
DÉCIMA QUINTA SEMANA

O FOLCLORE E AS TRADIÇÕES DO NOSSO PAÍS

Você já ouviu falar em Folclore?

Por folclore entendemos as manifestações da cultura popular que 
caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado 
tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de 
um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos 
que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo 
são parte do folclore.

As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, 
danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos etc. O folclore é 
parte integrante da cultura de um povo e, por isso, é considerado pela Unesco 
como Patrimônio Cultural Imaterial, sendo imprescindível a realização de 
esforços para a sua preservação.

O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente (inclusive no Brasil) no 
dia 22 de agosto. Isso porque nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra 
“folklore” (em inglês) foi inventada. O autor do termo foi o escritor inglês 
William John Thoms, que fez a junção de “folk” (povo, popular) com “lore” 
(cultura, saber) para definir os fenômenos culturais típicos das culturas 
populares tradicionais de cada nação. O significado da palavra, segundo seu 
criador, era “saber tradicional de um povo”.

Sabemos que o folclore, ou cultura popular, tem despertado grande 
interesse de pesquisadores de todo o mundo desde o século XIX. É fundamental 
para um país conhecer as raízes de suas tradições populares e analisá-las, assim 
como as de caráter erudito. Os grandes folcloristas encarregam-se de registrar 
contos, lendas, anedotas, músicas, danças, vestuários, comidas típicas e tudo o 
mais que define a cultura popular.

Fontes:https://brasilescola.uol.com.br/folclore
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-folclore.htm

Adaptação Coordenação 

https://brasilescola.uol.com.br/folclore
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-folclore.htm


https://www.youtube.com/watch?v=wwTDc5g3RLM

https://www.youtube.com/watch?v=IbW00FMWdi0

ATIVIDADE 1

Após  ler o texto e assistir os vídeos acima, e ainda pesquisar mais o tema 
Folclore, responda: Por que existe o Folclore? 

https://www.youtube.com/watch?v=wwTDc5g3RLM
https://www.youtube.com/watch?v=IbW00FMWdi0


ATIVIDADE 2

Converse com seus pais, amigos e parentes e pergunte o que eles sabem sobre o 
folclore. Registre tudo em seu caderno. E se desejar envie para nós pelo e-mail 
coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com

ATIVIDADE 3

O Brasil, naturalmente, possui o seu conjunto de elementos que formam o 
folclore brasileiro. É um consenso entre os estudiosos do assunto que danças, 
festas, lendas, jogos e personagens que compõem o folclore do Brasil são 
de origem europeia, portuguesa sobretudo, e também indígena e africana. 
Sendo assim, houve uma fusão de elementos de diferentes culturas. 

Agora faça uma pesquisa na internet, converse com parentes e amigos e liste 
exemplos de manifestações populares do nosso país nos seguintes tópicos: 

a) Personagens 

b) Mitos, ledas ou contos

c) Danças 

d) Canções 

e) Festas 

f) Superstições

g) Jogos

h)  Brincadeiras

i) Comidas 

j) Crenças

k)  Expressões  populares

l) Artesanatos 



ATIVIDADE 4

https://www.youtube.com/watch?v=Qgx023HnmSk

No vídeo acima,  Leonardo, Manuela, Isabel, Lara, Henrique e Gabriel contaram 
suas lendas de como conheceram alguns dos personagens folclóricos. Agora é a 
sua vez. Use sua imaginação e conte-nos também como conheceu algum 
personagem do Folclore Brasileiro.

ATIVIDADE 5

A CUCA TE PEGA

Cuidado com a Cuca
que a Cuca te pega

e pega daqui e pega de lá.
A Cuca é malvada e se fica irritada

A Cuca é zangada
Cuidado com ela

a Cuca é matreira

https://www.youtube.com/watch?v=Qgx023HnmSk


e se fica zangada
a Cuca é danada
Cuidado com ela

Cuidado com a Cuca
que a Cuca te pega

e pega daqui e pega de lá.
A Cuca é malvada
e se fica irritada
A Cuca é zangada
Cuidado com ela

cuidado com a Cuca
que a Cuca te pega
a Cuca é danada
ela vai te pegar.

a) Segundo a música, por que é preciso ter cuidado com a Cuca?
 
b) Encontre no caça-palavras o que diz a letra da música sobre os jeitos de ser 
da Cuca.



Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49913

ATIVIDADE 6

Observe esta tela produzida por Tarsila do Amaral, uma famosa pintora 
brasileira. Encontre a Cuca entre os animais.

a) A Cuca retratada parece assustadora?
b) Os outros bichinhos lembram seres reais ou da imaginação?
c) Faça um desenho da Cuca do jeito que você acha que ela é.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49913

ATIVIDADE 7

Você conhece alguma lenda da cidade de Miguel Pereira ou da região? Se conhece, conte pra gente 
e se não conhece, faça uma pesquisa com seus conhecidos. Envie pelo e-mail 
coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49913
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49913


ATIVIDADE 8



a) E você, conhece algum desses personagens? Qual?
b) Será que eles existem de verdade?
c) Você tem ou já teve medo de algum desses personagens?



ATIVIDADE 9

Ao longo das atividades, fomos aprendendo e/ou relembrando histórias do 
folclore brasileiro. Vamos brincar de “O que é o que é”?  Numere os personagens 
de acordo com suas características. 

(1) Caipora (2) Saci Pererê  (3) Bicho Papão  (4) Curupira  (5) Iara
(6) Boto cor de rosa (7) Cuca (8) Lobisomem (9) Vitoria Régia

(10) Mula sem cabeça

O que é o que é: 

Monstro que aparece no quarto das crianças desobedientes. Dizem que ele come 
elas, mas eu acho que ele prefere pão. (  )

Mães das águas que atrai os pescadores com suas doces canções e leva eles para 
o fundo do mar.  (  )

Vive nos rios da Amazônia. Em uma determinada época do ano, ele sai do rio para 
namorar as mulheres da terra. (  )

Hora é humano e outra hora é meio lobo. Surge por volta da meia noite em dias 
de lua cheia. (  )

Tem cabelos vermelhos como o fogo. Anda pra frente, mas quem vê, pensa que 
andou pra trás. (  )

Mora no mato e protege os animais de possíveis caçadores, assustando eles com 
barulhos e gritos. Dizem que se assobiar ele aparece. (  )

As crianças pequenas morrem de medo dela. É velha e tem cara de jacaré. Vem 
pegar bebês que não querem dormir.  (  )

Uma história de amor entre uma índia e a lua. Um dia ao tentar beijar o reflexo 
que a lua fazia na água a índia morreu, mas foi homenageada. (  )



Parece um cavalo, mas não é. Anda por ai soltando fogo do lugar que deveria ter 
uma cabeça. (  )

Tem apenas uma perna, gosta de fazer travessuras e vive nos redemoinhos de 
vento. (  )

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ia5TbDrpyOk
Adaptação coordenação 

BIOGRAFIA MARIO DE ANDRADE

Mário Raul de Morais Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893, na cidade 
de São Paulo. Estudou piano desde cedo, tendo concluído o curso no 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1917, mesmo ano em que 
publica seu primeiro livro de poemas, ainda no estilo parnasiano, intitulado “Há 
uma gota de sangue em cada poema”.

Ainda em 1917, com a morte do pai, passa a trabalhar como professor de 
piano. Também atua como crítico de arte e frequenta as rodas artísticas 
paulistanas, onde conhece Oswald de Andrade e Anita Malfatti, de quem se 
tornou muito próximo e com quem articulou a Semana de Arte Moderna de 1922.

Foi também em 1922 que publicou Pauliceia desvairada, livro considerado 
marco do modernismo brasileiro. A partir desse período, tornou-se uma das mais 
importantes figuras da literatura e da cultura brasileiras, conciliando uma 
intensa produção literária com dedicada vida de estudos do folclore brasileiro, 
da música e das artes visuais.

Entre os anos de 1934 e 1937, esteve à frente do Departamento de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo, fundando a Discoteca Pública, além de 
promover o I Congresso de Língua Nacional Cantada. Em 1937, fundou a 
Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo.

Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1938 e tornou-se diretor do Instituto 
de Artes do Distrito Federal. De volta a São Paulo, trabalhou no Serviço do 
Patrimônio Histórico. Vítima de um ataque cardíaco, faleceu em São Paulo, em 
25 de fevereiro de 1945.

Características literárias

https://www.youtube.com/watch?v=Ia5TbDrpyOk
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-poema-caracteristicas-especificas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/oswald-andrade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/semana-arte-moderna-1922.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/modernismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/folclore-brasileiro.htm


Considerado como o grande nome intelectual do modernismo brasileiro, 
Mário de Andrade destaca-se por seu pioneirismo. Sua poesia inicial recupera 
elementos das vanguardas europeias, como a escrita automática, característica 
do movimento surrealista, que o autor depois revisita, à luz da consciência, 
mesclando às pulsões líricas inconscientes um tanto de teoria. Também está 
presente a influência do cubismo, que, na poesia de Mário, aparece como 
deformação abstrata e valorização do primitivismo.

A princípio, a obra poética do autor tem a intenção de quebrar os 
paradigmas artísticos canônicos da poesia acadêmica, em nítida ação modernista. 
Depois, vai-se voltando para uma exploração cada vez mais intensa do ritmo e de 
temas retirados do folclore popular brasileiro.

Com o olhar sempre voltado para problemas sociais brasileiros, bem como 
para a cultura nacional, Mário escreveu também prosa de ficção, que reflete o 
compromisso do autor com a criação de uma língua literária nacional.

Obras

● 1917 – Há uma gota de sangue em cada poema (poesia)
● 1922 – Pauliceia desvairada (poesia)
● 1925 – A escrava que não é Isaura (discurso)
● 1925 – Primeiro andar (contos)
● 1926 –Losango cáqui, ou Afetos militares de mistura com os porquês de eu saber 

alemão (poesia)
● 1927 –Amar, verbo intransitivo (idílio)
● 1927 –Clã do jabuti (poesia)
● 1928 –Macunaíma, o herói sem nenhum caráter (rapsódia)
● 1929 –Compêndio da história da música (música)
● 1930 –Remate de males (poesia)
● 1930 –Modinhas imperiais (música)
● 1933 –Música, doce música (música)
● 1934 –Belasarte (contos)
● 1935 –O Aleijadinho e Álvares de Azevedo (ensaios)
● 1936 –A música e canção populares no Brasil (ensaio crítico-biográfico)
● 1939 –Namoros com a medicina (ensaio)
● 1940 –A expressão musical nos Estados Unidos (música)
● 1941 –Música do Brasil (história e folclore)
● 1941 –Poesias (poesia)
● 1942 –Pequena historieta da música (música)

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/vanguardas-europeias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/surrealismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cubismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-1.htm


● 1942 –O movimento modernista (teoria)
● 1943 –O baile das quatro artes (ensaio)
● 1943 –Aspectos da literatura brasileira (ensaios)
● 1943 –Os filhos da Candinha (crônicas)
● S.d. –O empalhador de passarinhos
● 1945 –Padre Jesuíno do Monte Carmelo (pesquisa biográfica)
● 1946 –Lira paulistana (poesia)
● 1946 –O carro da miséria (poesia)
● 1947 –Contos novos (contos)
● 1966 –Poesia completa (poesia)

Autógrafo de Mário de Andrade.

Selo com retrato de Mário de Andrade por ocasião do centenário de seu nascimento

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/mario-andrade-1.htm

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/mario-andrade-1.htm


ATIVIDADE 10



Mário de Andrade: reinventando o Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=p6-sL4y0dAY

a) O que acha do subtítulo: Reinventando o Brasil?
b) Por que Mário de Andrade teria reinventado o Brasil? 
c) Em que momento histórico-estético ele está inserido? 
d) Como se relacionam a estética do modernismo e a História do Brasil?

Fonte: https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/mario-de-andrade-
reinventando-o-brasil/

DICAS do COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=p6-sL4y0dAY
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/mario-de-andrade-reinventando-o-brasil/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/mario-de-andrade-reinventando-o-brasil/


DICAS de Língua Portuguesa
Você está por dentro de todas?


