Tendo por exemplo as gibitecas, onde os
exemplares sem lombada necessitam estar com a capa virada para os
usuários, uma cordelteca pode se apropriar desse artifício pelas
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similaridades de seu formato com a dos quadrinhos, a despeito de seu
tamanho homogêneo.

Quando pensando em uma interação natural entre comunidade e
acervo, há a possibilidade de isto estar associado com a familiaridade, ou
seja, assentado num conhecimento prévio da arte, o que apontaria para
uma valorização do cordel principalmente por comunidades imigradas de
locais onde este já está integrado na cultura; mas a pesquisa não buscou
se aprofundar em questões específicas de comunidade, se limitando a
apontar essa possibilidade.

Além dessas questões, a pesquisa não se aprofundou, por exemplo,
na seleção da coleção de uma cordelteca escolar, apesar de ser um tema
interessante, não foi possível se integrar ao trabalho. Isso não quer dizer
que a pesquisa não possa ser continuada pelos autores ou servir de base
para terceiros.
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