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Cuca
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Uma bruxa com cabeça de
jacaré e garras enormes,
responsável pelo sequestro
de várias crianças.

Folclore
Brasileiro

Boitatá

Saci Pererê

Uma enorme serpente de fogo que
protege os animais e as matas de
pessoas que lhes fazem mal, queimando-as, e deixando cego quem
olhar diretamente em seus olhos.

Um menino negro de uma perna
só que fuma cachimbo e possui
uma carapuça vermelha que
lhe dá poderes mágicos.

Curupira

culturas que ocorreu na
história do nosso País.
Conheça algumas dessas figuras do folclore
brasileiro
escolhidas
pelo Jornalismo NIC.

O protetor das
matas é um menino
com cabelos de fogo e
pés virados para trás.
Em algumas versões,
passeia pela floresta montado em um
porco do mato, com
lança, arcos e flechas,
mas, em todas, é considerado um ser perigoso, capaz de
fazer feitiços.

Iara
Uma bela sereia
que atrai homens
ao fundo do rio com
seu belo canto.
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O folclore é entendido por pesquisadores como algo não
delimitado, podendo ser estudado pela antropologia, mitologia
e outras ciências. Envolve crenças,
costumes e produções típicas de um
povo, sendo uma parte da história
desse grupo. Como explica o pesquisador Carlos Rodrigues Brandão,
“o folclore vive da coletivização
anônima do que se cria, conhece
e reproduz, ainda que durante algum tempo os autores
possam ser conhecidos”. Isso
inclui lendas, narrativas que
misturam acontecimentos reais e imaginários com o intuito
de explicar situações, transmitir
ensinamentos e representar o imaginário das pessoas. Essa lendas são
muitas vezes modificadas ao serem
repassadas de geração em geração.
O Brasil é rico em lendas folclóricas, por causa da mistura de várias

Uma mula de cor
marrom ou preta, com
ferraduras de aço ou
prata e chamas no
lugar da cabeça.
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O Jornal de Bandeja veio
com mais um recurso, agora
digital. Utilize o QR Code
para acessar as matérias na
íntegra, no nosso portal.

Acesse o QR Code e
conﬁra as estórias completas
dos seres místicos do
folclore brasileiro abordados
pelo Jornalismo NIC!

