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 CONJURAÇÃO BAIANA. 
           
       Em fins do século XVIII, as guerras de independência do Haiti prejudicaram a produção 
do açúcar haitiano, o que fez aumentar a procura pelo açúcar brasileiro. Os preços do açúcar 
subiram, o que levou muitos proprietários da Bahia a ampliar o cultivo de cana e reduzir as 
plantações de gêneros alimentícios. Salvador havia deixado de ser a capital e sua produção 
de açúcar havia diminuído bastante. 
       A redução das plantações de gêneros alimentícios e a escassez de alimentos, na Bahia, 
tiveram como consequência o aumento dos preços. Grande parte da população começou a 
enfrentar a fome, o que criou um ambiente propício para a revolta. A divulgação de ideias 
iluministas e de notícias sobre a Revolução Francesa também serviram de combustível ao 
projeto revolucionário. 
       Também conhecido como Conjuração dos Alfaiates, o movimento baiano teve caráter 
popular e um forte conteúdo de oposição à elite econômica e social. Contou com a 
participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, 
mulatos e escravos, além de alguns homens brancos. 
       O primeiro ato da conjuração ocorreu no dia 12 de agosto de 1798, quando alguns locais 
públicos de Salvador amanheceram cobertos de cartazes, chamando o povo à revolução. 
Vários deles atacaram a administração portuguesa, reivindicavam melhores remuneração 
aos soldados e denunciavam a corrupção das autoridades. 
       Principais propostas da conjuração baiana em 1798: Fim do domínio português na 
Bahia; Proclamação da República; Liberdade de Comércio; Fim da escravidão e fim das 
diferenças raciais. 
       O movimento foi rapidamente contido. Com a ajuda de delatores, as investigações 
levaram os principais envolvidos à prisão. Os negros e mulatos foram punidos com rigor. 
Os soldados Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas do Amorin e os alfaiates João de 
Deus e Manuel Faustino foram condenados à morte e executados em 1799. 
 
ASSISTIR AOS VÍDEOS ABAIXO: 
https://youtu.be/dD0m_LLxBm0 
 
https://youtu.be/3ARYAyWDXew 
 
 

RESPONDA: 
 

1-Quais as principais propostas da Conjuração Baiana em 1798? 
 
 

2-Qual movimento emancipacionista reunia as melhores propostas? Por quê? 
 
 

3-Dentre os movimentos emancipacionistas do Brasil- Conjuração Mineira, Conjuração 
Baiana-, qual deles mais se assemelhou à guerra de independência do Haiti? Por quê?  
 
 

Bom trabalho! 

https://youtu.be/dD0m_LLxBm0
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