
 

 

O Folclore é 

festejado no dia 22 de 

agosto, é uma festa típica 

na qual são reunidos os 

costumes e as tradições 

populares, como lendas, provérbios, danças, 

artesanato, canções, contos, jogos, brincadeiras, 

mitos, adivinhações entre outras atividades 

culturais. O folclore consiste na compreensão do 

modo de vida de determinado povo. Em 1965, o 

Congresso brasileiro oficializou o dia 22 de agosto 

como o Dia do Folclore, numa justa homenagem à 

cultura popular brasileira. A palavra folclore tem 

origem no inglês antigo, sendo que "folk" significa 

povo e "lore" quer dizer conhecimento, cultura. 

O folclore brasileiro, portanto, é a cultura de 

nosso povo e não há nada mais nacional do que ele. 

Afinal, ele é precisamente o conjunto das tradições 

culturais dos conhecimentos, crenças, costumes, 

danças, canções e lendas dos brasileiros de norte 

a sul. Formada pela mistura de elementos 

indígenas, portugueses e africanos, a cultura 

popular brasileira é riquíssima.  

O folclore é importante porque através de suas 

manifestações pode-se conhecer a cultura e a 

tradição de povos antigos e compreender a 

ressignificação dessa cultura antiga, presente nos 

dias de hoje. As crenças, mitos, lendas, festas, 

superstições e artes são a essência de um povo. Na 

história da humanidade, as pessoas, em todas as 

culturas, buscaram e buscam explicações 

sobrenaturais para as coisas que não entendem.  

Assim, os mitos, as crenças e as lendas se 

fazem presentes no nosso cotidiano, mesmo que 

inconscientemente, na medicina popular, na 

religião, nos ditados populares, nas simpatias e nas 

estórias que sempre apresentam um cunho moral 

no final. Essas manifestações são de autoria 

desconhecida e passadas através dos tempos, ou 

seja, de geração em geração. Na área musical, por 

exemplo, são inúmeros e muito variados os ritmos 

e melodias desenvolvidos em nosso país. É o caso 

do frevo, do baião, do samba, do pagode, da música 

sertaneja... 

Há ainda as danças típicas das festas 

populares, como o bumba-meu-boi, o forró, a 

congada, a quadrilha e - é claro - o próprio carnaval, 

um verdadeiro símbolo de nosso país. Um dos 

aspectos mais interessantes do folclore brasileiro, 

porém, são os seres sobrenaturais que povoam as 

lendas e as superstições da gente mais simples. O 

mais popular é o Saci, um negrinho de uma perna 

só. Mas há vários 

outros seres 

fantásticos em 

nosso folclore: o 

Curupira, um 

anão de cabelos 

vermelhos, que tem os pés ao contrário; a Mula-

sem-cabeça, que solta fogo pelas narinas; a 

Boiuna, cobra gigantesca cujos olhos brilham como 

tochas; e o Lobisomem, o sétimo filho homem de 

um casal, que vira lobo nas sextas-feiras de luas 

cheias, entre outros.  

 

1. A música também faz parte do nosso folclore. Retire do texto ritmos importantes para nossa cultura 

popular. ............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

2. Cite 3 exemplos de danças populares que fazem parte do folclore brasileiro. 

........................................................................................................................................................................... 



3. Cite 3 seres sobrenaturais que fazem parte do 

nosso folclore: .......................................................... 

.................................................................................. 

4. O que é o folclore? .............................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

5. Elementos de quais culturas formaram a cultura 

popular brasileira? ................................................... 

................................................................................. 

................................................................................. 

6. Por que o folclore é importante?.......................... 

................................................................................. 

7. O que significa a palavra folclore? ...................... 

................................................................................. 

  

 

 

HORIZONTAL 
5. Um dos aspectos mais interessantes do folclore 
brasileiro, porém, são os seres ............................... 
que povoam as lendas e as superstições 
6. Os mitos, as crenças e as lendas se fazem 
presentes no nosso .................................., mesmo 
que inconscientemente. 
9. O ............................ consiste na compreensão 
do modo de vida de determinado povo. 
10. O folclore brasileiro, portanto, é a cultura de 
nosso povo e não há nada mais ............................. 
do que ele.  

VERTICAL 
1. As crenças, mitos, lendas, festas, superstições e 
artes são a ................................ de um povo. 
2. O dia 22 de ............................... como o Dia do 
Folclore 
3. 'Folk' significa povo e 'lore' quer dizer 
..................................., cultura. 
4. Essas manifestações são de autoria 
................................ e passadas através dos 
tempos, ou seja, de geração em geração. 
7. Formada pela mistura de elementos indígenas, 
portugueses e africanos, a cultura .......................... 
brasileira é riquíssima. 
8. A palavra folclore tem origem no inglês antigo, 
sendo que 'folk' significa ........................................ 

 


