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22 de agosto – Dia do Folclore 
1) Leia o texto abaixo para responder às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que significa a palavra “folclore”? 

 

 

b) Em que data é comemorado o folclore brasileiro? 

 

 

c)  O que o folclore estuda? 

  

 

2) Localize no caça-palavras cinco expressões culturais, citadas no texto, que fazem parte do nosso 

folclore.  
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Folclore brasileiro 

        A palavra “folclore” é formada pelas palavras inglesas folk, que significa povo, e lore, que quer 

dizer estudo, conhecimento. 

        Ele é o estudo dos costumes e das tradições de um povo, representado pelos seus diversos 

movimentos culturais regionais. Conhecê-lo permite a valorização daquilo que é uma das principais 

marcas de um país: a sua cultura. 

        No Brasil, o Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto. Nosso folclore é um dos mais ricos 

do mundo. Nele, estão presentes as características dos povos que contribuíram para a formação de 

nossa nação, principalmente os africanos, os indígenas e os europeus. 

        O Folclore Brasileiro representa o conjunto de expressões culturais populares que englobam 

aspectos da identidade nacional. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas 

típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração.  

  

Adaptado da Coleção de olho no mundo, da revista Recreio e do site Toda Matéria. 
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LENDAS DO FOLCLORE BRASILEIRO 

1) Leia as descrições abaixo. Em seguida, escreva o nome do personagem do folclore brasileiro 

representado e recorte e cole sua foto. 

Descrição Nome Personagem 

Sereia, que vive nas águas amazônicas. Com longos cabelos 

pretos e olhos castanhos, este ser folclórico emite uma melodia 

que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados 

com seu canto e sua voz doce. 

  

Personagem descrito como um anão, forte e ágil de cabelos 

ruivos que possui os pés virados para trás. Este ser vive na 

mata fazendo travessuras, sendo considerado o protetor das 

florestas. 

  

Menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma 

carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Uma 

das importantes características desse personagem é que ele 

possui apenas uma perna. 

  

Uma bruxa velha, com aparência assustadora que possui 

cabeça de jacaré e unhas imensas. Dona de uma voz 

assustadora, a Cuca rapta as crianças desobedientes. 

  

 

 

 

Personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Ele 

protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal 

e principalmente, que realizam queimadas nas florestas. 

  

 

 

 

Uma burrinha de cor preta ou marrom, que em lugar da cabeça 

tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou 

prata e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de 

distância. 
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ADJETIVO E LOCUÇÃO ADJETIVA 

1) Escreva um adjetivo para cada personagem do folclore brasileiro abaixo. 

                                                                                             

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

2) Reescreva as frases substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos correspondentes. 

O Lobisomem é um ser da noite. 
O Lobisomem é um ser noturno. 

 

a) As lendas fazem parte das tradições do povo. 

___________________________________________________________________ 

 

b) Cuca, Iara e Curupira são personagens folclóricos do Brasil. 

___________________________________________________________________ 

 

c) O boto é um animal do mar. 

___________________________________________________________________ 

 

3) Leve a Iara até o rio passando pelo caminho em que há apenas adjetivos. 
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LENDAS DO FOLCLORE 

BRASILEIRO 
 

               As Lendas Folclóricas representam um 

conjunto de narrativas contadas pelo povo e 

transmitidas de geração em geração. 

        As lendas misturam fatos reais e históricos 

com acontecimentos que são frutos do imaginário. 

        Essas narrativas buscam explicar 

acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. 

 

As principais lendas do folclore brasileiro são: 

• Lenda da Iara; 

• Lenda do Boto; 

• Lenda do Saci-pererê; 

• Lenda do Lobisomem; 

• Lenda da mula sem cabeça; 

• Lenda do Curupira; 

• Lenda do Boitatá; 

• Lenda do Boto; 

• Lenda da Cuca; 

• Lenda do Negrinho do Pastoreio. 
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Adjetivo e locução adjetiva 
 

• Adjetivo é a palavra que atribui característica, 
qualidade, estado ou aparência ao substantivo 
que acompanha. 

 
Exemplos: sapato velho / história engraçada 
 
✓As palavras velho e engraçada são adjetivos. 
 

• Locução adjetiva é a expressão formada por 
duas ou mais palavras com valor de adjetivo. 

 
Exemplos: bolo de cenoura / estrada de ferro 
 
✓As expressões de cenoura e de ferro são locuções 

adjetivas. 
 
Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas 
por adjetivos simples. 
 
Exemplos: amor de mãe         amor materno 

                  estrada de ferro         estrada férrea 

 
                      Os adjetivos devem concordar em 

gênero (masculino ou feminino) 

e número (singular ou plural)  

com o substantivo à que se referem. 
 


