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Introdução: Investigar a Literatura de Cordel é penetrar em um terreno meio movediço,
visto ser uma literatura marginalizada. Essa literatura de resistência têm chamado a
atenção dos pesquisadores de comunicação e é definida como meio
folkcomunicacional. Assim a cultura popular será estudada como conjunto de
mecanismos artísticos de expressão e seu processo de transmissão.
Examinaremos a relação de encontro entre a necessidade de informação do povo e a
leitura e invenção dos cordelistas, percebendo não só o caráter informativo dessa
literatura, mas tentando observar seu valor político e cultural.
 Objetivo: Confrontar a abordagem de Gonçalo Ferreira da Silva e da revista Veja
sobre a chacina da Candelária e o massacre de Eldorado dos Carajás.
Estudar o processo de intercâmbio das culturas folk (popular) e cult (hegemônica) no
Cordel.
Examinar a criação cordelística face a necessidade de informação do povo.
 Metodologia: Folkcomunicacional:
Método que mais se adequa ao estudo de expressões da cultura popular. Criado pelo
pesquisador Luiz Beltrão.
Análise de Conteúdo:
Método tradicionalmente usado para estudo sistemático de conteúdos manifestos nos
mais diversos meios.
 Resultados: Marginalização da Literatura de Cordel;

Veiculação de ficção e fatos;

Os espaços de propagação   dos textos de cordelistas instituem-se e constituem-se
espaços de interrelações culturais;

Mesmo já sabendo o que aconteceu, a população compra o folheto para perceber ou
conhecer  a visão do poeta. 

Essa literatura propõe uma abordagem mais tátil dos fatos e mistura à criação um toque
de perspicácia e moralidade, singulares a esse tipo de comunicação. 

Detecta-se em suas obras o caráter crítico acerca dos fatos, o cumprimento de um
papel sócio-educativo.
 Conclusão: Cada vez mais as manifestações populares se empoderam do domínio e da
articulação de suas forças. Esse empoderamento é possível graças à resistência e
capacidade de organização que esses manifestações assumem face à indústria cultural.
O histórico da Literatura de Cordel é prova disso.
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