
Planos de aula

A Conjuração Baiana e suas relações com a Revolução Francesa

Por: Thayane Da Rocha Cruz Dias Freitas / 05 de Abril de 2019

Código: HIS8_05UND05

Habilidade(s):

EF08HI05
Anos Finais - 8º Ano - O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise
Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas.

Sobre o Plano

Este plano de aula foi produzido pelo Time de Autores de Nova Escola

Professor: Thayane da Rocha Cruz Dias Freitas

Mentor: Bianca Silva

Especialista: Sherol dos Santos

Assessor pedagógico: Oldimar Cardoso

Ano: 8º ano do Ensino Fundamental.

Unidade temática: O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise.

Objeto(s) de conhecimento: Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana.

Habilidade(s) da BNCC: EF08HI05 Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas.

Palavras-chave: Conjuração Baiana, Revolta dos Búzios, Revolta dos Alfaiates, Revolução Francesa, Escravidão, Liberdade, Igualdade.

Endereço da página:
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5452/a-conjuracao-baiana-e-suas-relacoes-com-a-revolucao-francesa

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5452/a-conjuracao-baiana-e-suas-relacoes-com-a-revolucao-francesa


Materiais complementares

Documento
Reportagem sobre a Revolta dos Búzios e bandeira da França
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/6vX2JDRPJWK6eneGjCTkHfGbS65GUe3ygMuNU4h3Wed2sJfNtaFdvRFPy5xA/reportagem-sobre-a-revolta-dos-buzios-e-bandeira-da-franca.pdf

Documento
Trecho do discurso de Robespierre (1793)
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/D7bWVEUqy9GMchGEdAks376uzS3RK9swtApgkEKtx8k7mNm9nTMNgVUNaTSW/trecho-do-discurso-de-robespierre-1793.pdf

Documento
Panfleto da Conjuração Baiana - "Aviso ao povo Bahiense"
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/9gqbqx7PhGUuQXD4vUedSyr5HUFC5Hu7g7fax33jumVu8QG5EqKGMm8FmwD7/panfleto-da-conjuracao-baiana-aviso-ao-povo-bahiense.pdf

Documento
Trechos do livro Brasil: uma biografia
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/fRf8X22zxms4aDYPGpTEsy9QjPKfqZ9p7pY8Qv9QnycKM3K26NwegfBExtxg/trechos-do-livro-brasil-uma-biografia.pdf
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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
(EF08HI05) de História, que consta na BNCC. Como
a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de
todo o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: Projetor (se houver),
materiais impressos, lápis, canetas e papel.
Material complementar:
Reportagem sobre a Revolta dos Búzios e bandeira
da França
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/6vX2JDRPJWK6eneGjCTkHfGbS65GUe3ygMuNU4h3Wed2sJfNtaFdvRFPy5xA/reportagem-
sobre-a-revolta-dos-buzios-e-bandeira-da-
franca.pdf
Trecho do discurso de Robespierre (1793).
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/D7bWVEUqy9GMchGEdAks376uzS3RK9swtApgkEKtx8k7mNm9nTMNgVUNaTSW/trecho-
do-discurso-de-robespierre-1793.pdf
Panfleto da Conjuração Baiana - "Aviso ao povo
Bahiense" (1798)
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/9gqbqx7PhGUuQXD4vUedSyr5HUFC5Hu7g7fax33jumVu8QG5EqKGMm8FmwD7/panfleto-
da-conjuracao-baiana-aviso-ao-povo-
bahiense.pdf
Trechos do livro Brasil: uma biografia
(SCHWARCZ, Lilia. STARLING, Heloisa).
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/fRf8X22zxms4aDYPGpTEsy9QjPKfqZ9p7pY8Qv9QnycKM3K26NwegfBExtxg/trechos-
do-livro-brasil-uma-biografia.pdf
Para você saber mais:
A Conjuração Baiana (1798) é também conhecida
como Revolta dos Búzios (tipo de concha utilizada
em religiões de matrizes africanas, que foi um
elemento de identificação dos seus integrantes) ou
como Revolta dos Alfaiates (devido a parte dos
líderes exercer esta profissão popular).
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos.
Orientações: Leia em voz alta ou peça para os
alunos lerem o objetivo da aula. Os alunos devem
ao longo da aula identificar quais foram os sujeitos
envolvidos no movimento da Conjuração Baiana e
suas origens sociais, relacionando o movimento
com o processo da Revolução Francesa.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 13 minutos.
Orientações: Observe junto aos estudantes o cartaz
que trata da Revolta de Búzios (ou Conjuração
Baiana), movimento ocorrido na Capitania da
Bahia, entre 1798 e 1799, que reivindicava a
emancipação do Brasil do domínio português e a
instauração da República, o fim da escravidão e do
preconceito, dentre outros. Neste momento inicial,
a proposta é que os estudantes tomem
conhecimento da existência desta revolta,
associada a lideranças negras, durante o período
colonial da História do Brasil. Para isso, você
poderá sugerir alguns questionamentos
norteadores a sua turma:
Vocês já ouviram falar sobre a Revolta dos Búzios
(ou Conjuração Baiana)?
De acordo com a imagem, quem são as pessoas
referidas como heróis? (São quatro homens
negros, representados com gravuras. Seus nomes
são: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luís Gonzaga
e João de Deus.)
O que podemos entender com o enunciado: “Heróis
de Búzios”? (Estes líderes atuaram em uma causa
que é reconhecida como importante e este
movimento do qual participaram está associado a
população negra do período colonial, que se
identificava, por exemplo, por meio de referências
culturais de matriz africana, como o Búzio.)
Qual seria a causa defendida por estes heróis? (Os
estudantes podem levantar a hipótese de que a
causa deles tinha alguma relação com
reivindicações da população negra africana e afro-
brasileira no Brasil colonial, como o fim do
sistema escravista e dos preconceitos).
A Conjuração Baiana, também chamada de
Inconfidência Baiana ou Revolta dos Búzios, não é
tão conhecida como outros movimentos de revolta
como a Inconfidência Mineira. Baseados na
observação da imagem, respondam qual fator pode
ter levado a este “esquecimento”? 
(Os alunos podem apontar que o esquecimento do
movimento, se deu pelo fato de ter sido liderado
por uma camada marginalizada da sociedade, os
negros, que buscavam liberdade e direitos no
contexto em que estavam inseridos.)
Para saber mais: Além destas designações
(Conjuração Baiana e Revolta dos Búzios), este
evento também ficou conhecido como Revolta dos
Alfaiates, devido a parte dos líderes exercer esta

Plano de aula

A Conjuração Baiana e suas relações com a Revolução Francesa

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.



Alfaiates, devido a parte dos líderes exercer esta
profissão popular, como também ocorreu no caso
de Joaquim José da Silva Xavier (conhecido por
Tiradentes) na Inconfidência Mineira.
Para traçar relações entre a revolta da Bahia e a de
Minas Gerais que envolveram estes personagens
históricos, recomendamos a leitura do artigo
“Tiradentes? E Lucas Dantas, Manuel Faustino,
Luiz Gonzaga e João de Deus?”. Disponível em:
https://www.geledes.org.br/tiradentes-e-lucas-
dantas-manuel-faustino-luiz-gonzaga-e-joao-
de-deus/ Aceso em: 10 de março de 2019.
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Slide 4 Contexto

Orientações: Peça aos alunos que observem o
trecho de notícia sobre a bandeira da Revolta dos
Búzios. Neste momento, os alunos deverão
identificar seu reconhecimento pelo Estado e
setores da sociedade, observando que ela foi
hasteada recentemente na Bahia (2015) como
forma de homenagem a tal conjuração, em
cerimônia que envolveu tanto o governo quanto
artistas e movimentos civis da população negra.
Além disso, com base na observação de sua
bandeira, poderão começar a levantar hipóteses
sobre outras características daquele evento, como
a influência dos ideais da Revolução Francesa.
Alguns questionamentos podem ser feitos para
mediar esta análise:
De acordo com a reportagem, a Revolta dos Búzios
é reconhecida como importante para quem? (Para
o governo da Bahia, educadores, artistas e
movimentos sociais da população negra.)
Há semelhanças entre a bandeira da Conjuração
Baiana e da França. Vocês sabem quais são? Acham
que isso pode indicar uma influência da Revolução
Francesa no movimento baiano? Se sim, qual? (As
cores são as mesmas e ambas foram criadas para
identificar movimentos de contestação à ordem
estabelecida, reivindicando liberdade e direitos
iguais a população. Se os estudantes não souberem
a respeito das 
cores da bandeira francesa e sua origem na
Revolução Francesa, você poderá expor a imagem e
legenda disponíveis no link: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/6vX2JDRPJWK6eneGjCTkHfGbS65GUe3ygMuNU4h3Wed2sJfNtaFdvRFPy5xA/reportagem-
sobre-a-revolta-dos-buzios-e-bandeira-da-
franca.pdf)
A quem poderia estar se referindo a expressão em
latim "surge, nec mergitur" ("apareça e não se
esconda") no contexto da Revolta de Búzios? (A
expressão se referia a população africana e afro-
brasileira do período colonial, solicitando que
participassem da causa empreendida,
especialmente, a luta contra o sistema escravista e
preconceitos).
Esta expressão pode ser inspiradora ainda nos dias
atuais? A quem? (Sim, a expressão motiva a
participação popular nas questões que envolvem a
sociedade. Ela é especialmente inspiradora para a
população negra da atualidade, motivando o seu
protagonismo).
Caso não tenha projetor disponível, você pode
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Caso não tenha projetor disponível, você pode
imprimir o documento e entregar aos alunos.
Disponível: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/6vX2JDRPJWK6eneGjCTkHfGbS65GUe3ygMuNU4h3Wed2sJfNtaFdvRFPy5xA/reportagem-
sobre-a-revolta-dos-buzios-e-bandeira-da-
franca.pdf
Para você saber mais: Recomendamos a leitura
das seguintes reportagens para um
aprofundamento sobre a Conjuração Baiana e seus
reflexos no presente. Com base nesta leitura será
possível debater melhor com os alunos por que
esta revolta não é tão lembrada quanto outras em
nosso país, além dos avanços que a Conjuração
Baiana apresentou em relação à Inconfidência
Mineira.
BASTOS, Lara. Bandeira em homenagem à Revolta
dos Búzios é hasteada na Praça da Piedade.
Disponível em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bandeira-
em-homenagem-a-revolta-dos-buzios-e-
hasteada-na-praca-da-piedade/>. 
Acesso em: 22 jan. 2019.
FRANCO, Tasso.  OLODUM lembra heróis de Búzios
e promove marcha no centro de Salvador.
Disponível em:
<http://www.bahiaja.com.br/salvador/noticia/2017/08/13/olodum-
lembra-herois-de-buzios-e-promove-marcha-
no-centro-de-salvador,103091,0.html>. Acesso
em: 22 jan. 2019.
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Slide 5 Problematização
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Tempo sugerido: 15 minutos.
Orientações: Nesta parte da aula, peça aos alunos
que leiam e analisem dois documentos:
Trecho do discurso de Robespierre durante a
Convenção Nacional (1793). Disponível em:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/D7bWVEUqy9GMchGEdAks376uzS3RK9swtApgkEKtx8k7mNm9nTMNgVUNaTSW/trecho-
do-discurso-de-robespierre-1793.pdf
Panfleto da Conjuração Baiana divulgado em
Salvador- "Aviso ao povo Bahiense". Disponível
em: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/9gqbqx7PhGUuQXD4vUedSyr5HUFC5Hu7g7fax33jumVu8QG5EqKGMm8FmwD7/panfleto-
da-conjuracao-baiana-aviso-ao-povo-
bahiense.pdf
Os alunos devem identificar quais os argumentos e
exigências há em comum entre os dois
documentos. Além disso devem diferenciar os
grupos sociais envolvidos nas duas revoltas, a
Conjuração e a Revolução Francesa. Alguns
questionamentos poderão auxiliar para a
interpretação das fontes:
Quais ideias há em comum entre o discurso de
Robespierre (1793) e o panfleto da Conjuração
Baiana (1798)?
Podemos indicar que a Revolução na França
influenciou a revolta no Brasil?
Qual diferença de status social e político de
Robespierre e dos líderes da Conjuração Baiana?
Qual ideia de “liberdade” estes movimentos
defendiam?
Os alunos devem identificar que as noções de
liberdade, felicidade e igualdade de direitos é um
aspecto em comum entre os documentos . Os ideais
de liberdade e igualdade da Revolução Francesa
(1789) influenciaram diversos outros movimentos,
dentre eles a Revolta de Búzios (1798). É
interessante analisar que estes processos,
possuíam aproximações e distanciamentos: a
população negra da Conjuração baiana buscava
liberdade e igualdade em uma sociedade
escravocrata e excludente, em que o negro não era
considerado um cidadão e, portanto, não tinha
nenhum tipo de direito político. Já na França a
burguesia e as camadas mais pobres buscavam uma
efetiva cidadania, com maior participação política
na sociedade, já que apesar de possuir
representantes nas Assembléias de deputados, os
reis, nobres e clero detinham maiores poderes
políticos e privilégios.
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Slide 6 Problematização

Orientações: Solicite que os alunos leiam os trechos
selecionados do livro das historiadoras Lilia
Schwarcz e Heloisa Starling descrevendo a ação
dos revoltosos da Conjuração Baiana, seus
membros e seus destinos. Caso não tenha projetor
disponível, você pode imprimir os documentos e
entregar aos alunos.
Trechos do livro: SCHWARCZ, Lilia. STARLING,
Heloisa. Brasil: uma biografia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015. Link: https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/fRf8X22zxms4aDYPGpTEsy9QjPKfqZ9p7pY8Qv9QnycKM3K26NwegfBExtxg/trechos-
do-livro-brasil-uma-biografia.pdf
Para mediar a leitura e interpretação destes textos,
alguns questionamentos podem ser feitos:
De acordo com texto o que teria motivado os
revoltosos?
Qual a origem social dos membros da revolta?
Qual foi o destino de seus líderes?
Espera-se que os alunos identifiquem nos trechos
que os líderes buscavam maior visibilidade política
na sociedade, uma vez que, apesar de o movimento
reunir homens negros livres, estes eram
marginalizados pela sociedade. Os líderes da
Conjuração eram homens negros pobres que
exerciam funções como alfaiates e soldados. Os
líderes do movimento acabaram sendo
denunciados e receberam pena de morte a mando
da Coroa.
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Slide 7 Sistematização

Tempo sugerido: 20 minutos.
Orientações: No final da aula  os alunos devem
perceber semelhanças e influências entre a
Revolução Francesa e a Conjuração Baiana,
principalmente com relação às suas reivindicações
por liberdade.
Para que expressem o conhecimento desenvolvido
ao longo da aula, solicite que os alunos elaborem
uma carta se colocando no lugar dos líderes da
Conjuração Baiana. Nesta carta eles deverão contar
aos líderes da Revolução Francesa sobre o contexto
social e político em que estão inseridos e as
motivações do movimento.
Observação: Esta atividade poderá ser
desenvolvida de modo interdisciplinar com Língua
Portuguesa, abordando a respeito da carta
enquanto um tipo de gênero textual.

Plano de aula

A Conjuração Baiana e suas relações com a Revolução Francesa

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.



Leia o trecho da reportagem publicada no jornal Correio (Salvador, 
18/12/2015): 

 

 
Disponível em: 
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bandeira-em-homenagem-a-revolta-d
os-buzios-e-hasteada-na-praca-da-piedade/ Acesso em: 10 de março de 2019.  

 
 

Bandeira da França 
 

 
A bandeira azul, branca e vermelha foi criada em 1794, no contexto da Revolução 
Francesa, que tinha por lema “Liberdade, igualdade e fraternidade”. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/France#/media/File:Flag_of_France.svg  
Acesso em: 10 de março de 2019 
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Trecho do discurso de Maximilien de Robespierre.  
(Paris, 10 de maio de 1793.) 

 
Cidadãos! 
 
O homem nasceu para a felicidade e para a liberdade, e em toda a parte é 

escravo e infeliz. A sociedade tem por fim a conservação de seus direitos e a 
perfeição de seu ser,  e por toda parte a sociedade o degrada e oprime. Chegou 
o tempo de chamá-la a seus verdadeiros destinos; os progressos da razão 
humana preparam esta grande Revolução, e a vós especialmente é imposto o 
dever de acelerá-la. (...) 

Até aqui, a arte de governar não foi mais que a arte de despojar e 
escravizar a maioria em benefício da minoria; e a legislação, o meio de reduzir 
esses atentados a um sistema. Os reis e os aristocratas exerceram muito bem 
seu ofício: cabe a vós afora exercer o vosso, isto é, tornar os homens felizes e 
livres através das leis. 
 
ROBESPIERRE Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Tradução de Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: 
EDUERJ. p. 95.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Trecho do discurso de Maximilien de Robespierre.  
(Paris, 10 de maio de 1793.) 

 
Cidadãos! 
 
O homem nasceu para a felicidade e para a liberdade, e em toda a parte é 

escravo e infeliz. A sociedade tem por fim a conservação de seus direitos e a 
perfeição de seu ser,  e por toda parte a sociedade o degrada e oprime. Chegou 
o tempo de chamá-la a seus verdadeiros destinos; os progressos da razão 
humana preparam esta grande Revolução, e a vós especialmente é imposto o 
dever de acelerá-la. (...) 

Até aqui, a arte de governar não foi mais que a arte de despojar e 
escravizar a maioria em benefício da minoria; e a legislação, o meio de reduzir 
esses atentados a um sistema. Os reis e os aristocratas exerceram muito bem 
seu ofício: cabe a vós afora exercer o vosso, isto é, tornar os homens felizes e 
livres através das leis. 
 
ROBESPIERRE Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Tradução de Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: 
EDUERJ. p. 95.  



Biografia  

 
Fonte: Wikimedia Commons 

 
Maximilien de Robespierre (1758-1794) é certamente um dos personagens 
mais emblemáticos da Revolução Francesa. É também um dos mais 
controvertidos, por ter assumido a liderança do governo revolucionário durante 
o seu período mais radical. 
Advogado e excelente orador, aquele que era tido como “o Incorruptível” 
destacou-se primeiramente na condição de deputado da Assembleia 
Constituinte, como representante do clube dos Jacobinos e porta-voz de causas 
democráticas, tais como o sufrágio universal, os direitos de minorias e a 
abolição da pena de morte. 

A radicalização do processo revolucionário (...) [levaria] Robespierre a assumir o 
comando do governo. 

No quadro do Comitê de Salvação Pública, o jacobino se notabilizou por instituir 
uma política de repressão às atividades ditas “contrarrevolucionárias”, mas 
também por pôr em prática um projeto social baseado na redistribuição de 
riquezas, na promoção da pequena propriedade e na direção da economia 
(atendendo, com isso, a uma das principais reivindicações das massas 
parisienses, o controle de preços). 

O governo jacobino, que aboliu os direitos senhoriais no campo e a escravidão 
nas colônias, teve vida curta (...)  mas o programa econômico e social 
implantado durante os quase quatorze meses em que durou conferiu, em larga 
medida, ao processo revolucionário francês a sua particularidade. 

 

Nascimento de Robespierre. Fonte: Hoje na História. Disponível em: https://www.fflch.usp.br/595 Acesso: 21 jan. 2019   

 
Glossário 
 
Jacobinos - Grupo político que representava principalmente os interesses da 
pequena burguesia durante a Revolução Francesa. Entre os seus deputados, 
estava Robespierre.  

https://www.fflch.usp.br/595


Aviso ao povo Bahiense (1798) 
 

A vós homens cidadãos, a vós povos curvados e abandonados pelo rei, 
pelo seus despotismos pelos seus ministros. 

O vós povo que nascestes para seres livres e para gozar dos bons efeitos 
da liberdade, o povo que vive flagelados com o pleno poder do indigno coroado 
esse mesmo rei que vós criastes; esse mesmo rei tirano é quem se firma no 
trono para vos deixar, para vos roubar e para vos maltratar. 

Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição; sim para a 
ressuscitar do abismo da escravidão para levantar a sagrada Bandeira da 
Liberdade. 

A liberdade consiste no estado feliz, estado livre do abatimento: a 
liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com igual paralelo de uns 
para outros, finalmente a liberdade é o repouso e bem aventurança do mundo. 

A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe dobrou o joelho 
(...)  o rei da Prússia está preso pelo seu próprio povo; as nações do mundo 
todas tem seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para todos: é 
tempo povo, povo o tempo é chegado para vos defender a vossa liberdade, o 
dia da nossa revolução da nossa liberdade e da nossa felicidade está para 
chegar, animai-vos que seres feliz para sempre. 
 
 Adaptado.Aviso III.Salvador: 12 ago. 1798.  Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=avisos-ii   
Acesso em: 21 jan. 2019.  
 
 
 

 
 
 

Glossário 
Despotismos: Tipo de governo em que o poder fica concentrado nas mãos de 
um único indivíduo, que governa de forma absoluta. 
Flagelados: Aqueles que são maltratados, sacrificados, punidos. 
Tirano: Aquele que governa de forma ilimitada, sem se importar com as 
vontades, desejos ou necessidades de seus governados. 
 
 
 

 

http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=avisos-ii


Trechos do livro Brasil: uma biografia. 
 
Trecho I 

No início do ano de 1798, na cidade de Salvador, amanheceu queimada a 
forca instalada no largo em que se erguia o Pelourinho - símbolo máximo do 
poder da coroa portuguesa, onde se anunciavam os decretos do rei e se 
açoitaram publicamente os escravizados. (...) Alguns meses depois, na manhã de 
12 de agosto, a cidade acordou semeada de panfletos que pareciam vir de todo 
lugar e apanharam de surpresa a população e autoridades. Os panfletos 
baianos surgiram nos pontos de maior circulação de pessoas (...). 

Os panfletos da Bahia foram escritos por egressos dos estratos mais 
heterogêneas e mais numerosos da estrutura social da capitania: mulatos* que 
exerciam ofício mecânico e que traziam na cor um empecilho a mais para 
dificultar suas possibilidades de ascensão social - artesãos e soldados. (...) 
 
SCHWARCZ, Lilia. STARLING, Heloisa. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015. p. 147-148. 
 
 
 
Trecho II 

Mas a Conjuração não chegou a eclodir militarmente e boa parte de seus 
líderes foi presa durante uma reunião, (...) cujo propósito era precisamente fazer 
uma avaliação das forças rebeldes para dar início ao levante: Lucas Dantas, João 
de Deus e dois outros participantes da conjura - Manuel Faustino e Luís Gonzaga 
das Virgens - eram mulatos*, eram pobres e pagaram um preço altíssimo pela 
ousadia de exigir visibilidade política. Denunciados pelas autoridades régias por 
lideraram o movimentos, os quatro foram enforcados em Salvador, na manhã 
de 8 de novembro de 1799.  
 
SCHWARCZ, Lilia. STARLING, Heloisa. Brasil: Uma biografia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015. p. 149-150. 
 
 
 
 
*Observação: É importante apontar que os negros na sociedade desse período 
faziam parte de um grupo excluído da sociedade, mesmo quando libertos. 
Nestes casos, muitas vezes eram denominados como “mulatos”. Eles eram 
marginalizados pela sociedade não possuindo acesso a direitos políticos, 
econômicos e sociais. 
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