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Ô DE CASA,
POSSO ENTRAR?
INTRODUÇÃO

Todos os anos, durante o mês de agosto, nossa casa, o Museu do Folclore
de São José dos Campos, se enche de visitantes em busca de informações
em relação à cultura popular. Entre eles, professores e alunos, participam
de uma programação voltada ao público escolar, o Mês do Folclore.

RETORNAR AO SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

Angela Savastano apresentando o Museu do Folclore / Acervo Museu.

Para tal, é preciso compreender o que é o folclore. Será
que se resume a mitos e lendas? Na verdade vai muito além
disso. Diz respeito a todo o saber acumulado ao longo da
vida de uma pessoa. Vamos então entender qual é o papel do
museu e como ele pode servir de ferramenta para a construção desse conceito, dentro e fora da educação formal.
Não pretendemos trazer fórmulas ou atividades prontas
para aplicar em sala de aula, mas sim estimular pesquisas e
estudos para que o professor tenha autonomia de aproximar
as temáticas às vivências e aos contextos dos estudantes.

Para suprir a demanda do currículo escolar, nossa equipe
educativa se prepara na construção de uma programação
lúdica, que propicie uma experiência que dialogue com o contexto e as vivências do público.

Dessa forma, é o professor que mediará, com mais clareza,
os saberes e conteúdos, pois conhece as dinâmicas de suas
salas e está próximo aos contextos da comunidade escolar. Irá
ajudá-lo na reflexão e orientá-lo a pensar e a construir o conhecimento a partir de sua própria vida. Deve sempre lembrar
que diante de si estão presentes diversos indivíduos dotados
de sabedorias e histórias singulares.

Porém, quando se encerra a programação de agosto, o
assunto folclore parece adormecer dentro da escola, para
só despertar no ano seguinte. Enquanto no museu, durante
todo o ano trabalhamos para mostrar que ele está pulsando
no nosso dia a dia.

Esperamos que esse material contribua para a dinâmica
da sala de aula, onde educação e cultura não se dissociam,
pois são pelas trocas de práticas culturais que o aprendizado se dá. Dentro de uma sala de aula existem aproximações
e conflitos nos modos de pensar, sentir e agir, que podem e
devem ser aproveitados nesse processo.

Neste material nos propomos construir uma ponte entre
o museu e os professores, para que possamos, juntos, reconhecer o folclore no cotidiano da escola e na vida de cada
um que a compõe.

É na sala de aula que acontece o encontro com o “outro”
e o reconhecimento do “eu”, indispensáveis à vida social e
necessário para a construção das identidades e do respeito
ao diferente.
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O QUE É
FOLCLORE?
CAPÍTULO 1

Antes de iniciarmos uma definição, vamos começar nossa reflexão a partir de
algumas perguntas para nortear o pensamento.
Em qual momento da vida você já precisou refletir sobre o que é o folclore? O
que aparece em sua mente quando pensa em uma definição? Você considera
que ele está presente no seu cotidiano?

RETORNAR AO SUMÁRIO

O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

Atualmente, associamos de modo instantâneo a palavra folclore como
sinônimo de mitos e lendas do imaginário popular ou, mais recentemente, à
noção de mentira ou fantasia. Até mesmo grande parte do material voltado
para professores disponível na internet é composto por conteúdos que reforçam exatamente essa ideia.

8

O mês de agosto se tornou o período oficial para se pensar o folclore dentro do contexto escolar – lá na frente vamos explicar o por que
dessa data! Um período de pesquisas e buscas de materiais didáticos que
deem conta de explicar para os alunos o significado desse termo por meio
de atividades lúdicas.

RETORNAR AO SUMÁRIO

Por isso não nos causa espanto quando as crianças chegam
para visitar a exposição do Museu do Folclore e ouvimos as
expectativas do encontro mágico com o Saci, Iara, Cuca, Mula
sem Cabeça, entre outras figuras que ocupam um belo espaço
em nossas imaginações.
Entretanto, ao pisar logo na primeira sala, tanto elas, quanto
os próprios adultos, se surpreendem com o que encontram lá
dentro. Pavões feitos de argila, cestos de bambu, engenhoca de casa de farinha, bandeiras de festas, colheres de pau,
instrumentos musicais, mamulengos, toalhinhas de crochê,
imagens de devoção, mesa de sapateiro, pião, parede de pau
a pique e até espelhos! Uma mistura de muitas cores e texturas, tanto em fotos, quanto em objetos.

O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

MAS, AFINAL, O QUE É O FOLCLORE?
Ao pé da letra, como dizem por aí, folclore é a tradução
de folk - lore = saber do povo. É toda a sabedoria que um ser
humano adquire ao longo da vida. Então, nessa perspectiva,
todos possuem folclore! Ao mesmo tempo, ele também é um
campo de conhecimento.

Calma lá! Vamos explicar melhor.
Primeiramente, é essencial entendermos que, tanto o conceito de folclore como de cultura popular, que colocaremos
aqui como sinônimos, não podem ser tratados como fatos
prontos e que existem de maneira dada na realidade do mundo.
Mas, sim, como campos de conhecimento e uma tradição
de estudos. Ou seja, os significados dados nesses campos
variam de acordo com as compreensões de seus tempos, são
construídas historicamente, de acordo com os paradigmas
conceituais (CAVALCANTI, 1980). Deste modo, trataremos o
folclore como um campo de estudos.

O FOLCLORE TEM SUA PRÓPRIA HISTÓRIA
Em sua etimologia folk = povo + lore = sabedoria/conhecimento, pode ser traduzido como sabedoria do povo ou conhecimento popular. Logo o conceito diz respeito à cultura
do povo de determinado local. E, levando em conta que nós
somos o povo do nosso próprio local, temos também a nossa
própria cultura e o nosso próprio folclore.
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A palavra foi utilizada pela primeira vez no dia 22 de agosto
de 1846, pelo escritor William John Thoms, na Inglaterra.
Folk-Lore, o saber tradicional do povo, nasce para definir o
campo de estudos do que antes era chamado de ‘antiguidades populares’ ou ‘literaturas populares’. Apesar da importante trajetória na Europa e nos Estados Unidos, vamos focar
o percurso no Brasil.
Aqui tais discussões adentraram no início do século XX, com
pesquisas sobre a poesia e a literatura oral. Posteriormente,
seu campo de estudos expande e surge o interesse pela música
e, em seguida, pelos folguedos populares, também conhecidos
como festas. O folclorista Rossini Tavares de Lima propõe uma
vasta lista de elementos, como indumentárias, ofícios, culinárias, crendices e superstições, arte e artesanato, transporte,
entre outros. Percebemos que muitas foram as tentativas de
delimitar o objeto de estudo.

O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

O folclore no Brasil se firma a partir de um esforço de definição da formação da identidade nacional do país. Nomes
como Silvio Romero, Amadeu Amaral e Mário de Andrade, são
conhecidos como os pioneiros.
Porém, na década de 50, acontece uma ampla movimentação em torno do assunto. Cecília Meireles, Gilberto Freire,
Câmara Cascudo, Édson Carneiro, Renato Almeida, entre
outros, formam um grupo de intelectuais que articulam e institucionalizam a Comissão Nacional do Folclore, através do
Ministério do Exterior, vinculada à UNESCO.
Esse contexto é marcado pelo período pós guerra, e, sendo
o folclore entendido como sabedorias tão diversas, ele se
difunde como um fator de necessidade e compreensão entre
os povos, incentivando o respeito às diferenças, permitindo
a construção de identidades múltiplas. (CAVALTANTI, idem).
Assim surgiu o Movimento Folclórico, com a ideia de divulgar e preservar os elementos culturais do país, durante um
período de grande efervescência industrial e modernização da
sociedade, gerando considerável preocupação que uma homogeneização cultural poderia trazer. Houve então o fomento
de pesquisas em diferentes regiões, tal como a documentação e difusão por meio de acervos sonoros, bibliográficos e
museológicos.
Firma-se como uma ciência antropológica que parte de
um estudo empírico e sistemático, decorrente da experiência
de vida do ser humano, caracterizada pela espontaneidade e
poder de motivação (ROSSINI, 1958). Ou seja, os folcloristas

10

RETORNAR AO SUMÁRIO

se debruçam nas ações do ser humano ao pensar, sentir, agir
e reagir ao mundo, e no mundo, de maneira espontânea. Essa
ideia do espontâneo se contrapõe às noções do que entendia-se à época por cultura erudita e cultura de massas.

A DINÂMICA DO FOLCLORE
Ao considerar o folclore como um traço cultural, é preciso
cuidado para entendê-lo enquanto fenômeno vivo e atual,
capaz de nascer, se desenvolver e se transformar (CARNEIRO,
1965). Ao se fazer parte integrante da vida cotidiana das coletividades que o produzem, também passa a ser um condutor
de relações humanas, de valores e visões de mundo. Assim,
recebe cargas de informações, alarga entendimentos e modifica seus próprios conceitos. Levando o ser humano a transformar sua própria maneira de pensar, sentir e agir.
Não podemos encarar o folclore como essência absoluta
que parte de uma visão romântica de pureza e sem intervenções. Muito pelo contrário, ele está envolvido profundamente em fatores complexos e dinâmicos (FRADE, 1991). Se não
levarmos isso em consideração, corremos o risco de reduzir
e limitar as expressões de compreensão do mundo. Um bom
e próximo exemplo que podemos citar, é o caso do bolinho
caipira, prato típico da culinária do Vale do Paraíba. Em São
José dos Campos, a receita envolve ingredientes como farinha
de milho e carne moída, além do processo de fritura. Se assássemos o bolinho ao invés de fritar, ele deixaria de ser um
bolinho caipira? E se tirarmos o recheio de carne de boi e
colocarmos linguiça de porco? E se nem carne ele tiver, mas

O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

sim queijo ou brócolis? Entendem que quando falamos dessas
tradições, não podemos desconsiderar seus contextos e intenções de quem a reproduz?
Atravessar as fronteiras e limites das chamadas culturas
populares, eruditas ou de massas, não é um problema que
causará um ‘fim’, mas resulta em mudanças necessárias na
dinâmica da construção do mundo em que vivemos.

MUDANÇAS SÃO BEM VINDAS
Do mesmo modo que devemos entender que a cultura não
é estática, o próprio termo folclore também sofreu alterações
no decorrer de seu percurso, se entrelaçou com outras áreas
de conhecimento e ampliou seus conceitos.
A partir dos anos 70, especialistas da área estabelecem
uma nova discussão em torno do que se entende por referência cultural e bens que são reconhecidos de alguma forma na
construção da identidade brasileira. A palavra patrimônio, que
antes estava associada somente a bens históricos e artísticos
de ‘cal e pedra’, também ressignifica e insere na discussão os
modos de criar, fazer e viver, que modelam a identidade, ação
e memória dos grupos sociais. Essa mudança começou a ser
cunhada na Constituição de 1988, quando o termo Patrimônio
Cultural Brasileiro, seja ele material ou imaterial, passou a
constar na Constituição Federal, porém somente começou a
ser colocada em prática como políticas públicas, de registro
e inventários, a partir da década de 2000.
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O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

E POR QUÊ É IMPORTANTE
DISCUTIRMOS ISSO?
A essa altura você pode estar se perguntando qual a relevância de conhecer o significado e a trajetória dos estudos do folclore. A importância
dessa discussão ao longo dos anos evidencia o patrimônio como elemento
de formação das pessoas e comunidades, influenciando suas interações
na sociedade.

Oração / Acervo Museu.

Brincadeira de roda / Acervo Museu.
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Segundo a museóloga Célia Corsino, os princípios que norteiam o patrimônio cultural estabelecem políticas públicas mais inclusivas capazes de refletir
a diversidade cultural brasileira (CORSINO, 2020) trazendo à luz os direitos
culturais e reconhecimento dos detentores das sabedorias como sujeitos.

RETORNAR AO SUMÁRIO

O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1
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Esses princípios são:
—

O respeito à diversidade cultural do Brasil;

—

A valorização da diferença;

—

Ampliação do foco da proteção conferida pelo Estado ao patrimônio
cultural brasileiro;

—

Valorização do patrimônio protegido, visando à sua preservação e melhor
inserção na vida cotidiana;

—

Ampliação do acesso ao patrimônio cultural, como direito de cidadania
e base para o desenvolvimento sustentável do país (CORSINO, 2020).

Tudo o que se pensou até hoje a respeito, está intimamente ligado às
questões que perpassam a nossa sociedade e às narrativas que constroem
conhecimentos e significados que atribuímos para si e para o outro.

Produção literária do Movimento Folclórico.

Produção literária do Movimento Folclórico.

Pesquisa de campo / Acervo Museu.

Pesquisa de campo / Acervo Museu.

Produção literária do Movimento Folclórico.

Produção literária do Movimento Folclórico.

RETORNAR AO SUMÁRIO
O QUE É FOLCLORE? · CAPÍTULO 1

Fotos | Acervo do Museu
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O MUSEU DO FOLCLORE
NO COTIDIANO
DA ESCOLA
CAPÍTULO 2

Em diferentes lugares que frequentamos, experiências são vividas, aprendidas e
praticadas, como em casa (crenças, tradições de família, festas, alimentos, jeito de
falar, de brincar) ou na escola (conteúdos, amigos, trabalho em grupo, brincadeiras).
Na mesma proporção, aprendizados se fundem e fazem parte de nós, independente de
terem vindo por via formal ou espontânea.

RETORNAR AO SUMÁRIO

O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

Museu do Folclore de São José dos Campos / Adenir Britto.

Museu do Folclore de São José dos Campos / Adenir Britto.

Neste contexto, o Museu do Folclore se propõe a ser um instrumento para
falar sobre cultura popular. Cada ambiente da exposição permanente pode
ser entendido como um espaço de discussão e integração entre os temas
explorados pelo folclore e os conteúdos estudados na escola.

Nossa expectativa é que, ao chegar ao museu, o público escolar consiga
relacionar suas experiências com os objetos expostos e, ao relatarem suas
memórias, sintam-se fazendo parte desse cenário. Afinal, museu é lugar de
valorização de saberes, de reflexão e debate com caráter educativo, que
deve contribuir com os princípios de cidadania. A partir desse instrumento
é possível construir e reconstruir, constantemente, os tecidos culturais e
sociais de um território.
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Mas como esses saberes podem influenciar na aprendizagem? Estarão nossos visitantes criando pontes de diálogo
entre o acervo e suas realidades? Falando de algo que faz
parte da suas vidas e da vida de seus colegas? Nosso desejo é
que professores e alunos sintam-se motivados a refletir sobre
as próprias experiências a partir da proposta apresentada pela
exposição. Nessa troca de conhecimentos podemos, juntos,
chegar ao entendimento do que é viver o folclore.

O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas diversas, em especial
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo
a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.

De modo didático relacionaremos a exposição permanente
‘Patrimônio Imaterial: Folclore e Identidade Regional’ à algumas
habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)*, para exemplificar como o folclore, que já está no
dia a dia escolar, pode dialogar com o currículo para além
do mês de agosto.
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Apesar do nome tão específico, esta sala diz respeito não
só a cidade de São José dos Campos, mas toda a região Vale
Paraibana e seus símbolos culturais. O público é estimulado
a refletir sobre o que é patrimônio imaterial, que envolve os
modos de vida, crenças e saberes acumulados desde o nascimento, e que passam de geração em geração, entre outras
coisas. A partir de um painel expográfico, são apresentados
elementos que dizem respeito às manifestações de saberes
e fazeres do Vale do Paraíba Paulista. Símbolos que remetem
às Folias e Congadas, ao ciclo do café, à viola caipira, aos
tropeiros, mercadão municipal e rio Paraíba do Sul. A cultura
pulsante do povo deste local.
* Clique nos códigos em destaque para acessar o documento da Base Nacional Comum Curricular.

Sala São José dos Campos / Adenir Britto.

sala são josé dos campos

Nas vitrines expositivas temos as cerâmicas figurativas da
região, modeladas de forma manual. Uma das obras presentes,
é a representação da praça central da cidade de São José dos
Campos, confeccionada pela conhecida figureira Dona Eugênia.

RETORNAR AO SUMÁRIO

O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação
(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes
da paisagem dos lugares de vivência.

sala das tecnologias
A exposição mostra o desenvolvimento de técnicas que o ser humano
cria para suprir suas necessidades cotidianas, a partir da matéria prima presente no seu ambiente, como a vassoura de palha, o banco de madeira e as
lamparinas feitas com material reciclável.

Sala das Tecnologias / Adenir Britto.

Sala das Tecnologias / Adenir Britto.
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A representação de uma casa de farinha, conhecida no
museu como ‘engenhoca’, também evidencia a função que
cada um exerce na produção da farinha de mandioca, muito
comum em comunidades rurais. A caixa de engraxate, a mesa
de sapateiro, as armadilhas e rede de pesca, remetem a ofícios
tradicionais da região.

O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

a reflexão sobre os materiais que encontramos em cada contexto. Sabedorias conhecidas e quase sempre relatadas nas
visitas escolares, possibilitando um encontro entre o visitante, suas vivências e seu lugar de origem. A tecnologia neste
contexto é entendida como a sabedoria proveniente do dia a
dia e as soluções que encontramos para as questões da vida,
em outras palavras é tudo aquilo que forma a nossa cultura.
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho
realizadas na cidade e no campo, considerando também
o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.
(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira,
vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida
cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais
materiais eram produzidos no passado.

Sala das Tecnologias / Adenir Britto.

sala religiosidade

A técnica do crochê, presente na sala, desperta a memória
afetiva do público que, geralmente, lembra alguém da família
que faz e/ou ensina a fazer. A utilização dessas ferramentas
pode gerar discussões sobre o desenvolvimento das técnicas utilizadas tanto no campo quanto na cidade, bem como

Neste espaço, estão expostos alguns elementos da crença
e da fé presentes na região, ressaltando o costume de expressar a devoção para além dos contextos formais das instituições religiosas. A sala destaca a importância do respeito às diferentes religiões, reitera que a escolha da crença é
um direito garantido pela Constituição. Estimula o público a
observar, refletir e compreender as diferentes formas das
pessoas manifestarem seus costumes religiosos.
(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais
as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias,
gostos e crenças em diferentes espaços.

19
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O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

Sala Religiosidade / Adenir Britto.

Os santos juninos revelam os costumes e as comemorações de um determinado grupo. Procissões, ex-votos e as
promessas religiosas demonstram comportamentos distintos
diante das dificuldades. Os presépios feitos pelas figureiras
nos falam das tradições que envolvem os festejos natalinos
no Vale do Paraíba.

Sala Religiosidade / Adenir Britto.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais
e nacionais.
Apesar de muitos elementos refletirem a materialização do
catolicismo popular, que é muito presente na região, também
há na sala uma variedade de símbolos que demonstram a
existência de outros cultos, como o evangélico, o budista, o
candomblecista, o judaico. A conversa se estende para a importância da religiosidade na cultura popular, destacando a
expressão da devoção e o pertencimento da comunidade.
(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições
religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte.

20
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O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

sala santos de fé
Esta sala abriga oito imagens de santos negros que representam a diversidade religiosa retratada no Candomblé, Umbanda e Catolicismo.

Sala Santos de Fé / Adenir Britto.

21
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A religião é um dos principais assuntos estudados pelo
folclore e nos leva a refletir sobre as crenças existentes e sua
importância no dia-a-dia das pessoas. A construção da identidade do Vale do Paraíba também está relacionada à influência da cultura africana, com a presença de pessoas negras,
desde o Ciclo do Café, quando eram submetidos ao trabalho
escravo, até os dias de hoje. A sala é um importante espaço
para refletir ideias pré concebidas sobre racismo e religião,
reforçando o respeito e a não hierarquização das crenças.
Todos são santos, todos são negros e todos ocupam o mesmo
espaço, ainda que representando variadas formas de fé.
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sala festas
Nesta sala estão reunidos objetos que representam as
festividades mais marcantes do Vale do Paraíba. O boneco
Zé Pereira simboliza o Carnaval, uma das festas mais
populares do país.

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade
elaboradas pelas tradições religiosas (ancestralidade,
reencarnação, transmigração e ressurreição).
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Sala Festas / Adenir Britto.

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da
população negra na formação econômica, política e
social do Brasil.

Em algumas cidades da região, os foliões se divertem nos
desfiles de blocos de rua, com forte tradição na região. A
festa do Divino Espírito Santo é representada pela obra da
figureira Dona Lili (como era conhecida Maria Benedita dos
Santos), retratando uma procissão e um bandeireiro.
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Sala Festas / Adenir Britto.

O acervo também contém a bandeira do divino, a coroa e a pomba branca.
As máscaras, a bandeira e a coroa simbolizam as Folias de Reis que também
são muito presentes.

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante
do conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas e
sociedades.
A manifestação afro-brasileira do Moçambique também está representada
nas figuras de barro e em peças como o guizo e o bastão. Na sala também há
instrumentos diversos que compõem a ludicidade das festas, muitas vezes
acompanhadas de danças.

23

RETORNAR AO SUMÁRIO

O MUSEU DO FOLCLORE NO COTIDIANO DA ESCOLA · CAPÍTULO 2

Sala Festas / Adenir Britto.

Sala Festas / Adenir Britto.
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(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem.
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos
e identificar variáveis que influem nesse fenômeno.
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sala identidades
O objetivo deste espaço é uma reflexão sobre identidade.
É recorrente que o público associe a identidade a um documento ou a identificação pela impressão digital. No entanto,
nesta sala, estão expostas fotos em preto e branco de diversos rostos com características e traços étnicos variados.
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O visitante relembra seus familiares ou colegas, e aos poucos
vai relatando características que são próprias de cada um,
como corte de cabelo, altura, local de nascimento, sotaque,
modo de se vestir, entre outros. Aos poucos vai percebendo
que a identidade vai além do que se vê externamente, além
das características físicas. Concluímos que o conjunto dessas
particularidades é o que compõe nossa identidade, e nos dá
um melhor entendimento de quem somos. Alguns espelhos
espalhados entre as fotos permitem um olhar de reconhecimento e pertencimento.
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades
identitárias e seus significados históricos no início do
século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito
e violência.

Sala Identidades / Adenir Britto.

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações
culturais de minorias étnicas como forma de compreender
a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo
o princípio do respeito às diferenças.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os
colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.
Somos convidados a observar essas fotos e pontuar as
diferenças visíveis entre essas pessoas, como o sexo, idade,
cor da pele, penteado, acessórios, entre outros. A visita
provoca reflexões sobre as diferenças entre as pessoas e
o direito constitucional de exercer sua própria identidade.
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sala das panelas
Um espaço de acolhimento que retrata a cozinha caipira. O bom e velho
fogão a lenha, o pilão que soca a paçoca e o café, uma galinha de arame
guardando os ovos, o bule, temperos pendurados, as gamelas e uma grande
mesa de madeira no centro.

Sala das Panelas / Adenir Britto.

Sala das Panelas / Adenir Britto.
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Elementos que trazem memórias não só dos alimentos, mas
também dos encontros e relações sociais que proporcionam.
Durante as visitas a essa sala, muitas lembranças são relatadas, proporcionando uma aproximação entre os presentes. O
ambiente provoca uma curiosidade pela história do outro, seus
costumes, tradições familiares e modos de vida. Aprendemos
a valorizar e discorrer temas relacionados à culinária da região.
Outro elemento evidenciado nesta sala é o costume de ler e
escrever receitas em cadernos, que muitas vezes podem se
transformar em heranças familiares.
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto e relacionando sua forma de organização
à sua finalidade.
Quem nunca ficou ansioso esperando junho chegar para
fritar um bolinho caipira?
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais
do dia a dia quando expostos a diferentes condições
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
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brinquedoteca

Piões de madeira por Benedito Domingos dos Santos (São José dos Campos) / Adenir Britto.

Um espaço criado para a experiência lúdica no universo da infância, com
brinquedos tradicionais e populares, vindos de diversas regiões do Brasil,
feitos com materiais recicláveis, madeira, látex, tecido, papel e goma.

Bonecos João Bobo (Ceará) / Adenir Britto.
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(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
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Pila-Pila de miriti (Pará) / Adenir Britto.

Brinquedos de balata por Osvaldo Leonel (Pará) / Adenir Britto.
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Diferente das outras salas do museu, aqui os objetos podem ser tocados,
essa liberdade faz com que a aprendizagem aconteça durante a brincadeira.
Também faz parte do acervo CDs, DVDs e uma coleção de livros infantis com
temas da cultura popular.
(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções
de montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir dele, planejar e produzir
tutoriais em áudio ou vídeo.
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Biblioteca / Renata Sparapan.
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biblioteca
Um espaço que pode ser utilizado para leituras, pesquisas e estudos.
Possui acervo especializado em cultura popular composto por livros, que
podem ser emprestados, e materiais audiovisuais, periódicos e documentos
para consulta no local.

Biblioteca / Renata Sparapan.
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Biblioteca / Renata Sparapan.
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(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos
e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas
e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e
fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros,
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.
(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala
de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando
a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.
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O FOLCLORE NAS
VIVÊNCIAS DO
DIA A DIA
CAPÍTULO 3

No capítulo anterior o destaque foi o museu e todo o seu acervo,
para contextualizar o folclore e aproximar essa reflexão do dia a
dia da escola. Mas, e se pensarmos que cada pessoa possui o seu
próprio acervo de patrimônios culturais?
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Seja um professor, aluno, coordenador, inspetor, secretário, funcionários da manutenção escolar e etc. cada um
possui na sua formação saberes, memórias e conhecimentos
que fazem com que cada um seja protagonista de sua própria
história. Trazer esse protagonismo para o cotidiano escolar é
uma forma de ampliar os processos de ensino-aprendizagem
e aprofundar a interação entre os indivíduos. Considerar e
respeitar a bagagem de mundo do aluno é entendê-la na sua
vivência cotidiana a partir de seus costumes e histórias familiares. Citando o educador Paulo Freire:
… nas condições de verdadeira aprendizagem [,]
os educandos vão se transformando em reais
sujeitos da construção e da reconstrução
do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeito do processo. Só assim
podemos falar realmente de saber ensinado,
em que o objeto ensinado é apreendido na
sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos
educandos. (Pedagogia da Autonomia, pág. 26)
Essa vivência cotidiana, bagagem histórica e costumes, é
o folclore de cada um, que reflete na sua identidade e no seu
patrimônio cultural, sendo, portanto, o que ele tem de maior
valor. A partir desse valor pessoal amplia-se o entendimento
de respeito e a consciência cidadã.

NOME DO CAPÍTULO · CAPÍTULO 3

Tudo bem, chegamos até aqui. Mas, como trazer, de fato,
esses conceitos para o dia a dia escolar? Sugerimos duas
palavras básicas: pesquisa e observação.
E falando em pesquisa, vamos citar o trabalho do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão
federal responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial brasileiro. No ano de 2016, elaborou um
1
material educativo chamado “Educação patrimonial: inventários participativos”, que visa estimular a própria comunidade
a buscar, identificar e valorizar as suas referências culturais.
Nesse material há uma divisão didática das possibilidades de patrimônio em cinco categorias, sendo elas: lugares,
objetos, celebrações, formas de expressão e saberes. Cada
qual com perguntas norteadoras que orientam o protagonismo na pesquisa e na observação do seu modo de sentir,
pensar e agir.
Sugerimos uma aproximação desse material com o dia a
dia de quem pertence à comunidade escolar. Como fazer isso?
Lembrando de histórias pessoais, associando-as às categorias propostas que remetem a significados ou fatos especiais
para cada um, como:

1. Acesso ao material completo no link:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/inventariodopatrimonio_15x21web.pdf

33

RETORNAR AO SUMÁRIO

NOME DO CAPÍTULO · CAPÍTULO 3

lugares
Quais lugares você considera significativo na sua vida? Como são as
memórias sobre eles? Porque são especiais para você?

34

Às vezes aquela praça onde se passou muitas horas brincando com os
amigos ou a casa de um familiar que sempre tem festa, à beira de um rio,
onde se contempla uma paisagem… São tantas possibilidades.
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OBJETOS
Você tem alguma peça muito especial que te traga boas lembranças? Pertenceu a alguém importante em sua vida? Tem uma história
curiosa relacionada?
Um presente que ganhou de um amigo especial. Um objeto que passou
de geração em geração na família, como um colar, um ferro de passar, ou
mesmo o carro de boi que pertencia ao avô carreiro.
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CELEBRAÇÕES
Como são as festas na sua família? Por quais motivos elas
acontecem? Elas são celebradas no mesmo lugar? Já foram
diferentes ou têm sempre um mesmo jeito de acontecer?
E no bairro, há festas regulares?
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São muitas as possibilidades de grupos de pessoas se reunirem para celebrar algo, seja por motivos religiosos, festivos,
conquistas pessoais, datas especiais como festa junina, aniversários, casamentos, batizados, dias de santos e tantas outras.
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FORMAS DE EXPRESSÃO
Como você expressa as coisas que sente e pensa sobre o mundo? Existe
uma forma específica de você comunicar isso? Acontece de forma individual
ou a comunidade também tem seu jeito especial de se expressar?
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São tantas as formas de nos expressarmos como, por exemplo, nossos
modos de falar, as gírias e sotaques, as histórias que se perpetuam por meio
dos causos, de cantos, de lendas. Mas há aqueles que também se expressam
com o corpo por meio de danças, encenação, ou criando algo com as mãos
como artesanatos, esculturas, pinturas entre outros.
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SABERES
Você ou alguém próximo domina alguma técnica de produção ou feitura de algo, como, por exemplo, a receita de um prato
tradicional, ou o jeito de se tocar um instrumento musical?
A forma de se fazer um barco ou uma casa, que pressupõe

o conhecimento da matéria prima e da técnica adequada.
A sabedoria dos benzimentos ou o uso de remédios caseiros.
São diversos os usos para os saberes que a vida nos ensina.
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Importante envolver toda a comunidade escolar na pesquisa de suas
próprias referências, pessoais e coletivas. Inventariar memórias, personagens importantes do dia a dia e seus feitos, processos e dinâmicas que os
envolvem. Instigar a observação constante, perguntar em casa, perguntar
aos funcionários e levar em conta suas próprias impressões. Essa dinâmica,
de se colocar sempre presente na pesquisa e observação do entorno, pode
permear todas as matérias curriculares. É isso que o Inventário Participativo
procura trazer: maior autonomia na construção das narrativas da vida e participação coletiva na identificação de valores patrimoniais.

PARA FINALIZAR
Esperamos que esse material auxilie nos processos de reconhecimento
e construção da identidade de si e do outro, de modo que contribua para a
formação da comunidade escolar como um todo.
Que esse mergulho nas próprias histórias e contextos em que estamos
inseridos possa contribuir para o respeito ao diferente, pois o direito cultural
é o lugar que temos para manifestar identidade, manifestar escolhas, manifestar continuidade de costumes e tradições, que constroem o sentimento
pleno da cidadania.
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Grupo de Moçambique / Acervo Museu.

Celebração religiosa / Acervo Museu.

Brincadeira de rua: bola de gude / Acervo Museu.
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Fotos | Acervo do Museu
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Figureira / Acervo Museu.

Folia de Reis / Acervo Museu.

Marungo da Folia de Reis / Acervo Museu.
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SUGESTÕES DE LEITURA

Conheça o museu
Conheça um pouco mais sobre o museu acessando os links abaixo. Neles você
passará por todas as salas e terá mais informações sobre os traços culturais
presentes na exposição.
Museu do Folclore de SJC Vídeo de Apoio aos Educadores Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=rkz0EhLm7QY
Museu do Folclore de SJC Vídeo de Apoio aos Educadores Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=awIjDSaFyS8

SUGESTÕES DE LEITURA
ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore nacional I: festas, bailados, mitos e lendas.
Fotografias do autor, desenhos de Oswaldo Storni, Osny Azevedo, do autor e de
outras fontes. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. v.1. 591p. (Coleção raízes).
ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore nacional II: danças, recreação e música. Fotografias
do autor, desenhos de Oswaldo Storni, Osny Azevedo, do autor e de outras fontes.
3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. v.2. 573 p. (Coleção raízes).
ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore nacional III: ritos, sabença, linguagem, artes
populares e técnicas tradicionais. Fotografias do autor, desenhos de Oswaldo Storni,
Osny Azevedo, do autor e de outras fontes. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
v.3. 591 p. (Coleção raízes).
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Ricardo, 1949-. Meu livro de folclore: um punhado de literatura popular.
Ilustrações de Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 1997. 72 p. Ilustrado.

BARRETO, Mônica L. de Barros. Do jeito mais simples: crianças pesquisam cultura
popular - volume 1. Rio de Janeiro: Funarte, Secretaria de Educação e Cultura,
1979. 32 p. (v.1).

BAUMGRATZ, Jacqueline (Org.). Rodas e brincadeiras cantadas. Ilustração de
Celso Sosinho Dyer. 2º ed. São José dos Campos, SP: Bernardi Ltda, 2006. 104 p.
Ilustrado. Contém músicas cifradas para violão e flautas. Acompanha 1 CD musical
- Rodas e Brincadeiras Cantadas.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo:
Global, 2001.

GRASSI, Leila Gasperazzo Ignatius. Educação e folclore: histórias familiares
dando suporte ao conteúdo - descrição de prática metodológica. São José dos
Campos, SP: FCCR;CECP, 2006. 79 p. Disponível em: https://drive.google.com/
file/d/1dRr1Vfurgw8NButtrYhQ9xOh_977n_BJ/view. Acesso em: 24 fev. 2021.
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LOUREIRO, Maristela; TATIT, Ana. Festas e danças brasileiras. São Paulo:
Melhoramentos, 2016. (Brinco e Canto).

PUCCI, Magda; ALMEIDA, Berenice. Outras terras, outros sons. 3ª ed. São Paulo:
Callis, 2015.

DICAS DE SITE
Museu da Pessoa | História Falada
https://acervo.museudapessoa.org/pt/entenda/portfolio/publicacoes/metodologia/
historia-falada-2005

Museu da Pessoa | Tecnologia Social da Memória
https://acervo.museudapessoa.org/pt/entenda/portfolio/publicacoes/metodologia/
tecnologia-social-da-memoria-2009
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Territórios do Brincar
https://territoriodobrincar.com.br/

Tesauro – Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
http://cnfcp.gov.br/tesauro/apresentacao.html

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARNEIRO, Edison. Dinâmica do folclore. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1965.

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Entendendo o folclore e a cultura
popular. Rio de Janeiro, 2002. (Texto produzido especialmente para o Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular.). Disponivel em: <http://www.cnfcp.gov.br/
pdf/entendendo_o_folclore_e_a_cultura_popular.pdf. > Acesso em: 01 dez. 2020.
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CORSINO, Célia Maria.Curso livre de folclore e cultura popular - aula 1.
[Rio de Janeiro]. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=uQHtHQ6ga5c&t=261s>. Acesso em: 20 out. 2020.

FRADE, Cáscia. Folclore. São Paulo: Global, 1991.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LIMA, Rossini Tavares de. Abc de folclore. 2ª ed. São Paulo: Ricordi, 1958.

46

GESTÃO:

REALIZAÇÃO:

Copyright©2021, Museu do Folclore de São José dos Campos. É permitida a reprodução parcial ou
total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

