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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.
Origem do termo
A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folklore. Esse termo,
por sua vez, foi originário da expressão folk-lore, criada por um escritor chamado William
John Thoms, em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thoms enviada à revista
The Atheneum foi publicada.
O termo de Thoms baseava-se em duas palavras:
Folk, que significa povo;
Lore, que significa conhecimento, saber.
Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Thoms, significa saber
tradicional de um povo.

Fonte:www.brasilescola.uol.com.br

1- Explique com suas palavras o que significa o Folclore.
R: Sugestão de resposta : Manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade
social de um povo.

2- Cite algumas manifestações folclóricas do nosso país.
R: Mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos etc.
3- Você conhece algum personagem folclórico? Se sim, escreva o nome desse
personagem. Resposta pessoal.
R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- Desenhe no espaço a seguir, o personagem folclórico que você mais gosta. Resposta
pessoal.
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Ciente:___________________________________________________________________

