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A EMIGRA<;ÁO A<;ORIANA PARA O BRASIL MERIDIONAL - ADA CONEV A. 

Parecerista : Prof. Graziela Kronka 

o texto da candidata Ada Coneva propoe apresentar as motiva<;:oes e as condi<;:oes da 

emigra<;:ao a<;:oriana para o Brasil Meridional. A aluna realiza urna breve e eficiente introdu<;:ao 

sobre o terna. Nos capítulos 1 e 2, apresenta as políticas que determinaram a configura<;:ao territorial 

do Brasil, num momento em que Portugal e Espanha, as duas grandes potencias marítimas no 

momento de descobrimento do Brasil, disputavam as novas terras descobertas na América. Nos 

capítulos 3 e 4, apresenta a situa<;:ao nas Ilhas dos A<;:ores e as condi<;:oes que levaram II migra<;:ao. 

Nos capítulos 5 e 6, sao apresentadas informa<;:oes detalhadas sobre o transporte dos a<;:orianos para 

o Brasil. No capítulo 7, há informa<;:oes sobre a chegada desses imigrante s e sobre o cumprimento 

das promessas da Coroa Portuguesa. Por firn, no capitulo 8, a aluna aponta suas considera<;:oes 

finais, onde realiza, de maneira critica e madura, um balan<;:o sobre a discussao que propoe. 

O primeiro mérito que eu apontaria em rela<;:ao ao texto de Ada Coneva é o fato de que a 

escolha do terna e a seriedade com que foi abordado contribuem para a constitui<;:ao de urna 

bibliografia sobre o Brasil produzida originalmente na Republica Tcheca; mais precisamente, na 

Academia, espa<;:o oficializado de produ<;:ao e divulga<;:ao do conhecimento. Dada a dificuldade de 

acesso a material bibliográfico impresso referente a temas brasileiros, a realiza<;:ao dessa pesquisa se 

configura como a possibilidade da constru<;:ao de um corpo de pesquisa. A esse mérito acrescento o 

fato de que o terna ainda, de certa forma, "inédito". No Brasil, há poucas pesquisa sobre a migra<;:ao 

a<;:oriana realizadas fora o estado de Santa Catarina, de forma que o texto de Ada Coneva pode ser 

visto também como urna forma de divulgar a cultura brasileira para o próprio Brasil. 

A aluna mostra, em um texto conciso e f1uente, que realizou um excelente trabalho de 

pesquisa e de leitura, cumprindo de modo satisfatório o objetivo, apresentado na página 5, de 

investigar todo o procedimento da emigra<;:ao a<;:oriana - desde o planejamento, através dos 

transportes até o povoamento e a funda<;:ao de freguesias. A bibliografia consultada e as cita<;:oes 

selecionadas mostram tal rigor academico. 

Aponto ainda o excelente domínio das estruturas da língua portuguesa: o raciocínio poucas vezes se 

perde em períodos longos; as ideias estao muito bem conectadas, de modo que os capítulos nao 

constituem discussoes estanques e paralelas, mas sim um todo que faz sentido na compreensao final 

do texto; a narrativa se da de forma f1uente, de modo que os dados, as informa<;:oes, as criticas e 

comentários pessoais estao muito bem conectados; enfim, percebe-se o domínio do vocabulário da 

língua portuguesa acima da média entre os estudantes estrangeiros. 

Ressalto ainda o fato de que me pareceu nítido que o trabalho é fruto de motiva<;:oes 

pessoais, e nao de urna obriga<;:ao academica Há interesse, há paixao, há vontade de conhecer e de 



divulgar conhecimento sobre o terna escolhido. Por esse motivo, acredito, verifica-se a seriedade 

apontada anteriormente. 

Gostaria de apontar alguns pequenos problemas e algumas sugestoes, a firn de contribuir 

para que o texto e as retlexoes de Ada Coneva possam se aperfeivoar. 

No que diz respeito :lS questoes gramaticais, nao encontrei problemas graves, mas gostaria de 

chamar a atenvao para dua s questoes: 

• Tempos e modos verbais - em alguns momentos, há confuso entre a utilizavao dos modos e dos 

tempo s verbais adequados, o que pode provocar certa perturbavao na tluencia do texto 

• Concordancia - em certos momentos, há problemas de concordancia, sobretudo quando há 

inversao na ordem Sujeito-verbo-objeto. Ou seja, quando o verbo parece antes do seu sujeito. 

No que diz respeito a estruturayao do texto, conforme apontei acima, a aluna apresente 

excelente domínio da coesao Em alguns momentos, porém, quando os períodos sao longos demais, 

há alguns problemas como: dificuldade de recuperar referentes, e construyao de orayoes que nao se 

concluem, fatores que prejudicam a compreensao e a conclusao do raciocínio 

Do ponto de vista metodológico, aponto algumas sugestoes: 

• na Introduvao, poderia ser apresentado um breve resumo daquilo que vai ser discutido em cada 

capítulo; 

• os capítulos 1 e 2 poderiam ser transformados em itens de um só capítulo 

• os capítulos 3 e 4 poderiam ser transformados em itens de um só capítulo 

• os capítulos 5 e 6 poderiam ser transformados em itens de um só capítulo 

• A bibliografia poderia ser dividida em dois itens: Referencias Bibliográficas (apenas os textos 

que foram mencionados no texto) e Bibliografia Consultada (os textos que foram lidos mas nao 

foram mencionados). Penso que as fontes eletrónicas poderiam estar inseridas nessas listas (nao 

vejo a necessidade de que constituam um item a parte). Ainda sobre a bibliografia, é preciso 

orgamzar os textos em ordem alfabética assim como configurar disposiyao gráfica de cada 

referencia. 

Para finalizar, gostaria de deixar registrada a minha satisfayao, nao somente pela oportunidade 

de ler um texto tao bem articulado e de ter acesso a urna pesquisa tao séria e madura, mas também 

de poder verificar o amadurecimento intelectual da aluna Ada Coneva. 
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