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MOMENTO DÉJÀ VU



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)



Liberté, Egalité e 
Fraternité

Influências externas: Revolução Francesa (1789)



Influências externas: Revolução Francesa (1789)



O “HAITIANISMO”

O "haitianismo" foi, por parte dos senhores de escravos,
um crescente medo de uma insurreição dos escravos aos
moldes da Revolução do Haiti (1791 - 1804), onde os
escravos conseguiram, com sucesso, expulsar ou
assassinar os seus antigos mestres do território e
estabelecer o seu próprio governo.



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

Formação étnica de Salvador: 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram 
afrodescendentes

• Crescimento da população e do comércio, enriquecendo senhores de terras 
e grandes comerciantes

• Péssimas condições de vida para a maior parte da população (altos preços 
de produtos básicos e impostos abusivos)

• Forte racismo contra a os afrodescendentes

Contexto socioeconômico: insatisfação da maior parte da população

• População pobre: artesãos, soldados, trabalhadores escravizados e libertos

• Intelectuais que pregavam ideias de liberdade, igualdade e fraternidade

• Homens ricos interessados em romper com Portugal

Crescimento das agitações nas ruas de Salvador
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CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

Os revoltosos reivindicavam o fim do domínio português na Bahia;
proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de
tratamento; a abertura do porto de Salvador para o livre-comércio; a
diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos;
fim do preconceito contra os negros.

12 de agosto de 1798: panfletos são afixados exigindo a revolução



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

Bandeira da Conjuração Baiana. as cores 
da bandeira do movimento (Azul, branca e 
vermelha) são até hoje as cores da Bahia.

Bandeira do estado da Bahia.
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Cipriano Barata



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)- CONSEQUÊNCIAS

Ilustração de João Teófilo

Forte repressão: quatro líderes afrodescendentes e pobres foram
executados



Esquema comparativo: 
Conjuração Mineira x Conjuração Baiana



TÍTULO DO SLIDE
Conjuração Mineira

(Vila Rica, 1789)

Conjuração Baiana

(Salvador, 1798)

Origem social e nomes de 

seus líderes

- os conjurados eram, em sua maioria, membros da
elite de Minas, entre eles podem-se citar: Tomás
Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de
Alvarenga Peixoto, Tiradentes, padre Oliveira Rolim e
Joaquim Silvério dos Reis.

-A maioria dos conjurados baianos era
de homens livres pobres (artesãos,
soldados, vendedores ambulantes, etc.)
e de camadas médias urbanas, como
Cipriano Barata e o padre Agostinho
Gomes.

Causas das revoltas

-Exploração colonial imposta por Portugal aos colonos
das Minas Gerais;
- Cobrança do "quinto" pelos portugueses. Esta taxa
incidia sobre todo ouro encontrado no Brasil e
estabelecia que 20% deveria ir para os cofres da corte
portuguesa. Quem não pagasse sofria sérias punições,
entre elas o degredo para a África.
- Criação da Derrama. Cada região aurífera devia pagar
100 arrobas de ouro por ano para a corte portuguesa.
Quando uma região não conseguia arrecadar esta
quantidade, soldados entravam nas casas das pessoas
que moravam na região e retiravam, a força, objetos
de valor até completar o imposto devido. A Derrama
causou muita revolta, principalmente, porque foi
criada num período em que as minas estavam
entrando em processo de declínio de produção.
-Vontade da elite mineira em participar ativamente
das decisões políticas do país.
- Influência do liberalismo. Intelectuais entraram em
contato com o pensamento liberal europeu, que
defendia liberdade e democracia, e pretendiam
implantar estes ideais nas Minas Gerais.

- Insatisfação popular com o elevado
preço cobrado pelos produtos
essenciais, entre eles os alimentos. Além
disso, muitas pessoas reclamavam da
carência de determinados alimentos.

- Forte insatisfação com o domínio de
Portugal sobre o Brasil. O ideal de
independência estava presente em
vários setores da sociedade baiana.

-Eventos como a independência dos
Estados Unidos, a independência do
Haiti e a Revolução Francesa acabaram
ocasionando na capitania baiana
a disseminação dos ideais de liberdade e
igualdade, causando euforia em uma
pequena parcela de toda a população
que residia em Salvador.



QUADRO COMPARATIVO: CONJURAÇÃO MINEIRA X CONJURAÇÃO BAIANA

O que defendiam os 

rebeldes?

-Independência de Minas Gerais,
proclamação de uma república com capital
em São João Del Rei, criação em Vila Rica
de uma universidade e uma Casa da
Moeda.

- O fim do domínio português na Bahia, a
proclamação de uma república em que todos
tivessem igualdade de tratamento, a
abertura do porto de Salvador para o livre
comércio, a diminuição dos impostos e o
aumento dos soldos e da oferta de
alimentos, o fim do preconceito contra os
negros.

Desfecho das revoltas

- Tiradentes e os demais conjurados foram
presos. Somente Tiradentes foi condenado
à morte. Os demais receberam a pena de
degredo (exílio) nas colônias portuguesas
da África. Tiradentes foi enforcado em 21
de abril de 1792, no Rio de Janeiro.

-os líderes foram presos, quatro deles foram
condenados à morte, os soldados Lucas
Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e os
alfaiates João de Deus e Manoel Faustino,
todos pobres e afrodescendentes.



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)-SUGESTÃO DE FILME



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO- CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

(ENEM/2010) O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não tinha mais do

que 80 réis e 8 filhos, declarava que "Todos os brasileiros se fizessem franceses, para viverem em

igualdade e abundância”.

MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do Brasil. SILVA, M. N. (Org.) O império luso-
brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.

O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse
movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por:

a) defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos
movimentos liberais da França Napoleônica.

b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários
ingleses na luta contra o absolutismo monárquico.

c) propor a instalação de um regime nos moldes da república dos Estados Unidos, sem alterar a
ordem socioeconômica escravista e latifundiária.

d) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução
Francesa, propondo o sistema censitário de votação.

e) defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas
populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

Um dos objetivos dos conjurados baianos era garantir a
formação de um governo democrático, tal como
propunha a Revolução Francesa, sobretudo, a fase
jacobina, ou até mesmo o processo revolucionário do
Haiti, que acabou com a escravidão dos negros.



MOMENTO EXERCÍCIO- CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

A Conjuração Baiana (1798) diferenciou-se da Conjuração
Mineira (1789), entre outros aspectos, porque aquela:

a) envolveu a alta burguesia da sociedade do Nordeste.
b) pretendia a revogação da política fiscal do marquês de 
Pombal.
c) aglutinou a oficialidade brasileira insatisfeita com seu soldo.
d) teve um caráter popular, com preocupações sobretudo 
sociais.
e) ficou também conhecida como “Revolta dos Marinheiros”.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Uma das principais características da Conjuração Baiana e
uma das principais diferenças em relação à Conjuração
Mineira (1789) foi o seu caráter popular, uma vez que
contou com a participação de setores populares como
alfaiates, mulatos, ex-escravos, etc.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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