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Conjuração Baiana (EF08HI05 e EF08HI06) 

  

Conjuração Baiana (1798): outro movimento com características voltadas para a independência. 

Ocorrida em Salvador, cidade que tinha uma população de cerca de 60 mil habitantes, sendo 40 mil 

afrodescendentes, que se dividiam entre escravizados, livres e libertos, e que trabalhavam em diversos 

ofícios. A riquezas dos grandes proprietários de terra vinha aumentando, enquanto a pobreza e os 

alimentos essenciais como carne e farinha de mandioca custavam caro a população mais pobre. 

Racismo e desigualdade fizeram com que a cidade se tornasse palco de agitações políticas. 

 

Cipriano Barata e Agostinho Gomes: os dois foram responsáveis por pregar as ideias de liberdade 

entre o povo. Isso chamava a atenção de alguns comerciantes ricos, que desejavam praticar o livre 

comércio. Vários panfletos foram espalhados pela cidade defendendo o fim do domínio português, 

proclamação de uma república igualitária, abertura do porto de Salvador, diminuição dos impostos e 

aumento nos soldos (pagamentos) e o fim do preconceito contra negros.  

 

 

 

Liberdade e República: foram as palavras que lideraram a revolta. Assustados com a situação, pois 

fazia menção as Revoluções Americana e Francesa, além da revolta em São Domingos, tanto Portugal 
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quanto as autoridades no Brasil ordenaram a prisão e morte de vários integrantes do movimento, 

principalmente líderes. Estes eram netos e filhos de escravos, eram soldados do regimento (Lucas 

Dantas e Luís Gonzaga) e alfaiates (João de Deus e Manuel Faustino), foram por ordem da rainha D. 

Maria I, enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador. 

 

 

Atividades 

1 – A conjuração baiana teve seu inicio ligado a que fator? 

a) A comunidade afrodescendente tinha seus direitos cedidos pelos grandes fazendeiros, contudo 

precisavam pagar altos impostos. 

b) A desigualdade, o racismo e a alta de alimentos essenciais para camada mais pobre de Salvador fizeram 

com que algumas pessoas liderassem um movimento de independência da coroa portuguesa. 

c) O governo regrediu na decisão de manter alguns escravos que haviam recebido a condição de libertos, 

causando a revolta da população local. 

d) A falta de recursos fez com que os grandes fazendeiros iniciassem a revolta. 

 

2 – Qual o motivo que fez o governo português e as autoridades brasileiras temerem a conjuração? 

a) Tanto a coroa quanto as autoridades no Brasil temiam que os grandes proprietários de terra apoiassem 

a revolta e ele fugisse do controle. 

b) Temiam que os escravos ganhassem apoio de outras províncias como Minas Gerais. 

c) Temiam a revolta, pois ela carregava lemas das Revoluções como a Americana e a Francesa, além do 

ocorrido em São Domingos, atual Haiti, onde a população de maioria negra declarou sua independência 

através de uma grande revolta. 

d) Temiam não ter recursos suficientes para parar a revolta, apoiada pela França e por revolucionários 

americanos que haviam acabado de vencer a Revolução em seu país. 
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