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Portugueses no Brasil

1 Portugueses no Brasil. Lesen Sie die Zeitungsartikel. Sind die Aussagen a–g richtig (V) oder falsch (F)? Kreuzen Sie an.

E como se diz em Portugal?17

Em 1867, João Elisário de Carvalho Monte Negro, comerci-
ante de sucesso do Rio de Janeiro, natural da Lousã, Portu-
gal, compra uma fazenda no interior de São Paulo a que
deu o nome de Nova Lousã. Em oposição ao sistema misto
de escravatura e de exploração dos colonos recém-chega-
dos, presos por dívidas aos fazendeiros, Monte Negro vai
introduzir um sistema de emprego de mão-de-obra livre
com uma base unicamente salarial.

Com a crise do sistema esclavagista tradicional e a falta
generalizada de trabalhadores para as novas zonas de culti-
vo de café, a proposta de Monte Negro é vista pelos políti-
cos abolicionistas da época, defensores do fim da escrava-
tura, como um modelo para o futuro do país.

Mas qual o segredo do seu sucesso? E por que razão
não foi possível generalizá-lo?

Monte Negro vai buscar famílias camponesas da sua
região de origem, a Lousã, gente da sua confiança e que se

conhece entre si. Desta forma facilitará as boas relações
entre os colonos e a sua adaptação à nova terra. Além
disso, a forte ligação à Lousã permite estabelecer relações
familiares e sociais idênticas às de Portugal, bem como
cultivar costumes e tradições da região de origem.

Monte Negro vai ainda criar instituições de
representação dos interesses da comunidade, como uma
assembleia de empregados onde participiam todos os tra-
balhadores adultos da fazenda, homens e mulheres. Essa
assembleia vai regulamentar a vida na fazenda, criando
normas de comportamento e multas para todos aqueles
que as não respeitam. O dinheiro das multas é depositado
numa caixa de solidariedade, com a qual se pode financiar,
por exemplo, o retorno de colonos doentes a Portugal.

Por último, Monte Negro cultiva uma relação afectiva
muito próxima com os seus colonos tornando-se uma espé-
cie de pai protector a quem todos obedecem e respeitam.

Portugueses no Brasil: A colonização da Nova Lousã
A fundação uma comunidade portuguesa no interior de São Paulo

V F
a No período em que Nova Lousã é fundada há um problema de mão-de-obra nas plantações de café. ☐ ☐
b Nova Lousã é apontada como um exemplo a seguir pelos políticos abolicionistas. ☐ ☐
c Os colonos de Nova Lousã são recrutados entre os emigrantes recém-chegados ao Brasil. ☐ ☐
d Há fortes laços familiares, culturais e sociais entre os colonos de Nova Lousã. ☐ ☐
e A vida na fazenda é regulamentada por normas decididas na assembleia de empregados. ☐ ☐
f O dinheiro das multas é recebido pelo senhor da Fazenda. ☐ ☐
g Monte Negro é respeitado pelos colonos que trouxe para o Brasil. ☐ ☐

2 Pronúncia. Achten Sie auf die Aussprache von di. Hören Sie zuerst eine Brasilianerin, danach einen Portugiesen.
Kreuzen Sie an, und suchen Sie weitere Beispiele.

dia � disco � dizer � direita � remédio �

�

3 Em contraste. Markieren Sie die Unterschiede.
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1

BP EP
• di wird wie Jeans ausgesprochen. ☐ ☐
• di wird wie Dieter ausgesprochen. ☐ ☐

a danceteria/a discoteca a discoteca
a mídia os media
a visita monitorada/guiada a visita guiada

o sítio a quinta
o extrativismo vegetal a colecta de vegetais
pardo mulato
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