
Vestígios lingüísticos. Em seguida, 
após localização destes, o início 
de uma investigação que pode 
levar o pesquisador à focalização 

dos traços culturais herdados de culturas 
africanas que, desde a colonização do Bra-
sil, povoam a plataforma geográfica nacio-
nal. À acadêmica Joane de Lima Santiago, 
da Universidade Federal de Rondônia, 
coube a tarefa da pesquisa.

A pesquisa sobre Quilombolas do Vale 
do Guaporé, denominada “O Falar dos 
Descendentes de Quilombolas do Gua-
poré, através dos Dizeres dos Rezadores 
e Benzedeiras e da Festança do Congo”, 
foi apresentada durante o XVI Seminário 
Final do Pibic e IV Seminário Integrado de 
Pesquisa Pós Graduação e Extensão, no 
mês de agosto, campus da Unir de Porto 
Velho. 

O professor doutor Jean-Pierre Ange-
not, orientador da bolsista Joane de Lima, 
explica sobre as possibilidades dessa pes-
quisa enfatizando sobre os objetivos prin-

O Falar dos Descendentes de Quilombolas 
do Guaporé, através dos Dizeres, Rezadores de 

Benzedeiras e da Festança do Congo

cipais. Segundo ele, a pesquisa pretende “a variedade do português 
regional em uso nas comunidades de descendentes de escravos ne-
gros que se aquilombaram no vale do guaporé, descrevendo-se as 
características mais salientes da linguagem usada pelos afros-guapo-
reanos nos planos: fonético- fonológico, morfossintático, lexicológi-
co, semântico e estilístico.

Apresentação durante o XVI Seminário Final do Pibic, versão 2007
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Público prestigia a abertura do Pibic 2007

O número de pesquisas desenvol-
vidas por acadêmicos da Universidade 
Federal de Rondônia (Unir), através do 
Programa de Iniciação Científica (Pi-
bic), sofreu significativa ampliação nos 
últimos anos e, de acordo com opi-
nião de universitários que trabalham 
diretamente com o levantamento de 
dados científicos, também a qualidade 

Estado da Arte da Pesquisa 
em Educação na Amazônia

 A pesquisa da acadêmica Joane de Lima apresenta 
dados importantes sobre africanismos no Vale do Gua-
poré. Segundo ela, o material é resultado de sondagem 
preliminar que deverá ser amplamente estendido através 
da aplicação do inventário de mais de 3.000 bantuismos 
que J.-P. Angenot e G. de Lima Angenot identificaram no 
Brasil.  “Intuitivamente já é perceptível que a quase tota-
lidade dos africanismos em uso do Guaporé se caracteri-
zam por semelhanças vigorosas com a família da línguas 
bantu (faladas na África Central e Meridional) e não com 
as línguas do grupo Kwa, faladas na África Ocidental”, 
explica Joane de Lima.

Inserida em equipe de pesquisa internacional, forma-
da recentemente para a realização de projeto intitulado 
“Reabilitação do Patrimônio Intangível Afro-Iberoameri-
cano: Os Bantuismos em Espanhol e Português da Amé-
rica, Joane se sente à vontade para assegurar que muito 
ainda será colhido com esses propósitos. 

Coordenado pelo professor doutor Jean-Pierre Ange-
not, juntamente com o professor Luís Beltrán (UNESCO/
Universidad de Alcalá de Estudios Afroiberoamericanos), 
conta com a participação de etnolinguistas africanistas 
de sete (7) países africanos e afro-diasporistas de diver-
sos países latimo-americanos.

mostra-se maior. Desenvolvidas em áre-
as distintas, as pesquisas, na maioria dos 
casos, são projetadas para, além de influir 
positivamente junto à comunidade, possi-
bilitar o caminho científico de iniciantes da 
pesquisa.

Sobre orientação da professora Car-
men Velanga, a acadêmica Sâmara Car-
valho, bolsista do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - Pibic/CNPq, 
desenvolve a pesquisa “Estado da Arte da 
Pesquisa em Educação na Amazônia”. A 
pesquisa observa a produção acadêmico-
científica referente à Educação, nos cursos 
de graduação da Unir. 

Com o objetivo de ampliar o acesso à 
informações produzidas em Educação nos 
últimos 25 anos na Unir, a coleta é reali-
zada junto à Biblioteca Central, Professor 
Roberto Duarte Pires, com observação dos 
dados científicos contidos nas teses, disser-
tações, artigos e monografias. Verifica tam-

bém o nível de conhecimento e aplicação 
dos docentes atuantes nos cursos de licen-
ciatura da Unir, relacionado às produções 
acadêmico-científico na área especificada. 

Nesta fase da pesquisa, de acordo com 
as informações colhidas, foram catalogadas 
mais de 250 produções com abordagem 
sobre a temática educacional. Nas pro-
duções pesquisadas, os temas mais abor-
dadas foram: gestão escolar, avaliação da 
aprendizagem, ensino superior e formação 
de professores. A pesquisa objetiva ainda a 
criação de um banco de dados com o his-
tórico da produção científica em educação 
na Universidade, o Educare. 

O banco de dados ficará disponível na 
página da biblioteca da Unir. Segundo in-
formações da professora Carmen Velanga, 
a pesquisa tem sua importância porque 
revela a produção científica da Universida-
de nos últimos 25 anos. “A criação de um 
banco de dados subsidia o prosseguimento 

Projeto objetiva ampliar 
acesso às informações 

de estudos e pesquisa nessa área, embora 
sem condições técnicas para isso”.

PIBIC

Entre os dias 07 a 10 de agosto aconte-
ceu na Unir o XVI Seminário Final do Pibic 
e IV Seminário Integrado de Pesquisa Pós 
Graduação e Extensão. Com banca for-
mada pelo Comitê Técnico Científico do 
CNPq e Comitê Técnico Cientifico Externo, 
os pesquisadores da Universidade Federal 
de Rondônia, campus José Ribeiro Filho e 
campi do interior puderam apresentar os 
resultados de suas pesquisas.

Sâmara Carvalho pesquisa o 
“Estado da Arte da Pesquisa em 
Educação na Amaz\õnia

Magistério: Mulheres e Professoras
A colaboradora Adriana M. J. 

Kolben, integrada ao sub-projeto “A 
carreira docente em três municípios 
de Rondônia”, apresentou, durante o 
XVI Seminário do Pibic/CNPq, versão 
2007, um diagnóstico das condições 
de trabalho e de carreira a que estão 
submetidas as mulheres professoras 
dos municípios de Rolim de Moura, 
Alta Floresta D’Oeste e Nova Brasilân-
dia D’Oeste. 

O projeto recebe orientação da 
professora doutora Marli L. T. Zibetti, 
e também traz como objetivo a “com-
preensão de como as professoras de 
educação infantil, nos três municípios, 
avaliam suas condições de trabalho.

De acordo com as informações da 
acadêmica pesquisadora, trata-se de 
uma abordagem qualitativa, nos mu-
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dora Adriana 
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orientação 

da professora 
Marli Zibetti

nicípios citados, e sustenta-se em métodos 
de análise documental, entrevistas semi-
estruturadas e encontros de grupo focal. 
Um dos pontos importantes da pesquisa 
diz respeito à comprovação de insatisfação 
com as condições de trabalhos nesses lo-
cais. Para as professoras, os salários são in-
justos, jornada de trabalho exaustiva e não 
há espaço para planejamento de aulas.

Educação infantil em Guajará
Sob orientação da professora Ma-

ria Lilia Imbiriba Souza Colares, a aca-
dêmica da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), Rozângela Arguedas 
Gama Sanchez, desenvolve o Projeto 
de Pesquisa “Atendimento escolar na 
educação infantil e séries iniciais do 
ensino fundamental de escolas públi-
cas municipais da cidade de Guajará-
Mirim no período de 1996 a 2005”.

Com o objetivo de Identificar a 
evolução do número de matriculas  de 
alunos, nessas séries, a pesquisadora 
promoveu visita à Secretaria Muni-
cipal de Educação do Município, fez 
levantamento, seleção e digitalização 
de informações (fontes documentais e 
outras), entrevistas e análise das infor-
mações obtidas. 

Durante o XVI Seminário do Pibic/
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CNPq, em Porto Velho, mês de agosto, a 
pesquisa foi apresentada com números sig-
nificativos da realidade local.

A acadêmica 
Joane de Lima 
desenvolve 
pesquisa sobre 
Quilombolas 
no Vale do 
Guaporé sob 
orientação do 
professor 
Jean-Pierre 
Angenot

ENCONTRO

Identificação das origens etimológicas

“A amos-
tragem de 
africanismos 
listados na 
pesquisa 
corresponde 
apenas a 
ponta de um 
“iceberg” 
bem maior 
de dados”

Para a acadêmica Joane de Lima, em sua pesquisa sobre os quilombolas do Guaporé, é importante ressaltar 
um dos objetivos do projeto que trata da identificação das origens etimológicas dos empréstimos lexicais africanos. 
De acordo com a examinação metodológica de seu trabalho, se faz necessária uma atenção especial e particular 
ao bantuismo que se incorporou à essa variedade do português regional.

Ao fazer referência aos encaminhamentos mais positivos de sua pesquisa, Joane de Lima, durante apre-
sentação no Pibic, argumentou deixando clara suas 
convicções de que a amostragem de africanismos lis-
tados na pesquisa corresponde apenas a ponta de 
um “iceberg” bem maior de dados que deverá ser 
identificada durante a fase final do trabalho. 

Joane observa ainda que a curto prazo, assim 
que se encerre a fase de coleta dos candidatos afri-
canismos do Guaporé, dar-se-á início às buscas eti-
mológicas própriamente africanas do material lexical 
reunido, dando-se um enfoque particular à herança 
bantu. Segundo ela, isso será possibilitado graças à 
biblioteca bantuística em construção no Campus de 
Guajará-Mirim e que já conta com 843 dicionários, 
glossários e gramáticas que portam sobre cerca de 
500 línguas bantu diferentes.

A comunidade de pesquisadores da Unir 
reuniu-se no último dia 21 de outubro, no 
Campus de Ji Paraná, para discussões rela-
cionadas a pesquisa na Instituição. 

O encontro foi a oportunidade de esclare-
cer questões relacionadas à pesquisa na Unir, 
o calendário do Pibic e foco principal de de-
bate sobre a Fundação de Amparo a Pesquisa 
em Rondônia (Fapero). As discussões, que ti-

veram início durante a realização da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, na Capital, 
expandiu os debates também para o interior 
do Estado. Foi apresentada proposta para a 
implantação da Fapero em Rondônia. A Fun-
dação beneficiará as instituições que realizam 
pesquisa no Estado. A criação da Fundação 
de Pesquisa daria apoio na concessão de ver-
bas para bolsas de estudos para graduandos, 
pós-graduandos, alunos de mestrados e dou-

torados. De acordo, com a lei o Estado deve-
ria ter 1º de seu orçamento para uso no in-
centivo à pesquisa. No momento ainda estão 
sendo recolhidas assinaturas, sendo que os 
multiplicadores são os pesquisadores da Unir, 
para posterior apresentação do documento e 
nova proposta ao governo do Estado.

Na ocasião, ocorreu também o Encontro 
Estadual Acqua Viva, grupo de pesquisa lide-
rado pela professora Catia Zuffe.

Alunos do curso de Informatica da 
Unir participaram no dia 22 de setembro, 
da Maratona de Programação etapa regio-
nal promovido pela Sociedade Brasileira 
de Computação (SBC). 

Destinados a alunos de cursos na Área 
de computação, a maratona, que teve o 
total de 288 times inscritos, foi seletiva 
para a etapa final do evento que acontece 
no mês de novembro em Belo Horizonte.

Sobre orientação técnica da professora 

de Programação Liliane Coelho Jacon, os 
alunos do Curso de Informática consegui-
ram o 1º, 2º e 3º lugar da fase regional 
da competição. “Comparando o nível das 
questões dadas, é exigência destas, acre-
dito que a participação e a conquista dos 
três primeiros lugares é a comprovação da 
qualidade do curso de Informática ofereci-
do pela Unir”, salienta Profª Lílian. 

O curso de informática foi destaque no 
primeiro semestre, quando venceu a II Ma-

ratona de Programação durante a realiza-
ção do VI Seminário de Informatica e Tec-
nologia (Semit), na cidade de Ariquemes. 
A professora Lílian complementa: “Isto é 
um motivo de orgulho para a Universida-
de, pois demonstra o bom desempenho 
dos seus alunos em eventos apoiados pela 
SBC”, diz. Os participantes aguardam 
a divulgação no dia 22 de outubro, das 
equipes selecionadas para participação na 
etapa nacional da competição. 

MARATONA


