
 
 

No período que vai do início do mês de junho ao início do mês de julho ocorre a 

mais expressiva manifestação do Folclore maranhense: As Festas Juninas, que 

integra um conjunto de manifestações da cultura popular do Estado. 

 
O FOLCLORE COMO MANIFESTAÇÃO  

DO SABER DO POVO 

No final do século XVIII a cultura popular 

começou a despertar a atenção de 

intelectuais europeus. A Europa passava 

por transformações, e os intelectuais viram 

nas festas, poesias, danças, entre outros, 

uma forma cultural de preservação do 

espirito e da essência do povo. Na América, 

após o termo ter sido difundido, foi 

fundada a “American Folklore Society” 

(Sociedade Americana de Folclore), em 

1888. A partir dessa época o estudo sobre 

o folclore passou a envolver os cantos, as 

crenças, os dialetos e etc., os usos e 

costumes, as narrativas, os contos e mitos, 

e outros. No Brasil dentre os precursores 

dos estudos folclóricos destacam-se Sílvio 

Romero, Mário de Andrade, Amadeu 

Amaral, entre outros. Estes e outros 

folcloristas organizaram o I Congresso 

Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro em 

1951, onde debateram características que 

foram atribuídas ao folclore. No VIII 

Congresso Brasileiro de Folclore, realizado 

em Salvador, Bahia em 1995, foi ressaltado 

que folclore e cultura popular são 

equivalentes, em sintonia com o que 

preconiza a Unesco.  

Existe uma grande diversidade de 

manifestação da cultura popular no 

Brasil, resultante da grande 

miscigenação de raças ocorrida no 

período colonial. No Estado do Maranhão 

esse fato não é diferente, pois tivemos 

grande influência dos colonos – franceses, 

portugueses, negros, dentre outros, além 

dos nativos aqui já existentes. 

 

(Texto de: Eliúde dos Santos Alves, Lucas Casemiro Soares 

Ferreira – Discentes do Curso de Licenciatura em Ciências 

Humanas com Habilitação em Sociologia; e Meubles 

Borges Júnior – Tutor do PET).  

 
OFICINA DE TINTA DE TERRA: Tecnologia 

Ambientalmente Saudável e de Baixo Custo  

No mês de maio os petianos participaram 

de uma oficina sobre a produção de tinta 

de terra, promovida pelo tutor Prof. 

Meubles. O objetivo da oficina foi 

preparar tintas a partir de diferentes 

tipos de solo obtendo-se um produto de 

baixo custo, ecologicamente correto e 

vivenciar a pintura como expressão 
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artística. Durante a oficina o tutor, 

comentou sobre as vantagens do uso de 

pigmentos naturais para o preparo das 

tintas; explicou os princípios básicos para 

a produção da tinta; e comentou que 

diferente da tinta comum que contém 

metais pesados a tinta de terra não 

agride o meio ambiente em seu processo 

de produção e pintura.  

(Texto de: Leila Mayanne – Aluna do Curso de 
Licenciatura em Biologia).  
 

 

  

 
ENTREVISTA COM PROF. DR. 

HAWBERTT ROCHA COSTA 

O PET Ciências Naturais entrevista o 

professor Dr. Hawbertt Rocha Costa que 

acaba de defender sua Tese de Doutorado 

retornando às suas atividades docentes no 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais 

da UFMA – Campus III (Bacabal). Dr. 

Hawbertt Rocha Costa é Professor 

Assistente da UFMA possui graduação em 

Química Licenciatura (2009) e Mestrado em 

Química Analítica (2012) pela UFMA. 

Recentemente concluiu seu Doutorado em 

Educação para a Ciência (2016) pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho - Campus Bauru. 

Atualmente desenvolve atividades na área 

de Ensino de Química, especialmente no 

que versa sobre produção e aplicação de 

Objetos de Aprendizagem e produção de 

significados pelos alunos no estudo dos 

conceitos de Química. Além disso, atua em 

outras áreas da Educação para Ciência 

como: Educação Ambiental e Divulgação 

Científica.  

(Entrevistado por: Tiago Rodrigues dos Reis e Leila 

Mayanne Silva Viana – Discentes do Curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais).  
 

PET CIÊNCIAS NATURAIS – UFMA/ 

BACABAL: Integrantes 

Tutor: Meubles Borges Júnior 

Peteanos: Ângela Maria dos Santos Sousa, Eleilde 

Almeida Aráujo, Eliúde dos Santos Alves, Debora 

Samir Conceição de Souza, Francisca Amanda 

Sampaio da Silva, Jose Orlando lima Meneses, 

Josiene Araújo da Silva, Leila Mayanne Silva 

Viana, Lucas Casemiro Soares Ferreira; Matheus 

Casimiro Soares Ferreira, Sávio Nascimento 

Lago, Taynah Rayane Silva Moreira, Tiago 

Rodrigues dos Reis, Wesliany Everton Duarte. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

Será desenvolvido no mês de setembro o projeto 

“ÁGUA PARA A VIDA, ÁGUA PARA TODOS” na 

escola Leda Tajra, junto aos alunos do segundo 

ano do ensino médio 

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia dia 21 

de outubro de 2016 na Escola Família Agrícola 

Antônio Fontinele, no Povoado de São Manuel, 

no município de Lago do Junco. 

 

Para ler os artigos e textos na integra, 
além de conferir nossa programação 

completa, consulte nossa página:  
https://petbacabal.wordpress.com 

 


