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ARTE 

 

Linguagem: Habilidade Articuladora. 

Objetos do conhecimento: Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Festas populares brasileiras 

 

As festas populares brasileiras agitam e compõem a identidade do país. De Norte a Sul, das 

celebrações religiosas e folclóricas, passando por eventos culturais e chegando às festividades 

tradicionais, o Brasil oferece muitas festas populares, sempre cheias de alegria, música, dança e 

tradições. Vejamos algumas delas: 

 

O Carnaval é uma paixão nacional do brasileiro. Com 

expressões diferenciadas nos estados de Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Bahia e São Paulo, o carnaval é uma das maiores festas 

do mundo seja por meio samba, axé, frevo, bloquinho, desfiles 

de escolas de samba, bonecos gigantes ou fantasias, de norte a 

sul, o que não falta é diversidade na hora de cair na folia. 

 

Celebradas no Brasil há mais de 300 anos, as Festa Juninas 

constituem a segunda maior comemoração realizada pelos 

brasileiros. Atualmente, há uma grande valorização das festas 

juninas na região Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, 

por exemplo, acontece o maior festejo do país. No entanto, há 

festas juninas pelo Brasil inteiro que misturam as cores, as 

comidas típicas, as danças regionais, as brincadeiras e a cultura 

local. 

 

O Festival Folclórico de Parintins também conhecido como 

Festa do Boi Bumbá, acontece no Amazonas.  O boi é o animal 

homenageado em Parintins. Nele, há o combate de dois bois: o 

Garantido, representado pela cor vermelha, e o Caprichoso, azul. 

O Festival de Parintins é o maior espetáculo de ópera a céu 

aberto da América Latina e o maior de folclore no mundo, repleto 

de música, danças e cores que trazem à tona a cultura do norte 

do Brasil. 
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As cavalhadas de Pirenópolis são outra grande manifestação 

artística do Brasil, com raízes portuguesas e trazidas pelos 

padres jesuítas, as cavalhadas são uma festa com forte 

representação teatral de batalhas. Há também nesta festa, 

pessoas mascaradas chamadas de Curucucus que dançam, 

brincam e pulam perto dos cavalhódromos. Pelo Brasil, existem 

outras festas com cavalhadas, todas com encenação teatral e 

ligadas a festas religiosas. 

 

Apesar de termos as artes do teatro, a música, as artes visuais (representadas em roupas, 

decorações e outros elementos típicos) é a dança o elemento comum em todas as festas populares 

brasileiras citadas acima, em sua variedade de manifestações. 

Fonte: Adaptações de catracalivre.com.br/festas-populares-do-brasil/ em 31/07/2020 

 

Responda: 

 

1- Você já participou de algumas das festas populares citadas no texto? Descreva com suas 

palavras como era a festa popular que você participou. 

  

  

  

  

 

 

2- De acordo com o texto, complete a cruzadinha: 

 

a) As ________________________ de Pirenópolis tem raízes portuguesas e foram 

trazidas pelos padres jesuítas. 

b) Festival folclórico de __________________ é considerado o maior festival folclórico do 

mundo. 

c) Celebradas no Brasil há mais de 300 anos, as festas ____________________ 

constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros. 
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d) O _______________________ é uma paixão nacional do brasileiro. Com expressões 

diferenciadas nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo é uma das 

maiores festas do mundo 

e) Durante as cavalhadas de Pirenópolis, pessoas mascaradas chamadas de 

_____________________ dançam, brincam e pulam perto dos cavalhódromos. 

f)  ___________________ e Garantido são os nomes dos bois protagonistas do festival 

folclórico de Parintins. 

g) A _________________ é o elemento comum em todas as festas populares brasileiras, 

em suas diversas manifestações. 

 

       a)         

      e)          

     d)           

                

     b)           

                

f)                

                

                

     g)           

c)                

 

 

3- Observando as festas populares brasileiras, quais são os elementos da arte que podem 

ser encontrados em todas elas? 
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4- Em duas das festas populares brasileiras citadas no texto, o Carnaval e as Cavalhadas de 

Pirenópolis, podemos encontrar as máscaras como parte do figurino do público festeiro. 

Vamos criar uma máscara? 

 

Materiais necessários: 

 Folha sulfite colorida ou branca. 

 Tesoura sem ponta. 

 Cola. 

 Lápis colorido ou canetinhas. 

 Barbante ou elástico.  

 

Como fazer: 

 

a) Pegue a folha em branco ou colorida, divida ao meio, em cada lado desenhe suas mãos, 

contornando os dedos. Atente-se para os pulsos que devem estar voltados para o centro da 

folha. 

  

 

b) Em seguida, recorte seguindo as linhas de contorno de suas mãos sem recortar o meio das 

mãos, de forma que elas fiquem unidas, como na imagem abaixo. 

 

Fonte:artesanatoereciclagem.com.br acesso em 27/07/2020. 
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c) Faça dois circulos ao centro e recorte, em seguida decore sua máscara pintando com o lápis 

de cor ou canetinhas. 

 

Fonte:artesanatoereciclagem.com.br acesso 27/07/2020. 

 

d) Ao final, coloque barbante ou elástico nas extremidades laterais. 

Observação: Se desejar deixar sua máscara mais firme, você pode utilizar papelão ou outra 

folha  menos maleável para realizar esta atividade. 


