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Português 
Capítulo 2 - Coesão 
Página 45 à 48 
 
Página 45, leia com atenção o texto instrucional “atravessando gelo”, depois 
responda as questões da página 46. 
No “hora de organizar”, na página 47, vamos rever o que estudamos nesse capítulo, 
se for preciso volte às páginas anteriores e reveja os conteúdos, faça os exercícios 
até a página 48. 
 
No mês de agosto comemora-se o dia do folclore, vamos estudar sobre o que é e 
como surgiu o termo folclore. 
 
Folclore 
 
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. 
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Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Thoms, significa saber 
tradicional de um povo. A palavra proposta de Thoms não foi adotada logo de 
imediato e só se popularizou quando surgiu a Sociedade do Folclore em Londres, 
no final do século XIX. 
História do folclore 
 
O folclore enquanto área de estudo começou a consolidar-se a partir do século 
XVIII, mas se firmou de fato somente no final do século XIX, quando instituições 
voltadas para estudos nessa área começaram a surgir na Europa e nos Estados 
Unidos. Seus especialistas consideram que os grandes pioneiros do estudo do 
folclore são Johann Gottfried von Herder e os irmãos Grimm. 
 
Na medida em que o interesse pelo assunto disseminou-se, começaram a surgir 
sociedades voltadas para o estudo do folclore, sendo a citada Sociedade do 
Folclore (Folklore Society), fundada em 1878, a primeira delas. Essa determinou 
que dentro do folclore poderia incluir-se: 
 

 Narrativas tradicionais: contos, mitos e lendas populares; 
 

 Costumes tradicionais: costumes como as festas populares; 
 

 Crenças e superstições: saberes relacionados à magia, bruxaria etc; 
 

 Linguagem popular: dialetos falados e os jargões populares. 
 
Por meio dessa sociedade londrina, o interesse no estudo do folclore espalhou-se, 
alcançou outros países da Europa, os Estados Unidos e, por fim, chegou ao Brasil. 
Claro que, ao longo desse processo, e na medida em que os estudos na área 
avançavam, novas definições surgiram e avanços sensíveis aconteceram. 
 
Aqui no Brasil, alguns nomes, como Luís Câmara Cascudo, Mário de Andrade e 
Florestan Fernandes, destacaram-se no estudo do folclore. O primeiro congresso 
realizado no Brasil sobre folclore deu-se somente em 1951, sendo realizado no Rio 
de Janeiro. Um dos debates mais importantes que ocorreram nesse evento foi 
sobre as características para definir-se o que é folclore, algo que até hoje gera 
muita discussão entre os especialistas. 
Características do folclore 
 
As características do que pode ser definido ou não como folclore foram arduamente 
debatidas por intelectuais europeus e americanos. Esse debate, no entanto, não se 
encerrou, e aqui no Brasil diversos elementos do que se caracteriza como folclore 
ou são rebatidos ou são relativizados. Sendo assim, percebe-se que não existe um 
consenso entre os especialistas, e as características levantadas aqui não são 
unânimes. 



 
 

  COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 
 
Algumas das características do folclore são: 
 
    Origem anônima: Muitos definiram que um elemento para ser considerado 
folclórico tem de ter origem anônima, mas essa característica tem sido bastante 
questionada pelos estudiosos; 
 

 Transmissão oral: O saber que faz parte do folclore de um povo tem de 
ser transmitido oralmente; 

 
 Popularização coletiva: Tem que se popularizar na cultura de um povo; 

 
 Surgimento espontâneo: Os elementos da cultura que formam o folclore 

surgem de maneira espontânea. 
 
História  
Capítulo 2 – Capital carioca 
Páginas 105 à 108 
 
Leia o texto da página 105 e responda a questão 1. Na página 106, vamos ver como 
Brasília foi projetada, leia todos os textos atentamente e depois faça o exercício da 
página 107. Na página 108, leia o edital do concurso Nacional do Plano Piloto da 
Nova Capital do Brasil e responda às questões. 
 
Arte 
 
Leia a lenda da Vitória Régia e pinte o desenho bem bonito. 
 
Faça suas atividades com bastante atenção! 
Bom estudo! 
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O lobo e o cordeiro. 

O lobo e o cordeiro. 

A beira de um riacho. 

O lobo. 

Há 7 palavras na frase. 
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Passe a fábula do discurso direto para o discurso indireto: 

 
 
O lobo e o Cordeiro 
 
Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também 
começou a beber, um pouco mais para baixo. 
O lobo arreganhou os dentes e perguntou ao cordeiro como é que ele tinha a 
ousadia de ir sujar a água que estava bebendo. 
O cordeiro respondeu perguntando como é que que ele poderia estar sujando se a 
água corria de cima para baixo. O lobo furioso disse para o cordeiro não respondê-
lo e afirmou que há seis meses, o pai do cordeiro, tinha feito a mesma coisa. 
O cordeiro disse que há seis meses ele nem era nascido e que não tinha culpa. O 
lobo replicou que o cordeiro havia estragado todo o seu pasto. E o cordeiro disse 
que nem dentes tinha, como poderia ter estragado o pasto. 
O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada: pulou sobre 
ele e o devorou. 
 
 
 
 
 
 
 

O lobo devorou o cordeiro, pois não tinha mais argumentos. 

Resposta pessoal. 
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Ciências 

 
 
As demais respostas são pessoais. 


