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Objetivo: INVESTIGAR A LITERATURA DE CORDEL COMO MEIO DE
Investigar a literatura de cordel como meio de comunicação alternativo e sua
importância no processo comunicacional com o intuito de compreender os fenômenos
comunicacionais e culturais por que passam os agentes folk e a relevância do método
folkcomunicacional como elemento de comunicação. Metodologia: Será feito um
levantamento bibliográfico a fim de conhecer os textos que apresentam uma releitura e
disseminação de acontecimentos significativos veiculados em meios de comunicação
convencionais e verificar de que forma é feita essa mudança de gênero. Será utilizado
o método de análise de conteúdo a fim de verificar as relações que se estabelecem
entre os meios de comunicação convencionais e o cordel noticioso, e os que são
produzidos com fins publicitários. Resultados: Projeto em andamento, revelou a
importância do meio folkcomunicacional - cordel - na disseminação da notícia
veiculada nos mass media, revelando-se como meio interpretante de conteúdo e
facilitador do processo de entendimento e apreensão da notícia. O cordel apresenta-se
ainda como um vigoroso representante da cultura popular, por reler para seus
interlocutores os acontecimentos externos e internos à comunidade praticante. O
folheto destaca-se como meio de repercussão na comunidade, das matérias que lhe
interessam, e  interferem no seu cotidiano. Conclusão: Como legitíma representante da
cultura popular, a cultura do cordel é vasta no que diz respeito à sua produção, e
difusão para a comunidade local. No entanto, tal difusão não se dá para o exterior, e
nesse ponto, a cultura chamada elitista perde a diversidade da representação da cultura
popular.
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