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PONTO: Escravidão e escravismo na Bahia: tráfico atlântico e tráfico interprovincial. 
 

O tráfico no Atlântico 
 

Eu sei, é muita informação, né?! Mas segura aí que vai dar certo! 
  

Uma das características mais importantes das modernas civilizações europeias, formadas a partir do século 
XV, como Portugal e Espanha, foi a participação no sistema econômico mercantilista, que dava as diretrizes para o 
funcionamento da exploração das riquezas naturais descobertas no continente americano, da produção 
monocultura dos grandes latifúndios, também montados no “novo mundo”, e da mão de obra usada nessas 
explorações. No que se faz referência a esse último item, a escravidão de africanos manteve esse sistema. Para 
compreendermos a importância que o trabalho escravo teve no contexto da Idade Moderna e em parte da Idade 
Contemporânea, é preciso sabermos como funcionava o tráfico negreiro transatlântico. 

 
O tráfico negreiro envolvendo os europeus iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram 

feitorias pelo litoral do continente africano. Nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos 
africanos, estabelecendo relações diplomáticas que os possibilitavam manter comércio, ao qual se incluía a venda 
de seres humanos. Com o tempo, outras nações europeias começaram a envolver-se com essa atividade e não 
apenas os portugueses. 

 
O tráfico de africanos realizado pelos portugueses, a princípio, atendia suas necessidades internas e de 

suas ilhas atlânticas. No século XV, os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, 
sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção de açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal (como Açores e 
Madeira). 

Com o desenvolvimento da produção açucareira no Brasil, a demanda de Portugal e dos colonos instalados 
no Brasil aumentou consideravelmente e, já na década de 1580, cerca de três mil africanos desembarcavam no 
Brasil. Apesar de concentrarem-se majoritariamente no litoral africano, os portugueses conseguiram penetrar na 
África Central e criar relações importantes com diversos reinos. 

Entre as principais feitorias portuguesas na costa africana está a construída em Luanda, localizada em 
Angola. Luanda teve papel primordial como centro de formulação e execução de operações militares contra reinos 
africanos, e como base de intensa diplomacia entre europeus e africanos. 

 
Os escravos eram conseguidos por traficantes que obtinham os prisioneiros comprando-os, caso fossem 

prisioneiros de guerra, ou por meio de emboscadas realizadas pelos próprios traficantes. Os africanos, após terem 
sido feitos prisioneiros, eram levados a pé até os portos onde seriam revendidos para os portugueses (ou outros 
europeus). Nesses portos, os africanos eram marcados com ferro quente para identificá-los de qual comerciante 
eram. 

Ué, então quer dizer que os africanos escravizavam os próprios africanos e os vendiam para os europeus?! 

Esse é um bom ponto para falarmos aqui. Esse questionamento é bastante usado como argumento para 
minimizar os impactos negativos deixados pela escravidão nos dia atuais ou invalidar e esvaziar as pautas e debates 
sobre racismo. Então, pega a visão: 

Sim. Os africanos tinham escravos e os vendiam aos europeus. Mas antes de qualquer distorção, o contexto 
e conceito de escravidão para os africanos era completamente diferente do que os europeus visavam. A escravidão 
era uma instituição presente nas sociedades africanas, mas não tinha fins comerciais, e representava dominação e 
poder do mais forte sobre o fraco. Os inimigos tribais eram a única "mercadoria" que eles tinham para oferecer e 
assim, poder comprar os valiosos objetos trazidos pelos europeus. E no mais, a relação de um escravizado no 
continente africano era, no geral, como uma espécie de ‘agregado familiar’, e não considerado uma mercadoria a 
ser explorada e violentada tendo como razão a inferioridade da sua cor. 
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Nesses portos, os africanos prisioneiros eram trocados por alguma mercadoria valiosa, que poderia ser 
tabaco, cachaça, pólvora, entre outros. Depois de vendidos para algum comerciante europeu, os africanos 
embarcavam no navio que os transportaria para a América ou Europa. Esse navio era chamado de tumbeiro, pelo 
fato de ser um local onde muitos dos escravos embarcados morriam. 

 
Figura 7 – Representação do porão de um navio tumbeiro. 

 
Fonte: barreiras.com, 2021. 

 
 Os navios negreiros, geralmente, comportavam, em média, de 300 a 500 africanos que ficavam presos nos 
porões em uma viagem durava semanas. Saind de Luanda, a viagem para Salvador durava 40 dias e para o Rio de 
Janeiro durava de 50 a 60 dias. 
 

As condições de viagem eram extremamente desumanas. O local no qual os africanos eram aprisionados 
(o porão) era geralmente tão baixo que os mesmos não conseguiam ficar em pé e o espaço era tão apertado que 
muitos tinham que ficar na mesma posição durante um longo período. 

A alimentação era escassa e era resumida a uma refeição por dia. E se houvesse possibilidade de revolta 
dentro dos navios, eram diminuída a quantidade de alimentos. 

 
A água também quase nunca era potável e os alimentos disponibilizados eram feijão, farinha, arroz e carne-

seca. A má alimentação, principalmente pela falta de uma dieta rica em vitaminas, fazia com que doenças, como o 
escorbuto (causada pela falta de vitamina C), fossem proliferadas. Outras doenças também se espalhavam pela 
insalubridade dos locais que abrigavam os africanos. Sem iluminação, sujos e abarrotados de gente, de tal maneira 
que até respirar era difícil. 

As regiões das quais a maior quantidade de africanos foi trazida para o Brasil foram Senegâmbia (Guiné), 
durante o século XVI, Angola e Congo, durante o século XVII, e Costa da Mina e Benin, durante o século XVIII. 
Durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador. 
Ao todo, Angola correspondeu a 75% do total de desembarques de africanos no Brasil, e na primeira metade do 
século XIX, um grande número dos africanos enviados ao Brasil eram de Moçambique. Os povos dos quais os 
africanos vieram foram variados, destaque para bantos, nagôs, hauçás, jejes etc. 
 

Os colonos tinham preferência por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade desses 
de se organizarem e de se rebelarem contra a escravidão. Os locais que mais receberam desembarque de africanos 
escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes 
locais do Brasil, como Fortaleza e Belém, por exemplo.  

 

Com a consolidação do iluminismo e do liberalismo, as ideias que julgavam os negros africanos como seres 
inferiores e, portanto, passíveis de escravização foram sendo questionadas. A religião, especialmente a Igreja 
Anglicana e o protestantismo, vão cumprir um papel essencial neste processo. Bem como as narrativas de ex-
escravos sobre a condição de mercadorias humanas contribuíram para insuflar os movimentos abolicionistas na 
Europa.  



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

22 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

HISTÓRIA DA BAHIA 

APOSTILA 01 | RETA FINAL - DPE/BA 

Paralelamente e não menos importante o motivo econômico veio para consolidar o fim do tráfico. As 
nações europeias, principalmente a Inglaterra, viram no continente africano uma fonte profícua de riqueza. A 
manutenção do sistema de comércio de pessoas era inviável para a exploração dos recursos naturais do continente. 
Isso ocorria porque os mercadores de escravos eram, em geral, chefes e governantes locais. Embora atuassem no 
comércio de pessoas, limitavam a entrada do europeu além da costa. 

Assim, seria maior a vantagem para a exploração do território e a mão de obra ideal para atuar nas minas 
de minérios e na agricultura. Também havia uma série de produtos naturais que serviam para a indústria nascente 
como a borracha, o azeite de palma e o amendoim. 

Da mesma forma, o trabalho escravo tinha um custo menor que um trabalhador assalariado. Assim, aqueles 
que usavam mão de obra escrava ofereceriam um produto mais barato que aqueles que pagassem operários. Então 
é aí que surge a Lei Bill Aberdeen que foi promulgada em 08 de agosto de 1845 pela Inglaterra proibindo o tráfico 
de escravos africanos. Desse modo, a marinha britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros 
que transportavam os escravos pelo Atlântico Sul. 

 
O tráfico interprovincial 

 
Como bem sabemos, O trabalho escravo fazia parte da economia baiana no tripé latifúndio – trabalho 

escravo – monocultura. Os primeiros escravos africanos teriam chegado ao Brasil com a expedição de Martim 
Afonso de Sousa que portou no litoral paulista (São Vicente), em 1531. Contudo, o tráfico negreiro para o Brasil 
somente foi regulamentado em 1550, por um ato de D. João III, rei de Portugal na época. Assim, desse ano até 
meados do século XVII, 350 mil africanos já tinham sido introduzidos nas plantações de cana-de-açúcar brasileiras. 

 
As primeiras regiões do Brasil a receberem escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a 

produção de açúcar mais prosperou. Estimando que os mais de 3 milhões de africanos escravizados e trazidos ao 
Brasil, 25% se concentravam na província baiana. Ao longo do XVII, o tráfico de escravos chegou a dar mais lucro 
para a metrópole portuguesa do que o próprio negócio de açúcar. 

 
         Figura 8 - Principais rotas do Tráfico Negreiro 

 
Fonte: artigosdehistoria.blogspot.com, 2021.                                                   

 
Ao longo do século XIX a política inglesa de combate ao tráfico atlântico de escravos dificultou a chegada 

de novos africanos escravizados nas Américas. No Brasil, mesmo com a proibição legal de 1831, continuou como 
forma de contrabando o desembarque de africanos. Para burlar a fiscalização, traficantes passaram a utilizar o 
porto de Ilhéus (no Sul da Bahia) para desembarques, e, em terra, os escravizados eram distribuídos.  

 
Após a lei Euzébio de Queiroz, promulgada em 1850, proibindo a entrada de africanos escravos no Brasil, 

acaba definitivamente o tráfico transatlântico, contudo, o tráfico interno continuou e adquiriu outras proporções 
comerciais. A cidade do Salvador, capital da província, mostrou-se estratégica nesse comércio, tanto nacional como 
internacionalmente. Por muito tempo, o açúcar foi o principal gênero de exportação da economia colonial, sendo 
gerido, na Bahia, por senhores de engenho do Recôncavo, uma elite proprietária consolidada. No contexto de crise 
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do mercado açucareiro e com o consequente empobrecimento das famílias tradicionais a ele ligado, os 
comerciantes ganharam vantagens na acumulação de riquezas e circulação de capital.   

 
A expressiva participação baiana no comércio atlântico de cativos é um forte indício de quanto a sua 

economia dependia do braço escravo. Não foi à toa que os últimos desembarques de escravos africanos após a 
proibição do tráfico, em 1850, tenham ocorrido em solo baiano - onde os traficantes mantinham-se resistentes e 
as autoridades locais ainda permitiam que os barcos se aparelhassem para o tráfico. 

 
 Figura 9 - Rugendas, “Viagem pitoresca ao interior do Brasil”. 

 
Fonte: nationalgeographic.pt, 2021. 

 
Portanto o tráfico interprovincial cresceu porque na segunda metade do século XIX as províncias do Norte 

não mais necessitavam de grandes contingentes de mão de obra escrava. A crise econômica que se instalou nas 
regiões produtoras de algodão e açúcar, causada pela concorrência do açúcar holandês, acabou por empobrecer 
os grandes proprietários, e os baixos preços dos referidos produtos fizeram com que as atividades produtivas 
permanecessem estagnadas - o que limitava a necessidade de braços. Por isso, a venda de escravos representava 
uma saída para a recuperação do capital investido na produção agrícola e foi isso que muitas províncias fizeram: 
dedicaram-se ao tráfico interprovincial. 

 
Antônio Pedroso de Albuquerque, José Cerqueira Lima e Joaquim Pereira Marinho foram alguns dos que 

se envolveram no contrabando de africanos escravizados no Atlântico, aplicaram dinheiro no comércio interno do 
Brasil e ofereceram créditos aos descapitalizados senhores de engenho. 

 
Na Bahia, o tráfico interprovincial de escravos era realizado da seguinte maneira: A mais usual delas era 

feita por meio do transporte de cabotagem, realizado em pequenas e médias embarcações que transportavam 
mercadorias de diversas origens entre as províncias, inclusive escravos, bem como passageiros. Assim, 
aproveitando-se de outras transações comerciais com as províncias do sul, muitos negociantes enviaram escravos 
para o Rio de Janeiro - embora nem todos os escravos importados pelo porto do Rio, sobretudo na década de 1870, 
ficassem na província fluminense, já que muitos eram revendidos para as províncias de São Paulo e Minas Gerais. 

  
Lembrando que estamos nos referindo a uma época em que as estradas terrestres eram muito precárias, 

a via marítima apresentava-se como o principal meio de integração entre as diferentes regiões do Império. 
Inicialmente, o comércio de cabotagem era dominado pelas embarcações à vela, tais como saveiros, barcos, 
lanchas, escunas, patachos, brigues e iates. 

   
SE LIGA: Gente, só para esclarecer: cabotagem era uma espécie de navegação entre portos marítimos sem perder 
a costa de vista.  
 

A partir da década de 1850, contudo, com a introdução dos vapores no transporte marítimo, as 
embarcações a vela foram cada vez mais deixadas de lado – embora sua utilização continuasse expressiva no 
comércio de pequena cabotagem que se fazia nas imediações da Baía de Todos os Santos. 
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Umas das consequências dessa comercialização interna de escravos foi o fato do preço dos cativos locais 
subirem significativamente. Ora, imaginem que há um tipo de mercadoria em abundância em uma região, e com o 
tempo essa mercadoria acaba ficando escassa devido a sua importação, a tendência é seu valor aumente, não é 
mesmo?  

 
Sendo assim, o impacto do aumento de preço dos negros escravizados foi sofrido mais pelos produtores 

açucareiros locais que devido à crise do produto na época não conseguiam acompanhar os elevados preços das 
vendas dos escravos, diferentemente dos Cafeeiros Paulistas.  

 
Outro ponto que chamava atenção no tráfico interno era o fato da escolha de escravos “rebeldes” como 

alvo preferencial das vendas - o que denota que nessa nova modalidade de tráfico alguns aspectos da política de 
dominação escravista eram considerados pelos senhores. Assim, não foram somente os “melhores” escravos que 
foram comercializados para o sul. Pelo contrário, inicialmente, os senhores optavam por desfazer-se dos escravos 
tidos por “maus” ou “rebeldes”, cujo comportamento causava transtornos não só do ponto de vista econômico 
como também do social. Além de servir como método para se livrar e resolver um problema, que seria o descarte 
de um “mau trabalhador”, os senhores de engenhos poderiam usar como uma medida disciplinar para os demais 
escravos, que se tivessem mau comportamento teriam o mesmo destino. 

 
Antes da lei do Ventre Livre (que determinava que os filhos de escravizadas nascidos a partir de 1871 seriam 

considerados livres.), as negras escravas tinham uma considerável presença no tráfico e sua devida valorização pela 
capacidade de procriação. No entanto, ao passo que surge a Lei passam a ser vista como um investimento oneroso, 
a medida que seus filhos não poderiam mais ser escravizados, representando mais despesas para quem as 
comprassem. Muitas vezes restando a prostituição como meio de sobrevivência.  

 
Como foi visto, o tráfico interno era tão violento e cruel quanto o anteriormente praticado e causou nos 

escravos enorme sequelas físicas e, sobretudo, psicológicas, na medida em que estas eram retiradas do convívio 
de seus parentes e familiares e obrigadas a reconstruir suas vidas em outras paragens. 

 
O tráfico interno causou um verdadeiro esvaziamento da população escrava nas províncias nortistas, as 

quais perderam seus melhores escravos para as plantações de café. A consequência de tal fato teria sido o 
aceleramento do processo de transição ao trabalho livre nesta parte do país, acontecendo um retardamento nas 
províncias do sul. O declínio da escravidão na Bahia não pode ser satisfatoriamente entendido apenas a partir da 
mudança do eixo econômico para o sudeste que, ao transferir para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo os 
escravos produtivos das províncias do nordeste deixando nelas "uma maioria de velhos, mulheres e crianças", levou 
os proprietários locais a mudar de" mentalidade" e a procederem a "transição para o trabalho livre" de uma forma 
mais acelerada do que nas províncias cafeeiras. 

 
No entanto não devemos desconsiderar que outras particularidades contribuíam para sua permanência, 

como a própria aceitação social da escravidão.  
 
Como foi dito anteriormente, o incremento do tráfico interno de escravos foi a primeira grande mudança 

provocada pelo cerceamento do tráfico atlântico. A exportação de inúmeros escravos com certeza contribuiu para 
abalar o escravismo na província, mas de forma alguma provocou o seu fim. De fato, nas três décadas de sua 
vigência, a vida de muitos cativos foram seriamente abaladas ante a ameaça da venda para outras localidades da 
província e, sobretudo, para fora dela. 

 
Seguimos com a resolução de questões, vamos lá! 

 
(FCC – DPE – BA 2016) “(...) logo após tomar todas as medidas necessárias para a extinção definitiva do tráfico, a 
Bahia passou da posição de importador à condição de exportador de escravos. Dessa forma, negros a todo preço 
seriam deslocados do norte para o sul já nos primeiros anos da década de 1850, num movimento contínuo, e que, 
apesar de altos e baixos, só se encerraria na década de 1880”. 
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(SILVA, Ricardo Tadeu Caires. A participação da Bahia no tráfico interprovincial de escravos (1851-1881). p. 2. In: 
3o Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Universidade Federal de Santa 
Catarina,2007.Disponívelem:http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos3/ricardo%20tadeu.pdf 
Acesso em: 10 de julho de 2016) 
 
Para compreensão histórica do fenômeno descrito acima, devem ser considerados os seguintes fatores: 
I. A alta do preço do café, no mercado mundial, que impulsionou sua produção no sudeste e a demanda por mão 
de obra escrava, de difícil aquisição via tráfico internacional a partir de 1850. 

II. O impacto da Guerra de Secessão norte-americana, que prejudicou as exportações do algodão produzido no 
nordeste e obrigou os proprietários a se desfazerem de parte de seus contingentes de escravos. 

III. A importância da Bahia no tráfico atlântico, província onde os traficantes resistiram mesmo após a extinção do 
tráfico, com certo apoio das autoridades locais. 

IV. A pujança econômica da produção canavieira, que atraiu investimentos na modernização dos engenhos, 
processo que resultou na dispensa de mão de obra. 

Está correto APENAS o que se afirma em: 

a) III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I e III. 
d) II, III e IV. 
e) I e II. 

 
Gabarito: letra C 
 
Comentários: 
 
Vamos analisar cada item 
 
I – Exata! A partir de 1850 foi proibido o tráfico Atlântico de africanos escravizados o que impulsionou o tráfico 
interprovincial.  Afirmativa correta. 
 
II -  Foi justamente ao contrário. O sul dos EUA era grande produtor de algodão e sua participação na guerra 
impulsionou a produção nordestina que substituiu a região como fornecedor das empresas britânicas.  Afirmativa 
errada. 
 
III - Correta! Os grandes engenhos da Bahia criavam a demanda por africanos escravizados em grande quantidade, 
mesmo após o fim do tráfico internacional em 1850, o que explica  a manutenção da atividade na região. Afirmativa 
correta. 
 
IV - A modernização dos engenhos é obra bem posterior ao período a que se refere o trecho.  Afirmativa errada.  
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PONTO: A Conjuração baiana de 1798/A Revolta dos Búzios 
 

Falaremos sobre a Revolta dos Búzios, Revolta dos Alfaiates, Revolta das Argolinhas ou Conjuração Baiana 
como é comumente conhecida nos livros didáticos. Mas antes de iniciarmos esse tópico, vou mais uma vez situar 
vocês no tempo e no espaço com uma breve introdução ao contexto histórico da época.  

 
Olha, eu sei que tá difícil, mas segura firme aí que vai dar certo! 

 
Os tempos eram de Revolução. No século XVIII na Europa e nas Américas, vivenciavam momentos de novos 

pensamentos ideológicos e políticos, com ideais que revolucionavam uma sociedade até então marcada pelo 
colonialismo. Não foi por acaso que o vocabulário revolucionário criado na França serviu de inspiração para 
diferentes movimentos ao redor do mundo. Como por exemplo, a Revolução do Haiti. 

No Brasil, isso não foi diferente, Os ideais da Revolução Francesa (1789-1799) em defesa da liberdade, 
fraternidade e igualdade mexeram com as mentes e mobilizaram revoltas e conspirações em vários contextos. 
Minas Gerais e Bahia são exemplos de como cada local, levando em consideração seus interesses e conjunturas, 
interpretaram e lutaram por dias melhores. Eram os últimos anos do século XVIII, mais precisamente 1798. Salvador 
não era mais a capital do Brasil , mas ainda era uma das regiões coloniais mais importantes das Américas.  

Hegemonicamente mantida pela mão-de-obra africana escravizada e seus descendentes, a cidade 
portuária era povoada pela miséria, violência, desigualdade social e racial. Poucos brancos com muito, muitos 
negros com nada. Abarrotada de gente, era um barril de pólvora das desigualdades e hierarquias coloniais. 

No ano de 1798, Portugal e a Europa como um todo, passava por problemas e mudanças políticas, que 
anos mais tarde resultaria na vinda da família real para o Brasil. Vale ressaltar que a França — um grande agente 
histórico dessas mudanças — teve alguma participação direta na Conjuração Baiana. Recentemente, pesquisadores 
tiveram acesso a documentos franceses, onde há uma comunicação entre autoridades francesas, sondando a 
possibilidade de que a França revolucionária pudesse intervir militarmente e politicamente para apoiar o 
movimento que se desenvolvia na Bahia contra a monarquia e o domínio português.  

Com a intenção de controlar mais o comércio da Bahia, a coroa portuguesa criou algumas leis. Uma delas 
obrigava o cultivo de determinados alimentos para evitar o desabastecimento e a fome. Como o lucro era a 
principal preocupação, os grandes latifundiários da época resistiam, focavam apenas no cultivo da cana e 
descumpriam a lei. Ora, se eu posso cultivar cana-de-açúcar e lucrar mais por que vou perder tempo cultivando 
mandioca?! 

Isso provocou o aumento considerável dos preços da mandioca, por exemplo, gerando crises de 
abastecimento para uma população que tinha na farinha da mandioca um de seus principais componentes 
nutricionais. Com o aumento da população escrava trazida para a indústria do açúcar, a fome e o contato com as 
ideias radicais da revolução francesa, as tensões sociais na Bahia começaram a transbordar. 

O monopólio dos comerciantes portugueses, o alto lucro com o açúcar e a elevação exorbitante da renda 
dos senhores de engenho, ajudou a deteriorar a situação, bem como o aumento considerável dos impostos. 
Incidentes espalhados como o saque de armazéns e até o incêndio do pelourinho espalhavam-se pela região. 
Notícias de revoltas e movimentos vindos de lugares como Haiti, Estados Unidos, França, outras colônias e até 
Minas Gerais, como já mencionados, formaram o caldo da revolta.  

Sendo então a Capitania da Bahia governada por D. Fernando José de Portugal e Castro (1788-1801), a 
capital, Salvador, fervilhava com queixas contra o governo, cuja política elevava os preços das mercadorias mais 
essenciais, causando a falta de alimentos, chegando o povo a arrombar os açougues, ante a ausência de carne. 

O clima de insubordinação contaminou os quartéis, e as ideias emancipacionistas, que já haviam 
animado Minas Gerais, foram amplamente divulgadas, encontrando eco, sobretudo nas classes mais baixas. 

A todos influenciava as ideias iluministas, republicanas e emancipacionistas eram difundidas também por 
uma parte da elite culta, reunida em associações como a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. 



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL | DPE/BA 

 

 

27 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

HISTÓRIA DA BAHIA 

APOSTILA 01 | RETA FINAL - DPE/BA 

Só para não esquecer... 

Os 6 pontos da conjuração baiana eram: 

• Abolição da Escravatura 
• Proclamação da República 
• Diminuição dos Impostos 
• Abertura dos Portos 
• Fim do Preconceito 
• Aumento Salarial 

 
Movimentos de Revolta 

 
De todos os movimentos de revolta que eclodiram no Brasil colonial, a Revolta dos Búzios  ou Conjuração 

Baiana de 1798 foi o mais abrangente em termos dos objetivos políticos, da abertura à participação das camadas 
populares e dos ideais de mudanças sociais propostos. Assim como os inconfidentes mineiros, os conjurados 
baianos defendiam a emancipação política do Brasil através do rompimento do pacto colonial. Mas foram mais 
além, ao propor profundas mudanças sociais como a abolição dos privilégios vigentes que garantissem a igualdade 
entre os homens, de diferentes raças e cor, e o fim da escravidão. 

Um médico e vários alfaiates 

Um dos seus principais líderes foi Cipriano Barata, cirurgião conhecido como médico dos pobres e 
revolucionários de todas as revoluções. Há grande influência da sociedade maçônica (Cavaleiros da Luz) e do 
processo de independência do Haiti, ou Haitianismo. 

Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário (no qual as 
pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individuais), por meio da instalação de uma 
república na Bahia. Defendiam a liberdade de comércio e o aumento dos salários dos soldados. Tais ideias eram 
divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das Virgens e pelos panfletos de Cipriano 
Barata, cirurgião e filósofo. 

  Desse modo, a base social da Conjuração baiana foi se ampliando para a participação e mobilização popular. 
Com isso foi assumindo feições revolucionárias, tendo em vista a defesa dos interesses das camadas sociais mais 
pobres, dos humildes e dos escravos. Tendo com um dos seus principais líderes populares: Lucas Dantas, Manuel 
Faustino, Luís Gonzaga e João de Deus. 

Aderiram e participaram do movimento, homens brancos mulatos, negros livres e escravos. Mas a presença 
de um contingente expressivo de alfaiates fez com que a Conjuração baiana ficasse conhecida também como a 
“revolta dos Alfaiates”. 

Entre as principais lideranças do movimento destacam-se: João de Deus Nascimento e Manuel Faustino 
dos Santos, ambos mulatos e alfaiates; Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Amorim Torres, também mulatos. 
A chefia militar do movimento estava sob comando do tenente Aguilar Pantoja. 

 
Figura 10 - Principais líderes da Revolta de Búzios. 

                                            Fonte: Insitutobuzios.org.br, 2021 


