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Organização política da América portuguesa  

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Introdução 

Esta sequência didática tem por objetivo principal analisar, com base em documentos 

históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período  

colonial, destacando a diversidade etnocultural da população do Brasil colonial, explicitando os 

grupos incluídos e os excluídos das instituições políticas do período. A sequência didática também 

possibilita que os alunos possam compreender as formas de organização política na época colonial 

(capitanias hereditárias, governo-geral e Câmaras Municipais). 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as formas de organização política da América portuguesa (capitanias hereditárias, 
governo-geral e Câmaras Municipais). 

• Identificar os primeiros povoados e caracterizar os primeiros governos-gerais e Salvador, 
a capital colonial. 

• Reconhecer a diversidade etnocultural da população brasileira durante a época colonial, 
explicitando quais os grupos incluídos e os excluídos das instituições políticas.  

• Interpretar fontes históricas variadas sobre as formas de organização política da América 
portuguesa. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A estruturação dos vice-reinos  
nas Américas 
Resistências indígenas, invasões  
e expansão na América portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.  
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira, em 
diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Organização política na América portuguesa 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, virados para o local onde as imagens serão projetas e o professor 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia (caso não haja um projetor multimídia disponível, imprima as 
imagens para levá-las para a sala de aula); cadernos; lápis; borrachas e canetas. 
Material de referência (que deverá ser previamente providenciado): 

• imagem do painel L’île du Brésil, século XVI, disponível em: <http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?rouen-
1562-montaigne-et-les.html>;  

• imagem da obra Fundação de São Vicente, de Benedito Calixto, 1900, disponível em: 
<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/337793/1/ehm_ito%20%281%29.jpg>;  

• mapa mostrando o litoral brasileiro em 1574, feito por Luís Teixeira, disponível em: 
<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000200011>;  

• mapa mostrando a França Antártica, de 1555, disponível em: 
<http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/80-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-litor%C3%A2nea/8730-a-fran%C3%A7a-ant%C3%A1rtica>;  

• imagem da obra Fundação da cidade do Rio de Janeiro, de Antônio Firmino Monteiro, disponível em: 
<http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/274466> (acessos em: 23 set. 2018);  

• imagem da Câmara Municipal da cidade onde a escola está localizada.  

Atividade 1: Aula expositiva – Aspectos políticos da América portuguesa (40 minutos) 

Faça um breve levantamento dos conhecimentos prévios de seus alunos, com perguntas como: 

“Vocês já ouviram falar em capitanias hereditárias? O que é uma Câmara Municipal? Onde fica a 

Câmara Municipal da nossa cidade? Toda Câmara possui vereadores; o que os vereadores fazem? 

Quem pode ser vereador?”. Anote palavras-chave na lousa e marcos do que foi discutido para retomar 

no início da aula seguinte e durante a pesquisa para a elaboração das respostas do questionário. 

Cabral chegou ao território que mais tarde se chamaria Brasil em 22 de abril de 1500 e, nos 

trinta anos seguintes, o escambo foi a relação econômica predominante entre os povos originários e 

os portugueses. Projete a imagem do painel L’île du Brésil, esculpido no século XVI, em pau-brasil, 

que mostra indígenas cortando árvores de pau-brasil e que hoje se encontra na França. Durante os 

primeiros anos da presença europeia, os portugueses não criaram nenhuma política de ocupação das 

terras que lhes couberam na América. No período, algumas feitorias provisórias para extração de 

pau-brasil foram construídas no litoral. Em 1516 e 1526, a Coroa portuguesa organizou duas 

expedições guarda-costas, que tinham por principal objetivo defender a costa brasileira contra a 

presença estrangeira, sobretudo dos franceses, que, desde os primeiros anos após a chegada dos 

portugueses, comercializavam pau-brasil, peles e animais com os indígenas. 

A partir de 1530, Portugal passou a ocupar o Brasil, motivado pela queda da importância do 

comércio com o Oriente e pela ameaça de perder as terras para potências estrangeiras. Em 1530, Dom 

João III, rei de Portugal, ordenou o envio de uma expedição colonizadora às suas terras na América. O 

comando da expedição foi dado a Martim Afonso de Souza. Em 1532, os homens dessa expedição 

fundaram a primeira vila da América portuguesa, São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. 

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?rouen-1562-montaigne-et-les.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?rouen-1562-montaigne-et-les.html
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/337793/1/ehm_ito%20%281%29.jpg
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000200011
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/80-ocupa%C3%A7%C3%A3o-litor%C3%A2nea/8730-a-fran%C3%A7a-ant%C3%A1rtica
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/80-ocupa%C3%A7%C3%A3o-litor%C3%A2nea/8730-a-fran%C3%A7a-ant%C3%A1rtica
http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/274466
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Mostre aos alunos a imagem A fundação de São Vicente, de Benedito Calixto, produzida no início do 

século XX. Faça a eles perguntas como: “Quem são os personagens que aparecem na pintura? O que 

esses personagens fazem? Quais são os objetos representados na imagem? Como é o cenário?”. 

Lembre aos alunos que a imagem é uma visão interpretativa do artista sobre o que ocorreu em 22 de 

janeiro de 1522. Na representação de Calixto, vemos Martim Afonso de Souza no centro da obra junto 

com outros portugueses e, ao fundo, no mar, podemos observar as caravelas da expedição 

colonizadora. Também observam-se alguns indígenas conversando com o grupo de portugueses. 

Com o avanço da colonização no Brasil, o governo português resolveu dividir o território 

brasileiro em 15 faixas e as entregou para 12 homens da pequena nobreza portuguesa, que passaram 

a ser chamados de capitães donatários. Esses capitães eram a autoridade máxima em suas capitanias 

e, quando morriam, os direitos sobre as terras eram transmitidos para seus descendentes. Surgiram 

assim as capitanias hereditárias. Projete a imagem do mapa que mostra o litoral brasileiro em 1574, 

de Luís Teixeira. Nesse mapa, podemos observar as capitanias hereditárias e os limites delas até o 

Tratado de Tordesilhas, acordo de divisão das terras da América estabelecido entre Portugal e 

Espanha. O contrato entre os capitães donatários e o rei era estabelecido em dois documentos 

básicos: a carta de doação e a carta de foral. A carta de doação concedia a posse da terra ao 

donatário, e a carta de foral definia as obrigações e os direitos do donatário. 

Muitas capitanias não prosperaram. Na grande maioria dos casos, seus donatários nem 

mesmo vieram para a América portuguesa; em outras, preocuparam-se apenas com a exploração do 

pau-brasil, o que não favoreceu o povoamento e a criação de vilas. Em outros casos ainda, os 

conflitos entre colonos e indígenas inviabilizou a ocupação. Somente as capitanias de São Vicente, 

Pernambuco e Bahia conseguiram produzir os resultados econômicos  esperados. Apesar dos 

problemas, com essas três capitanias surgiram as primeiras vilas do Brasil: São Vicente (1532), Santos 

(1545), Porto Seguro (1535), Ilhéus (1536) e Olinda (1535). 

Por causa do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, a Coroa portuguesa resolveu 

centralizar a colonização, criando o governo-geral no Brasil. Esse governo coexistiu com o sistema de 

capitanias até 1759. Os governadores-gerais enviados deveriam incentivar a ocupação das terras e, 

para isso, concentravam muitos poderes em suas mãos: militar, administrativo, judiciário e eclesiástico. 

O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que desembarcou na Bahia em 1549, 

com aproximadamente mil pessoas. Na mesma expedição chegaram os primeiros padres jesuítas ao 

Brasil, entre eles Manuel da Nóbrega. Os jesuítas tinham a missão de catequizar os indígenas. No 

mesmo ano de sua chegada, Tomé de Souza fundou Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil.  

O segundo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa. Durante seu governo, franceses e 

tupinambás aliaram-se e fundaram a França Antártica, na Baía da Guanabara, atual Rio de Janeiro. 

Mostre o mapa da França Antártica em 1555 e, nele, indique a ilha dominada pelos franceses, 

destacada em vermelho. 
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O terceiro governador-geral do Brasil foi Mem de Sá, que ocupou o cargo por 14 anos. Em 

seu governo, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro, e para isso ele contou com o apoio de 

seu sobrinho, Estácio de Sá, considerado o fundador do Rio de Janeiro. Mostre aos alunos a imagem 

da obra Fundação da cidade do Rio de Janeiro, de Antônio Firmino Monteiro. A representação mostra 

Estácio de Sá (ao centro), indígenas, tropas portuguesas e padres jesuítas. Uma grande armada pode 

ser observada ao fundo, juntamente com o Pão de Açúcar. 

Outra instituição importante para a organização política da colônia eram as Câmaras 

Municipais, a primeira delas instalada em São Vicente. Na época colonial, as câmaras tinham muitas 

funções: eram responsáveis por questões militares, de limpeza e construções, cobrança de impostos 

e cumprimento das leis. Além disso, as câmaras podiam declarar guerra contra os indígenas, criar 

novas vilas e controlar os preços das mercadorias comercializadas. No geral, os grandes proprietários 

de terra da região ocupavam os cargos de vereadores, que poderiam ser exercidos por poucas 

pessoas. Somente os chamados “homens-bons” podiam assumir o cargo de vereador nas Câmaras da 

colônia. Para ser considerado um “homem-bom”, o indivíduo deveria ter: “sangue puro”, ou seja, 

não poderia ser africano, judeu ou muçulmano; uma boa linhagem, portanto, deveria ser de uma 

família rica e com algum grau de nobreza; e exercer atividades de prestígio. Mostre aos alunos fotos 

da Câmara Municipal da cidade onde está localizada a escola. Explique que, hoje, os vereadores 

trabalham na Câmara para elaborar leis e fiscalizar e auxiliar o trabalho do prefeito. 

Caso não haja a possibilidade de utilização de um projetor multimídia na sala de aula, 

imprima as imagens e as afixe na lousa. 

Atividade 2: Formação das duplas e preparação da segunda aula (5 minutos) 

No final da aula, monte as duplas de alunos que trabalharão juntos na aula 2 desta sequência. 

Antes da próxima aula, imprima um questionário por dupla (o questionário está disponível na aula 2) 

e separe uma folha para respostas para cada dupla.  

 

Aula 2 – Homens-bons e a representatividade política atual 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: laboratório de informática. 
Organização dos alunos: sentados em duplas. 
Recursos e/ou material necessário: um questionário impresso por dupla e uma folha para respostas; computadores com 
conexão à internet, lápis, borrachas e canetas. 
Material de referência: sites para pesquisa:  

• Câmara dos Deputados, disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>;  

• Senado Federal, disponível em: <http://www12.senado.leg.br/hpsenado>;  

• IBGE, disponível em: <www.ibge.gov.br/> (acessos em: 23 set. 2018). 

 

 

http://www2.camara.leg.br/
http://www12.senado.leg.br/hpsenado
https://www.ibge.gov.br/
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Atividade 1: Retomada de conteúdo (5 minutos) 

Retome, da aula anterior, as palavras-chave discutidas no início da aula e o conceito colonial 

de “homem-bom”. Lembre aos alunos que, para ser considerado um “homem-bom”, o indivíduo 

deveria ter o “sangue puro”, uma boa linhagem e exercer atividades de prestígio. Explique que, com 

a exigência de o indivíduo precisar ser um “homem-bom” para ocupar o cargo de vereador, boa 

parte da população da colônia estava excluída do processo político e administrativo. 

Depois, explique aos alunos que cada dupla ficará em um computador e que deverá 

responder ao questionário até o final da aula. Entregue um questionário e uma folha de respostas 

para cada dupla. Indique os sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do IBGE e da Câmara 

Municipal da sua cidade para a resolução do questionário. 

Atividade 2: Respondendo ao questionário “Homens-bons e a representatividade na política 

atual” (40 minutos) 

 

Questionário 

1. Na época colonial, quem eram os chamados “homens-bons”? Quais as condições para alguém 
ser considerado um “homem-bom”? 

2. O que os membros das Câmaras Municipais faziam na América portuguesa? 

3. O que os membros das Câmaras Municipais fazem hoje? Quantos vereadores existem na sua cidade? 

4. No período colonial, qualquer pessoa podia participar das decisões nas Câmaras Municipais? 
Justifique sua resposta. 

5. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), qual a porcentagem de negros na 
população brasileira hoje? E qual a proporção de indígenas? E de mulheres? 

6. Pesquise qual a porcentagem de pessoas negras, indígenas e do sexo feminino ocupando cargos 
políticos no Brasil (pesquise qual é a representatividade política desses grupos).  

7. Levando em conta os dados das perguntas 5 e 6, podemos afirmar que negros, indígenas e 
mulheres são devidamente representados nos cargos políticos no Brasil  hoje? Compare a 
situação atual com o período colonial. 

 

Respostas esperadas: 

1. Os “homens-bons” eram os únicos que podiam ocupar cargos nas Câmaras Municipais na época 
colonial. Para ser considerado um “homem-bom” o indivíduo deveria ter “sangue puro”, uma 
boa linhagem e exercer atividades de prestígio. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

 
2. Espera-se que os alunos respondam que, na época colonial, os membros das Câmaras tinham 

muitas funções, tais como: discutir questões militares, de limpeza, transportes e construções, a 
cobrança de impostos e o cumprimento das leis. Além disso, as Câmaras podiam declarar guerra 
contra os indígenas, criar novas vilas e controlar preços. 

3. Espera-se que os alunos respondam que os membros das Câmaras Municipais atuais são 
responsáveis pela elaboração de leis para o município, pela produção da Lei Orgânica do 
Município (conjunto de leis mais importantes do município, espécie de Constituição municipal), 
pela aprovação do orçamento municipal (para onde os recursos do município serão destinados), 
por dar nome a logradouros (ruas, avenidas, praças, parques etc.), fiscalizar o trabalho do 
prefeito e auxiliá-lo em suas funções. O número de vereadores varia de município para município.  

4. Espera-se que os alunos respondam que poucas pessoas tinham participação nas Câmaras 
Municipais. Com as três condições impostas para o sujeito ser considerado um “homem-bom” e, 
assim, poder atuar na Câmara, boa parte da população estava excluída do direito de ser vereador. 

5. Para o IBGE, atualmente, cerca de 53% da população brasileira se declara preta ou parda e 
menos de 0,5% se declara indígena. As mulheres são 50,8% da população brasileira, ou seja, 
mais da metade. 

6. Nas eleições de 2014, somente 3% dos políticos eleitos em todo o Brasil se declararam negros. 
Dos 81 senadores do Brasil, apenas dois se declaram negros. Já 71% dos deputados federais se 
declaram brancos. As mulheres ocupam apenas cerca de 10% dos cargos públicos eletivos no 
Congresso Nacional: são 45 mulheres e 468 homens que ocupam cargos no Senado e na Câmara 
Federal (legislatura de 2015 a 2018). 

7. No período colonial, somente os chamados “homens-bons” podiam ocupar o cargo de vereador 
nas Câmaras Municipais. Dessa forma, pelas leis do período, boa parte da população estava 
excluída do poder local. Hoje, embora a lei permita que qualquer cidadão possa ser candidato 
aos mais diferentes cargos públicos, a igualdade e a efetiva representação de negros, indígenas e 
mulheres ainda não ocorrem na política do Brasil. 

 

Observações: 

Durante a pesquisa dos alunos, transite entre as duplas e tire as dúvidas que eventualmente 

apareçam. No final da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva aos alunos na aula 

seguinte. 

Caso sua escola não possua um laboratório de informática com conexão à internet, imprima 

os dados necessários para a resolução do questionário (proporção de homens e mulheres, negros e 

indígenas na população brasileira; porcentagem de mulheres, negros e indígenas que ocupam 

cargos públicos eletivos) e os afixe ou anote-os na lousa para que os alunos possam responder a 

seus questionários. Utilize os sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do IBGE para 

recolher os dados. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

 
Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio do questionário  

proposto nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um 

dos alunos. Observe a participação de cada um e as respostas que as duplas elaboraram para o 

questionário. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos compreendam a organização política da 

América portuguesa (e a função das capitanias hereditárias, Governo-geral, Câmaras Municipais) 

e como a maior parte da população estava excluída desse aparato político e administrativo. 

Em um segundo momento, espera-se que o aluno analise a atual representação política 

de negros, indígenas e mulheres no sistema político brasileiro, refletindo sobre as mudanças e 

permanências nesse cenário em relação à época colonial. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Reescreva as afirmativas incorretas em 
seu caderno, corrigindo-as. 

a) O sistema de capitanias hereditárias gerou grandes lucros para os portugueses logo nos 

primeiros anos da colonização. (    ) 

b) O sistema de capitanias hereditárias, administradas por homens portugueses, foi uma 

tentativa de colonizar o Brasil. (    ) 

c) Somente as capitanias da Bahia, São Vicente e Pernambuco prosperaram nos primeiros anos 

de implantação do sistema. (    ) 

d) A primeira capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, fundada ainda no período colonial, em 1549, 

por Tomé de Souza. (    ) 

 

2. Sobre as Câmaras Municipais no Brasil Colônia é correto afirmar que: 

a) eram muito democráticas, pois nelas poderiam atuar qualquer pessoa. 

b) a primeira Câmara Municipal foi fundada por Pedro Álvares Cabral em 1500. 

c) eram apenas instituições que reproduziam as ordens do rei de Portugal. 

d) somente os chamados “homens-bons” podiam atuar nelas.  
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Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é falsa. O sistema de capitanias hereditárias fracassou e apenas três capitanias 

foram bem-sucedidas: São Vicente, Bahia e Pernambuco. 

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é verdadeira. 

d) A afirmativa é falsa. A primeira capital do Brasil foi Salvador, fundada ainda no período 

colonial, em 1549, por Tomé de Souza. 

2. Alternativa correta: d. 


