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ATIVIDADE DO DIA:
Folclore Brasileiro

O Folclore faz parte da cultura popular brasileira e pode ser encontrado

em contos, lendas, músicas, entre outros. Hoje vamos aprender um

pouco mais sobre esta cultura e sua diversidade.



Folclore Brasileiro
O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte da cultura popular

brasileira. Dentro dessa definição, podem ser incluídos os contos, lendas, canções, ritmos,

músicas, festas populares, jargões, literatura etc. Estudos na área do folclore brasileiro

começaram timidamente no século XIX e consolidaram-se no século seguinte.

Extremamente rico, nosso folclore

possui influências da cultura

europeia, africana e indígena – um

resultado da diversidade cultural

aqui existente. Isso sem falar nos

personagens folclóricos, como o

Saci-Pererê, Curupira, Boitatá,

Iara, entre outros.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/folclore-brasileiro.htm

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/folclore-brasileiro.htm


Folclore nas regiões
Os cinco cantos do país guardam muitos 
mistérios. A mata amazônica é perfeita para 
esconder segredos sob as sombras das folhas 
e troncos de suas árvores. Já o sertão 
nordestino é árido o suficiente para acobertar 
um dragão!

Um país tão diversificado na cultura, com 
influências negras, indígenas e portuguesas 
por toda a parte, só poderia criar lendas e mitos 
riquíssimos. Alguns exemplos são:

Região norte: Boto

Região nordeste: Cuca

Região Centro-Oeste: Romãozinho

Região sudeste: Curupira

Região sul: Negrinho do Pastoreio

Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/viagem-no-tempo/lendas-e-mitos-tipicos-das-cinco-
regioes-brasileiras/

https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/viagem-no-tempo/lendas-e-mitos-tipicos-das-cinco-regioes-brasileiras/


Região Sudeste
Na nossa região, um dos contos mais conhecidos é o do
Curupira.

Em outras regiões do país, essa lenda é conhecida como
caipora, mas as características são as mesmas: um menino
(ou anão) levado, de cabelos vermelhos como fogo e com
pés invertidos (calcanhares para frente), que tem como
tarefa cuidar da floresta e de todos os seus seres vivos.

Esse mito se originou no estado de São Paulo com os
exploradores da região. Os índios, muito astutos, não
queriam ser capturados pelos portugueses e bandeirantes
que, no século XVI, andavam pelas matas brasileiras em
busca de indígenas para escravizar ou catequizar.

Para enganarem os estrangeiros, os nativos marcavam o
caminho com folhas, pedras e rochas e andavam de costas
para deixar rastros ao contrário, forjando uma trilha ao
inverso, sendo impossível de rastreá-los.



Mão na Massa
Agora, que já conhecemos 

um pouco sobre o Folclore 

Brasileiro e percebemos que 

cada região tem suas 

próprias características, é a 

sua vez de escolher uma 

região e recontar um conto.

Use a imaginação e seus 

conhecimentos sobre os 

costumes da região 

escolhida.



Place your screenshot here

9

Place your screenshot here

taubate.sp.gov.br/escolasemmurostaubate.sp.gov.br/escolasemmuros

http://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/
taubate.sp.gov.br/escolasemmuros
http://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/

