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Título: A vida nas feitorias 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

As feitorias funcionavam como entrepostos comerciais, de fiscalização e administração pelos 

portugueses na América até a implantação do sistema de Capitanias Hereditárias. Uma feitoria 

compreendia desde áreas de extração de recursos até o ancoradouro para os navios que vinham de 

Portugal. Nesse espaço geográfico, as relações entre indígenas e portugueses eram cotidianas. Esta 

sequência didática convida os alunos a refletirem sobre esse primeiro momento de contato entre os 

indígenas e os portugueses.  

Objetivos de aprendizagem 

As formas de organização social e política: a noção de Estado – (EF05HI02) Identificar os 

mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Folhas sulfite em formato A4; 

• Lápis preto nº 2. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Quem eram os portugueses e os indígenas? 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes 

No começo da aula, fale um pouco sobre o primeiro contato entre indígenas e portugueses. 

Questione os alunos sobre como deve ter sido, para um e outro, ver à sua frente algo nunca visto 

antes. Fale sobre os portugueses, vestidos com roupas grossas, encontrando os indígenas com 

poucas partes do corpo cobertas. E também o contrário: como teria sido, para os indígenas, ver no 

horizonte as caravelas e as naus que se aproximavam, e depois os portugueses com barbas e cabelos 

longos. Reflita sobre isso com os alunos, para que percebam o choque cultural desse encontro (para 

uma visão mais acurada desse tema, ver a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, disponível 

em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/carta.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018). 

Após a abordagem inicial, organize a classe em grupos de quatro integrantes, subdivididos 

em duplas: a primeira dupla deve escrever um pequeno texto criando um personagem indígena e 
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descrevendo seu cotidiano antes do encontro. Como era sua vida? Quais atividades exercia em seu 

cotidiano? Quem eram as pessoas com as quais convivia? A segunda dupla fará a mesma coisa, mas 

criando um personagem português: qual sua profissão? O que ele buscava quando saiu ao mar?  

Terminados os textos, recolha-os e guarde-os para serem utilizados na aula seguinte.  

Em seguida, comente que, nos primeiros anos, muitos dos contatos entre portugueses e in-

dígenas se davam nas feitorias e proponha uma rodada de perguntas e respostas sobre esse tema. 

Escreva as perguntas na lousa e responda oralmente, permitindo aos alunos que elaborem hipóteses 

sobre as respostas.  

• O que eram as feitorias?  

Explique que as feitorias eram entrepostos comerciais, onde era realizado o escambo, ou se-

ja, as trocas entre portugueses e indígenas: os portugueses buscavam o pau-brasil, extraído com a 

força de trabalho dos indígenas e, em troca, os indígenas recebiam produtos manufaturados, como 

facas, machados e espelhos. Esses produtos não eram comuns na cultura indígena. As práticas e os 

instrumentos indígenas se relacionavam muito mais com os conhecimentos da natureza, pois eles 

viviam nas matas; por outro lado, os portugueses conheciam técnicas de metalurgia, por exemplo, 

pois viviam em centros urbanos.  

• Quais populações indígenas tiveram contato com os portugueses nas feitorias? Como 
eles viviam?  

Os Tupinambás, por exemplo, eram uma população indígena que habitava o litoral e se aliou 

aos portugueses, que tinham acordos com outros grupos indígenas e chamavam os povos rivais ou 

não amistosos de ‘”tapuias”. É importante destacar que cada povo valorizava a terra que ocupava, 

podendo fazer alianças com outros grupos indígenas, mas não havia a ideia de um grande território 

compartilhado, como é o Brasil hoje.  

• Quem eram os portugueses que trabalhavam nas feitorias? Como eram as viagens até a 
América?  

Eram navegadores cuja função era desbravar as terras que interessavam ao governo portu-

guês. Para isso, enfrentavam viagens que duravam meses, em embarcações onde havia pouca água 

doce, pouca comida, risco de doenças e de naufrágio.  

• Quais trabalhos eram feitos por indígenas e por portugueses? Como se dava essa  
divisão? 

Explique que os indígenas faziam o corte e o transporte da madeira até os navios. Os portu-

gueses se encarregavam da administração do trabalho e trocavam seus produtos com os indígenas.   
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Aula 2 – O encontro 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Inicie a aula com os alunos organizados nas duplas de trabalho da aula anterior e pergunte a 

eles como era dividido o trabalho em uma feitoria. 

Após essa introdução, redistribua os textos escritos na aula anterior e peça aos alunos que 

imaginem que o personagem criado por eles agora está em uma feitoria. As duplas devem descrever, 

de forma breve, como seria um dia desse personagem dentro da feitoria. Retome o tema da aula 

anterior, das impressões que cada um poderia ter do outro e como eles se comportariam.    

Terminadas as redações, peça que uma dupla troque seu texto com outra dupla. Assim, os 

alunos que escreveram sobre um indígena trocarão de texto com os alunos que escreveram sobre 

um português. Peça a eles que leiam o trabalho dos colegas e elaborem no mínimo uma pergunta 

sobre o personagem criado, que deverá ser respondida pela dupla responsável.  

Ao final da aula, proponha uma reflexão perguntando aos alunos se eles consideram justas as 

trocas entre portugueses e indígenas.  

Comente com a turma que havia grandes diferenças em relação ao que cada povo valorizava. 

Para os indígenas, o pau-brasil não tinha grande valor, mas as armas e as ferramentas oferecidas 

pelos portugueses eram itens interessantes, sim. Para os portugueses, era o contrário. Explique que 

isso pode ser relacionado com o que cada um considerava como uma riqueza. Para os indígenas, os 

produtos manufaturados eram raros, novos e muito úteis para a realização das atividades de seu 

cotidiano. Assim também era a madeira para os portugueses, um produto raro que, depois de 

vendido, enriquecia os comerciantes.  
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Aferição de aprendizagem 

Ao longo das atividades, verifique se os alunos compreendem as diferenças entre os indíge-

nas e os portugueses, sobretudo no que se refere ao que cada uma das culturas valorizava. Observe 

se eles compreendem como era a situação dos portugueses durante a viagem, e como era a vida dos 

indígenas antes da chegada dos portugueses. É importante também conferir se, na redação, os 

alunos demonstram ter entendido os conteúdos abordados. Na troca de textos, observe se os alunos 

de fato leram os textos dos colegas, principalmente por meio da participação com perguntas e na 

reflexão final.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Em que local ocorriam as trocas entre portugueses e indígenas? 

2. O que havia nas terras indígenas que interessava aos portugueses? O que os portugueses 
traziam que interessava aos indígenas? 

 

Gabarito das questões 

1. Nas feitorias.  

2. Nas terras indígenas havia o pau-brasil, que era muito valorizado pelos portugueses. Em troca 
do pau-brasil, os portugueses traziam armas, ferramentas e outros produtos manufaturados que 
interessavam aos indígenas do litoral, com os quais estabeleceram alianças.     


