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 GEOGRAFIA 

SEMANA 22: 16/08/2021 A 20/08/2021 

NOME: Nº.: SÉRIE: 6ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 20/08/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Dia do Folclore Brasileiro 

HABILIDADE (S): (CG3) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

Estratégias e recursos: Texto anexado, celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação, 

caderno e caneta, lápis de cor ou giz de cera e folhas sulfite. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO. Escolha um dos temas do Folclore brasileiro, faça um 

desenho e escreva um texto sobre o tema escolhido. SEMPRE COLOCANDO A DATA, TÍTULO E NÚMERO DA ATIVIDADE. NO 

CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO, COM NOME, NÚMERO E TURMA. 

Horário de atendimento: Seg, Ter, Qui e Sex das 16h40min às 18h20min. 

 
 
 

 
Folclore brasileiro 

 

Atualmente, existe no Brasil o Dia do Folclore Brasileiro, que é comemorado em 22 de agosto. A criação do 

Dia do Folclore Brasileiro ocorreu por meio do Decreto nº 56.747, que foi assinado em 17 de agosto de 1965 

pelo então presidente militar, Humberto Castello Branco. O objetivo da criação desse dia era incentivar estudos na 
área e garantir a preservação do folclore brasileiro. 
O dia 22 de agosto foi escolhido por meio de um marco importante nos estudos dessa área do conhecimento. Em 
22 de agosto de 1846, o escritor inglês teve um artigo publicado em uma revista inglesa sugerindo a criação da 
palavra “folklore”, argumentando que ela significava “saber tradicional de um povo”. 

O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte da cultura popular brasileira. 
Extremamente rico, nosso folclore possui influências da cultura europeia, africana e indígena – um 
resultado da diversidade cultural aqui existente. 
O folclore brasileiro é resultado das criações culturais de uma comunidade, sendo assim, podemos incluir 

dentro do folclore não somente os contos e histórias de personagens folclóricos, como também os ritmos 

musicais, as danças, as lendas, canções, músicas, jargões, literatura, as festas populares e as brincadeiras. 
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Veja alguns exemplos de manifestações do folclore brasileiro: 

● Festa Junina 
● Folia de Reis 
● Carnaval 
● Samba 

● Maracatu 

● Catira 

● Baião 

● Frevo 

● Literatura de Cordel 
● Brincadeira de soltar pipa 

 

Personagens do folclore brasileiro 

 
Uma parte muito importante do nosso folclore são as nossas lendas, que tornaram 

conhecidos na cultura popular personagens e seres míticos que reproduzem 
características importantes das três culturas que influenciaram a formação da cultura 
brasileira. Vejam alguns desses personagens: 

 

● Saci-Pererê: entidade do folclore conhecida por ser zombeteira. O Saci é 
um pequeno negrinho conhecido por realizar travessuras contra viajantes e 
moradores da zona rural. Possui uma perna e utiliza um gorro vermelho. 

● Boitatá: cobra de fogo que, na lenda, atacava aqueles que incendiavam a 
floresta. 

● Curupira: entidade da floresta que é pequeno, possui cabelos vermelhos e 
os pés ao contrário (com os calcanhares para frente). Era uma espécie de protetor da 
floresta que aterrorizava aqueles que a destruíam. 

● Boto cor-de-rosa: ser muito conhecido do folclore amazônico que, na 
lenda, transformava-se em um homem sedutor que frequentava festas, seduzindo e 
engravidando mulheres. 

● Mula sem Cabeça: na tradição popular, mulheres que se casava com 
sacerdotes religiosos poderiam ser amaldiçoadas e transformar-se em uma mula que 
galopa soltando fogo pela cabeça e assombrando aqueles que encontram. 

 

ATIVIDADE 

 
 

Conhecemos um pouquinho de como surgiu o "Dia do folclore brasileiro". 
 

Para comemorar essa data escolha um dos temas do Folclore brasileiro, faça um 

desenho e escreva um texto sobre o tema escolhido. Faça pesquisa em sites de 

busca, pergunte para as pessoas próximas a você, em livros, revistas, etc. 

 


