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FOCLORE COMO PRÁTICA EDUCACIONAL 

 

Luiza Ireuda Mota da Silva1 

 

RESUMO 

Este trabalho visa demonstrar a importância atribuída ao folclore como prática 

educacional. Levando-se em conta sua contribuição significativa para o 

desenvolvimento humano, serão abordadas as influências do resgate dos temas que 

envolvem o mesmo, tanto nas práticas do letramento quanto no esclarecimento do 

trabalho pedagógico.Trata de alguns temas da cultura do Ceará, da cultura de raiz, o 

ensino de artes nas escolas e suas dificuldades, a contribuição da cultura local para 

a interdisciplinaridade, beneficiando um aprendizado mais significativo para crianças 

e jovens. Reforçar a relevância do folclore como atividade lúdica, pois este é o 

caminho ideal para dinamizar a capacidade de invenção e compreensão do aluno. 

 

Palavras-Chave: Resgate; Cultura; Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo busca de forma bem sucinta refletir sobre a importância de se 

incluir o folclore no ambiente educacional, pois segundo Pinto (1983), o incentivo ao 

folclore na escola foi fortalecido pela Lei 5692 de 11/08/1871, que sugere a inclusão 

do folclore brasileiro em todos os graus. Obviamente porque a cultura é manifestada 

através da linguagem, da criação e da expressão do povo. 

Assim, chegou-se ao conceito de cultura, pois a mesma esta relacionada 

aos saberes comuns, artes, costumes, etc. É tudo que aprendemos dentro ou fora 

da escola. Macena (2002) cita Santos (1994, p. 21), explicando que 
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Existem duas concepções de cultura. A primeira diz respeito a tudo aquilo 
que caracteriza a existência social de um povo ou nação. Exemplo: cultura 
francesa, holandesa, etc. A segunda, conforme Santos (op. Cit), vê a cultura 
mais especificamente, como ideias e crenças e como estas existem no 
grupo social. 

 

A cultura está interligada aos séculos de comunicação de massa, pois 

transmitem músicas, costumes da cultura de massa, produzida pela indústria cultura. 

O foco dessa cultura é chegar e passar rápido, proporcionando as pessoas o 

consumo de outras culturas. 

Simultaneamente, convivem como essa cultura, manifestações 

espontâneas, festas que marcam fatos de uma determinada comunidade, que 

representam a identidade cultural desse povo. 

 

1. CULTURA 

 

Levando-se em conta que as tendências pedagógicas mais atuais 

consideram a importância da valorização do contexto sociocultural da criança para a 

sua melhor aprendizagem, decidi abordar o conceito e o reconhecimento do trabalho 

pedagógico com base nas manifestações do saber popular, o folclore. Para uma 

maior compreensão discutiremos seu conceito, características e sua relação com a 

educação. 

Para isso, é imprescindível a identificação do significado da palavra 

folclore, que teve sua origem na língua inglesa: “folk” = povo e “lore” = 

conhecimento. Com isso entendemos que folclore é o conhecimento que vem do 

povo, ou popular. 

A cultura popular pode interceder como elemento moderador no processo 

cultural, porque dispõe de instrumentos próprios para o equilíbrio necessário ao seu 

harmônico desenvolvimento, como diz Carneiro (apud BRANDÃO, 1982, p. 84): “A 

valorização do folclore, o reconhecimento das manifestações populares na formação 

do lastro cultural da nação, constituem procedimentos capazes de assegurar as 

opções necessárias ao seu desenvolvimento”. 

Muitos se mostram desinteressados com relação a cultura local, e com 

isso acabam transmitindo a ideia de que a nossa tradição significa atraso ou algo 

sem muita importância. Isto proporciona grandes perdas, pois é através do 



conhecimento das raízes, do que deu origem ao que somos hoje, que 

compreendemos melhor a nosso povo, seus problemas e suas possíveis soluções. A 

cultura local serve então como ponto de partida para a abertura de leques de 

possibilidades educacionais. 

São evidentes as dificuldades enfrentadas pelos profissionais do ensino 

de artes, pois observa-se que em grande parte das escolas da rede pública os 

professores de artes são de outras áreas e se encontram nesta disciplina somente 

para completar a carga horária.  

Nota-se também a falta de suporte para as aulas, materiais e meios para 

aulas de campo ou visitas a espações de representações culturais, ausência de 

tempo ou recursos de qualificação. De qualquer forma, a cultura local é um grande 

suplemento para as aulas de artes. 

A dificuldade quanto à disciplina de artes é algo histórico, entretanto, “(...) 

o espaço escolar é o mais adequado para esta valorização, reconhecimento e 

registro de cultura folclórica, dos saberes e fazeres do povo de cada comunidade” 

(MACENA, 2002, p. 12). 

Por isso é imprescindível que os profissionais da educação tenham 

conhecimento daquilo que é próprio do lugar, aquilo que é familiar. Ter 

conhecimento da própria cultura ajuda a conhecer e compreender outras culturas. 

É de extrema importância na educação, o fator “sentir”, pois só assim se é 

capaz de “aprender”. A criança necessita entrar em contato com determinada 

manifestação cultural do lugar onde vive, como tradições e saberes, para que tenha 

a possibilidade de aceitar e compreender os significados dessas manifestações. 

Sem esta vivência haverá dificuldades de aprendizado. É preciso “sentir” na pele, 

vivenciar brincadeira, cantigas, contação de estórias, assistir a grupos folclóricos, ou 

visitar grupos em suas comunidades. 

 

1.1 Cultura Popular e Folclore 

 

A cidade proporciona apresentações culturais que com certeza ajudarão 

ao professor de artes. Em uma apresentação de maracatu,2 por exemplo, observa-
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se vários aspectos, como dança, teatro, música, ritmo, figurino, instrumentos 

musicais, etc. O professor de artes precisa estar por dentro dessas atividades 

culturais para então proporcionar aos alunos um diálogo entre as culturas. Muitos 

arte-educadores desconhecem essas atividades, esquecendo que a valorização da 

arte e da cultura popular deve partir deles, que são os formadores de opinião. 

Buscar, através de pesquisas objetos folclóricos, contribui para a 

valorização da cultura popular. Elementos artesanais e decorativos, produtos locais, 

vestuários e adereços, caça e pesca, crenças e rituais, medicina popular, literatura, 

etc, são ótimo exemplos. 

Na Idade Antiga e Média não existia tal valorização a cultura popular. 

Havia a classe dominante representada por reis ou a igreja, e o povo onde o que era 

registrado pertencia à classe dominante. Não existe muita preocupação em se 

registrar os fatos folclóricos, esta é outra dificuldade, porque a cultura popular está 

enraizada dentro das comunidades. Os poucos registros existentes não conseguem 

abranger fielmente a diversidade cultural e infelizmente algumas vão esvaindo, se 

extinguindo. No Brasil, foi iniciado o processo de valorização do folclore, assim 

destaca Macena (2002, p. 11): 

Nosso país por sua vez, quase cem anos depois do movimento de 
valorização do folclore brasileiro onde historicamente destacamos 
alguns nomes como: Mario de Andrade, Sílvio Romero, Edison 
Carneiro, Câmara Cascudo, Cecília Merireles, entre outros, e os 
cearenses José de Alencar, Leandro Mota, Figueira Sampaio, 
Juvenal Galeno, Gustavo Barroso. 

 

Não é justo deixar de lado algumas manifestações da cultura popular 

cearense que compõe o patrimônio imaterial, dentre elas destacam-se as lendas que 

surgiram para explicar os mistérios dos elementos da natureza que o homem 

simplesmente conhece, mas não entende.  

Dentre ela, podemos citar: Lenda da Carimbamba, a sereia de 

Jericoacoara, o boi Espácio, a lenda da Carnaubeira, a lenda do algodão, o pássaro 

encantado da Gruta de Ubajara. São estas estórias temáticas importantes que 

proporcionam leitura e interpretação textual, no teatro, enfatizando o drama e a 

encenação. 

Fazem parte deste patrimônio as danças e ritmos que mudam de acordo 

com o lugar, em diversos aspectos: o torém, caninha verde, coco, xote, pau-de-fitas, 

maneiro-pau, baião, quadrilha, etc. Então também inclusos os folguedos, bailados e 



teatro popular. Através de brincadeiras, pode-se fazer um elo com as músicas que 

os jovens ouvem atualmente, abordando a história da música no Brasil. 

Algumas profissões representam claramente tais manifestações como a 

rendeira, o seleiro, o tarrafeiro, o gaioleiro, o fogueteiro, o tecelão, o santeiro, o 

vaqueiro, etc. Não se deve esquecer as celebrações como as Festas Juninas, São 

Francisco de Canindé, a Festa de Iemanjá, o carnaval de Fortaleza, entre outros. 

Após todas essas abordagens devemos refletir sobre a formação docente, 

visto que esse tema tem suscitado incertezas quanto a sua aplicação no contexto 

escolar. Todos esses assuntos são abordados comumente só no mês de agosto. E é 

tristemente feita essa abordagem de forma superficial, fora do contexto histórico do 

tema. 

O folclore não é visto ainda como parte da vida de todos nós. Muitos 

resistem em aceita-lo, por ser visto como uma mera curiosidade e considerado como 

apenas algo do passado. 

Temos que compreender o verdadeiro valor do folclore para então, mudar 

a realidade pois o mesmo é uma cultura viva e dinâmica, que faz parte do cotidiano, 

apesar de que, várias vezes passe desapercebido e seja visto só nos aspectos 

ligados a superstições e crendices.  

Ele se expande muito mais: podemos encontra-lo na linguagem, nos 

gestos, no vestuário, na literatura, etc. Seu campo é vasto e rico. É por causa dessa 

amplitude que deve o professor apropriar-se do tema e leva-lo a sua sala de aula. 

 

2. FOLCLORE E EDUCAÇÂO 

 

Se considerarmos o folclore como reflexo de nossas experiências 

culturais, certamente veremos a sua fundamental importância no processo de ensino 

aprendizagem, cabendo ao professor a inclusão de fatos folclóricos nos seus 

conteúdos e recursos didáticos. 

Guimarães (2002) apresenta a relevância de trabalhar esse assunto em 

diferentes áreas de conhecimento, a tal “interdisciplinaridade”. Com isso, pode-se 

relacionar então questões folclóricas com a construção da leitura e da escrita, tendo 

em vista que estas podem ser consideradas,  

Segundo Marcuschi (2003, p. 16) como: “(...) interativas e 

complementares no contexto das práticas sociais e culturais”. O autor coloca que 



devemos atentar primeiramente ao uso que é feito da língua, levando-se em conta 

que este é o fato que determina as variações linguísticas. 

O letramento que é uma prática sócia, está intimamente relacionado ao 

uso da escrita, que é vista como a manifestação formal de diversas expressões 

humanas. De acordo com Marcuschi (2003, p. 16): “(...) a escrita tornou-se um bem 

social imprescindível para enfrentar o dia a dia, seja nos centros urbanos ou na zona 

rural”. Devemos também observar questões que dizem respeito a oralidade, pois a 

fala é adquirida naturalmente nas relações sociais, desde os primeiros dias de vida 

de uma criança.  

Com isso, Marcuschi (2003, p. 16), afirma que “o aprendizado e o uso da 

língua natural e de socialização, enquanto a escrita é adquirida em contextos 

formais, na escola, tendo ai seu caráter como bem cultural desejável”. 

A escrita é como um bem social, e é utilizada em vários contextos 

paralelamente a oralidade: no trabalho, na escola, na família, na vida burocrática, 

nas atividades intelectuais, dentre outros. Então, pode-se fazer uma relação do 

resgate folclórico em sala de aula, sabendo que suas diversas manifestações 

exprimem modelos de oralidade e escrita. 

Um trabalho pedagógico fundamentada em uma perspectiva folclórica 

atingirá o objetivo de corrigir vícios de linguagem, além de estimular a memória, 

destacando a norma culta e cumprindo uma função de aprendizagem e de domínio 

da dicção. 

As literaturas folclóricas também agem no setor da linguagem oral e 

escrita. Nelas, a criança é levada a um ambiente de fantasias, no qual repousa e 

encanta o espírito. O conto é um instrumento educativo, usado desde os primórdios 

das civilizações, para realçar os feitos e virtudes de seus antepassados. 

A brincadeira folclórica constitui uma série de valores que, foram sendo 

selecionados de forma natural por diversas gerações, guardando relações de 

ajustamento à época e ao meio. O aprendizado através das brincadeiras propicia à 

criança a liberação de energia, o aumento da criatividade, fortalece a sociabilidade e 

estimula a liberdade.  

Quando as crianças brincam, demonstram satisfação em fazerem parte 

das atividades lúdicas, através delas as crianças integram a fantasia à realidade. 

A escola tem o papel de construir conhecimento, por isso o folclore será 

uma componente indispensável para a valorização da cultura, portanto, o 



desenvolvimento de atividades pedagógicas em torno do tema é uma grande auxiliar 

na formação do espírito de cidadania e de nacionalidade do discente, pois este 

passará a se perceber, um ser universal identificando-se com seu grupo social. 

Assim, percebe-se que a aplicação do folclore no contexto escolar 

beneficia de forma positiva a aprendizagem, levando os educandos a conscientizar-

se de que toda cultura tem valores que devem ser respeitados e preservados diante 

da diversidade cultural que fazem parte de nossa humanidade. 

É importante enfatizar que fatos folclóricos estão em permanente 

transformação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em conta a diversidade cultural é importante que observemos a 

necessidade da utilização do termo folclore e cultura popular, para uma melhor 

compreensão e identificação de forma específicas da cultura, pois na sociedade 

níveis e circuitos de produção podem ser vistos como cultura popular e folclórica. 

Considera-se então o folclore um instrumento cultural, enriquecedor das 

práticas pedagógicas de construção da leitura e da escrita. 

Ele pode ser visto como ações lúdicas que exigem movimento e 

concentração, desenvolvendo a coordenação motora e também a parte cognitiva. 

O homem é constituído por meio de suas interações sociais em que 

transforma e é transformado através das relações produzidas em uma determinada 

cultura. Assim não podemos deixar que os elementos que fazem parte de nossa 

cultura, despareçam. Precisamos resgatá-los e transmiti-los às nossas crianças. 
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