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BRASIL COLONIAL 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 23 – Gabarito 

 
ECONOMIA NO BRASIL COLONIAL 

(LISTA 02/2º SEMESTRE) 
 
01. A 
 
02. D 
 
03. C 
 
04. C 
 
05. D 
 
06. C 
 
07. XXX 

a) O autor se refere à colônia francesa fundada por Nicolau Durand de Villegaignon, em 1555, no 
litoral do Rio de Janeiro. Como os colonizadores não encontraram outros europeus na Baía de 
Guanabara, afirmavam que essa terra “fora por nós descoberta”. 

b) As autoridades portuguesas determinaram a destruição da França Antártica. Durante a luta contra 
os invasores, Estácio de Sá, em 1565, fundou o povoado de São Sebastião do Rio de Janeiro, com 
o propósito de garantir a posse da terra. 

 
08. XXX 

Na Roma Antiga ou no Brasil Colônia, a escravidão é variável, dependendo do momento histórico.Por 
exemplo, na Roma Monárquica as condições para tornar-se escravo diferem do momento da fase 
imperial. 
a) Semelhanças entre a escravidão na Roma Antiga e no Brasil Colonial: em ambos, a escravidão era 

uma forma de trabalho compulsório na qual os escravos ficavam sujeitos a um senhor. 
Os escravos eram igualmente utilizados para trabalhos domésticos ou outras atividades ligadas à 
produção ou prestação de serviços. Eram igualmente objeto de um importante comércio, de tal 
forma que, tanto na Roma Antiga como no Brasil Colonial, pode-se afirmar a existência de um 
mercado de escravos. Ainda sob determinadas circunstâncias, os escravos poderiam dispor de 
recursos próprios e, com os mesmos, poder comprar a sua alforria (liberdade). 
Tanto na Roma Antiga como no Brasil Colonial, existiram formas variadas de resistência à 
escravidão, entre as quais revoltas de escravos como a de Espártaco, na Roma Antiga, e a do 
Quilombo dos Palmares, no Brasil Colonial. 

b) Diferenças entre a escravidão na Roma Antiga e no Brasil Colonial: na Roma Antiga, sob certas 
circunstâncias e em determinado período, um romano poderia ser reduzido à condição de escravo. 
Entretanto, a forma mais comum de obtenção de escravos eram os povos derrotados em guerra, 
tanto que, a partir do momento em que diminuíram as conquistas territoriais, diminuiu igualmente 
o ingresso de escravos. No Brasil Colonial, tivemos a escravidão indígena em certas regiões, mas 
predominou a escravidão africana. O tráfico de escravos foi um fator de enriquecimento para a 
Metrópole (componente importante do Antigo Sistema Colonial). 
A extinção do trabalho escravo na Roma Antiga associa-se ao processo de crise e colapso do 
Império Romano, que dá lugar no período subseqüente a outra forma de trabalho compulsório, 
que foi a servidão: o servo pagava com o seu trabalho o direito de viver nas terras do senhor. 
A extinção da escravidão, por sua vez, não se deu ao término do Período Colonial no Brasil. A 
escravidão perdurou até fins do século XIX, depois de um longo processo de transformações 
econômicas, políticas e sociais, que a tornaram antieconômica. 
Pelo menos em teoria, os ex-escravos passaram à condição de homens livres. Outra questão 
importante encontra-se no fato de que, na Antiguidade, na maioria dos casos, não havia diferenças 
étnicas entre senhores e escravos, sendo que, no Brasil, foram escravizados os negros e indígenas, 
diferentes etnicamente dos senhores brancos. 


