
ESCOLA SEM 
MUROS

Em casa também 
se aprende

ARTE
6º. ano



Habilidade Desenvolvida: 
(EF06AR09SP) Pesquisar e analisar 

diferentes formas de expressão, representação e 

encenação de danças folclóricas, 

reconhecendo e apreciando 

composições de dança 

de artistas, grupos e coletivos 

paulistas e brasileiros de diferentes épocas. 
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FOLCLORE 
OU 
CULTURAS 
POPULARES?

Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/26/cultura-popular

Quando o termo folklore
(literalmente ‘o saber do 
povo’) foi criado, em 1846, 
ele parecia apropriado 
para englobar o material 
que era coletado na 
época, entendido como 
“antiguidades populares”, 
“superstições” ou 
“curiosidades”. Por fim, o 
próprio termo folclore 
adquiriu uma conotação 
pejorativa, associado, por 
muitos, a uma noção de 
verdade infundada. 

A adaptação às circunstâncias de 
cada contexto é uma característica 
constante da transmissão da 
tradição. Diante das 
transformações nas concepções da 
cultura popular, que tangenciam 
folclore, cultura oral, cultura 
tradicional e cultura de massa, o 
emprego da expressão no plural –
culturas populares – talvez consiga 
mais facilmente percebê-la como 
práticas sociais e processos 
comunicativos híbridos e 
complexos que promovem a 
integração de múltiplos  
sistemas simbólicos de 
diversas procedências.
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Culturas 
Populares 
do Brasil

As culturas populares do Brasil englobam muitas danças que 
representam as tradições e os modos de ser e fazer de cada 
região. 

Essas danças surgiram da fusão das culturas europeia, 
indígena e africana e são celebradas em festas populares 
caracterizadas por músicas, figurinos e cenários 
representativos. 

E ainda existem muitas outras pelo Brasil, tais como: 
Quadrilha, Baião, Catira, Jongo, Samba de Roda, Frevo, etc... 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/dancas-folcloricas/
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Maracatu
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Bumba meu boi
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1) Escolha duas danças populares que você ache mais interessante para realizar uma 
pesquisa.

2) Em qual estado do Brasil ela é mais dançada? Como surgiu essa dança? Escreva sobre as 
curiosidades que você descobriu em sua pesquisa, feita pela internet, em livros ou com 

pessoas da sua família.

3) Como são os figurinos dessa dança popular? Os dançantes usam adereços, quais? 

4) Quais os grupos de dança você assistiu ou descobriu em sua pesquisa? Comente algo sobre 
eles.

5) Crie desenhos representando cada uma das danças que você pesquisou.

Envie sua pesquisa para o seu professor pelos canais de comunicação da escola.
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http://bit.ly/2X9RQ9U

